
Annak idején Gobbi Hilda úgy végrendelke-
zett, hogy halála után adják el a budai házát, s 
a bankban elhelyezett pénz kamataiból finan-
szírozzák az általa létrehozott Aase-díjat.  Ezt 
az elismerést minden évben a két legjobb férfi 
és női epizodista kaphatja meg. A rangos szak-
mai zsűri döntése alapján legutóbb, 2022. de-
cember 12-én az Aase-díjat  többek közt Bíró 
Kriszta, az Örkény Színház művésze vehette át. 
A színésznő tizennyolc éve tagja a társulatnak, 
tragédiáktól, komédiákig mindenben hiteles, 
jelenleg is tizenöt előadásban játszik az Ör-
kényben. Emellett az egyik legsokoldalúbb szí-
nésznőnk, több regénye, elbeszélései jelentek 
meg, régi, elfeledett magyar színésznőkről írt 
tárcasorozatát a Viszont.hu oldalán olvashat-
juk. Kvittek vagyunk címmel beszélgetőköny-
vet írt Molnár Piroskával. Ezen kívül számos 
színpadi adaptációt készített, ő rendezte Oláh 
Ibolya színházkoncertjét, a Női Postát. Bíró 
Kriszta egyik legkedvesebb szerepe Sárbogár-

di Jolán az Ibusárban. A 
monodrámát a színésznő 
férje, Parti Nagy Lajos írta.  
Bíró Kriszta úgy gondolja, 
a színészet társadalmi fe-
lelősségvállalással is jár: 
a Covid alatt Fullajtár And-
reával, a Katona József 
Színház tagjával közösen 
kezdeményezték, hogy a 
színészek kötelező olvas-
mányok felolvasásával se-
gítsék a magyartanárokat 
és a diákokat. Az Erzsé-
betvárosi újságnak arról 
is beszélt, milyen szálak 
fűzik még a kerülethez, miért lép fel szívesen 
a helyi szociális intézményekben, és mit jelent 
számára a Madách Imre Gimnázium. S persze 
kérdeztük az Örkény Színház új bemutatójáról, 
a The Black Rider-ről, amelyben Bíró Kriszta is 

angolul énekel, és még a British English kiejté-
sével is színpadi jellemet formál.                                                                       

S. Zs.

Klímaválság, energiaválság, megélhetési vál-
ság. Hol a kiút? Erzsébetváros vezetése úgy 
döntött, hogy stratégiát kell váltani, mert 
tűzoltó módszerekkel az inflációs helyzetben 
nem lehet biztosítani a kerület élhetőbb, zöl-
debb működésének feltételeit. Már nem elég 
a költségvetés lyukait foltozni, hosszútávon 
is hatékony tervre van szükség. 
Az új stratégia neve a Jövő7 program, 

amely befektetés a jövőbe. Ennek háttere 
volt a hárommilliárd forintos Energiahaté-
konysági és Klímavédelmi Alap létrehozása. 

Ez lehetőséget ad arra, hogy az önkormány-
zat összehangolt forgatókönyv szerint fogja 
össze azokat az intézkedéseit, amelyek nem 
csak elviselhetővé teszik a pillanatnyi hely-
zetet, de elé mennek a holnap kihívásainak 
is. Lehetővé teszik, hogy kordába szorítsuk 
az energiafelhasználást, környezetük zöl-
debb, lakhatóbb legyen, és együtt gondos-
kodjunk a rászorulókról. Hogy senki se hull-
jon ki a szociális háló résein. 
A stratégia része, a forgalom csillapítása 

csakúgy, mint az, hogy több társasház az ed-

diginél jelentősebb forráshoz jusson energia-
hatékonysági terveinek megvalósításához, 
hogy a kerület lakói vissza nem térítendő 
hozzájárulásra pályázhassanak a nyílászárók 
cseréjéhez és közben az önkormányzati épü-
letek rezsijét is sikerüljön csökkenteni. 

Összeállításunkat lapunk 3. oldalán olvas-
hatják.                                                                        B. J.

Közélet, közérzet, kultúra
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A vakok életéből sem hiányzik  a fény

A KlauDió Civil Központban január 17-én 
kedden újra személyesen találkozhattak 
egymással a Közösség lámpásai: Erzsébet-
városi látássérültek klubjának tagjai. Az el-
múlt két évben, a Covid miatt csak a Face-
bookon működhettek. 
A rendezvényen Fodor Ágnes, a Vakok és 

Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regio-
nális Egyesületének elnöke köszöntőjében 
elmondta, a Közösség lámpásai névvel sze-
rették volna kifejezni, hogy a vakok életéből 
sem hiányzik a fény.
Eljött Niedermüller Péter  polgármester, 

aki hangsúlyozta: Erzsébetváros befogadó 
hely, azt szeretnénk, hogy itt mindenki biz-

tonságban és otthon érezze magát, egészsé-
gi állapotától és sérültségétől is függetlenül. 
Szücs Balázs,  alpolgármester hozzátet-

te, a vakok és gyengénlátók olyan emberek, 
akik sokszor nem kapnak elég társadalmi 
figyelmet, és törődést, de itt, Erzsébetváros-
ban mindenki számít. Mindent meg fognak 
tenni azért, hogy segítséget nyújtsanak a 
látássérülteknek. A most készülő költség-
vetésben pedig továbbra is keretet biztosí-
tanak a civil pályázatok, és programok meg-
valósítására.
A látássérültek rendezvényei minden hó-

nap harmadik csütörtökén, 14 órakor lesz-
nek a KlauDióban.                                         S. Zs.

1945. január 18-án szabadították fel a Buda-
pesti gettót, s ennek emlékére idén is meg-
tartottuk az Emlékezés sétáját, amelyet Deák 
Gábor, a Mazsike egyik alapítója vezetett. Az 
Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár-tól indul-
tunk, és vezetőnk közben elmondta: az egykori 
gettó területe mindössze 0.3 négyzetkilométer 
volt, de több mint 70 000 zsidót zsúfoltak itt 
össze. A nyilasok válogatás nélkül kínozták és 
gyilkolták őket, a mínusz 15-20 fokos hidegben 
nem volt mivel fűteni, és rengetegen éhen hal-
tak. „Ugyanakkor akadtak olyan igaz emberek 
is, akik az életük kockáztatásával is mentették 
a zsidókat. Embermentő tevékenységükért 
később megkapták Jad Vasem Világ Igazainak 
kitüntetését.”  – tette hozzá Deák Gábor.  
A Csányi utca 2-ben működött például 

1944-ben Vanczák Béla lakatosműhelye. A la-
katosmester és családja 100 zsidót bújtatott 
el a műhely alatti pincékben. Mellette lakott 
Márton István kelmefestő, ő az üzlet alatti 
pincerendszerben 60-70 zsidót mentett meg. 
A Világ Igazainak emléktábláit Szücs Balázs 
alpolgármester koszorúzta meg. 

Sétánk a Klauzál téren ért véget. A gettó 
felszabadítása után itt is tömegsírokat talál-
tak, több mint 3000 temetetlen halott hevert 
a környéken. S bár sok évtized telt el azóta, a 
tragédiákat soha nem szabad elfelejteni. Ezt 
hangsúlyozta a Klauzál téri megemlékezésen 
Niedermüller Péter  polgármester is: „Azt sze-
retném, hogy minden évben, január 18-án 
megemlékezzünk itt azokról a honfitársaink-
ról, akik életüket veszítették ezen a téren, és 
akikről ma már talán semmit sem tudunk, de 
hozzánk tartoznak, és mi hozzájuk.”  
Mohos Gábor  segédpüspök, a Szent István 

Bazilika plébánosa kiemelte: „A gyűlöletkel-
tés teljességgel ellentétes az emberséggel, 
a katolikus hittel, és az európai értékekkel”. 
Frölich Róbert,  a  Dohány utcai zsinagóga 
főrabbija pedig arra figyelmeztetett, hogy az 
antiszemita gyűlöletbeszéd ma is jellemzője a 
közbeszédnek. „És ez ellen nem a zsidóknak, 
hanem nektek kell tiltakozni, mert ha némán 
tűritek a gyűlölködést, az mindig tragédiák-
hoz vezethet.”  

S. Zs.
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Több mint 140 év után új bibliai héber-ma-
gyar szótár jelent meg, melynek kiadását 
Erzsébetváros önkormányzata is támogatta. 
Korábban Magyarországon 1881-ben adtak ki 
héber-magyar szószedetet, Pollák Kaim mun-
káját. Az eltelt idő ellenére a kézikönyvet még 
ma is sokan forgatják, pedig a nyelvújítás ko-
rabeli szavak jó részét már nem használjuk. 
Öt emberöltő óta nagyot változott a világ, 

sokat fejlődött a lexikográfia is. Csodálatos 
kéziratleletek kerültek elő – például az uga-
riti kézírásos könyvtár vagy a qumráni teker-
csek – amelyek teljesen átírták a szótárírást. 
Mindenképpen indokolt volt egy új bibliai 
héber-magyar szótár összeállítása. A munka 
tíz éven át tartott. A szótár szerkesztője, Ege-
resi László Sándor a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem Hittudományi Kar Ószövetségi 
Tanszékének docense. Munkahelyén kívül 
Magyarországon nincs még egy olyan teo-
lógiai tanszék, ahol a tudományterülethez 
kapcsolódó tantárgyakat a fakultás munka-
társai által írt tankönyvekkel fedik le. Karasz-
szon István tanszékvezető professzor írta az 
ószövetségi hermeneutikát, Izrael történetét, 
a biblikateológiát és most készül majd egy 
bevezetéstan is. Egeresi László Sándor írta a 
héber nyelvtant, a héber szótárt.

Az új kézikönyv felekezettől függetlenül 
tudja majd összehozni a Bibliát oktatókat és 
olvasókat, hiszen vannak olyan közös témáik, 
amelyeket zsidók, keresztények és más vallá-
súak is meg tudnak vitatni. A szótár szerkesz-
tő-írója reméli, hogy tudástára minél több 
emberhez eljut. Egeresi László Sándor úgy 
fogalmaz, a szótárt szeretettel írta a magyar 
nyelv, a zsidóság és Izrael iránt, reméli mások 
is szeretettel fogadják majd. 
A szótár elődjét 140 éven át forgatták, 

használták. Az a nagy kérdés, jön-e újabb 
nagy felfedezés, akár ékírásos, akár óhéber, 
amely felülírja eddigi tudásunkat. Amíg ilyen 
lelet nincsen, addig az új kézikönyv évtizede-
ken keresztül tartós forrás lehet a Bibliát for-
dító és kutató emberek számára.                 B. L. 

Szótár szeretettelAz Emlékezés sétája az egykori gettó területén

 
    

Kerítéskiállítás a Klauzál téren
Erzsébetváros és a MOME Fotográfia szak 
együttműködésében nyílt decemberben tárlat 
„VisszaTÉR – Arccal egymás felé”  címmel. A kiál-
lítás a körülöttünk, bennünk zajló változásokról 
szól: új életünk első napjairól, szembenézések-
ről, leszámolásokról, újrakezdésekről, súrló-
dásokról. A kordokumentumok a MOME 2021-
2022-es tanévében születtek. A hallgatók fotóit 
még megtekinthetik a Klauzál tér kerítésén.  tzs

Tíz év,  ragyogó lapjárás

Tíz éves az Erzsébetvárosi Ulti Kör, tíz éve 
alapította az elnök, Borbély Imre.  2012 de-
cemberében tizennégyen voltak, a jelenlegi 
létszám, bár sokan nincsenek már köztünk, 
meghaladja az ötven főt. Van fejlődés lét-
számban, versenyeredményben. Erzsébet-
városé jelenleg az ország legerősebb csapa-
ta. Versenyzőik az új idényben is sorra nyerik 
a bajnokságokat. Évzáró vacsoráján ezt, és 
a jó lapjárást ünnepelte a Kör a Stefánia Pa-
lotában. Az eseményre eljött az egyesület 

(MUOE) országos elnöke, Muzslai Róbert,  
és az ultisok régi támogatója Szücs Balázs 
alpolgármester. Ott voltak azok az alapítók, 
akik még eljöhettek. Mert nem titok, a „ma-
gyar kártya”  az érett korosztályok műfaja. 
Kell némi rutin ahhoz, hogy az asztalnál va-
laki király legyen. Szücs Balázs alpolgármes-
ter mondta: nehéz időket élünk, a kerület és 
az ország egyaránt. Legfőbb kapaszkodónk 
a közösségek összetartó ereje.                                                            

B. A.  

Sokszor halljuk manapság, hogy angoltudás 
nélkül semmire sem lehet menni. Az álláske-
resést is jelentősen megkönnyíti, ha beszélünk 
angolul, de a drága magánórákat nem min-
denki engedheti meg magának. Nekik nyújt 
nem mindennapi lehetőséget a Hutyra Ferenc 
utcai Fejlesztési Centrumban elindult ingyenes 
angol nyelvgyakorló foglalkozás. 
A csoportos kurzust minden héten, kedden 

17 órától tartják. Az első órát már megtartották, 
tízen jöttek el, köztük fiatalabbak és idősebbek 
is, nagyon jó hangulatú kötetlen, közvetlen be-
szédcentrikus oktatás folyt. A nyelvgyakorlók 
várják az újabb csatlakozókat, de a nagy érdek-
lődés miatt kérik, hogy a részvételi szándékot 
előre jelezzék a Fejlesztési Centrumban. 
T: +36 1 322 0272 vagy +36 1 343 1453 
E-mail: fejlesztesicentrum@bjhuman.hu

S. Zs.

Angolórák ingyen
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A társasházak idén már 10 millió forint értékig 
kaphatnak kamatmentes kölcsönt energiaha-
tékonysági beruházásaikra, a képviselőtestület 
lapzárta után dönt arról, hogy a magánembe-
rek idén 2 millió forintos vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatásra pályázhassanak, 
lecserélhessék lakásuk nyílászáróit. Megkezdő-
dött az önkormányzati épületek energetikai át-
világítása és korszerűsítése, ez lehetővé teszi, 
hogy több jusson a gyermekintézményekre, 
szociális célokra, kultúrára is. Jelentős forrás 
jut zöldítésre, a kerület tüdejének, a Klauzál 
térnek a felújítására is. 
Energiagazdálkodás szempontjából Erzsé-

betváros különlegesen hátrányos helyzetből 
indul, hiszen az épületek többsége száz éves, 
vagy még idősebb, nincs megfelelően szige-

telve, tervezőik nem számoltak a szélsőséges 
időjárással. Részben ez is oka annak, hogy a 
kerület már 2019-ben megkezdte a felkészü-
lést egy olyan időszakra, amikor a klímaválto-
zás sürgetővé teszi az átállást. Erzsébetváros 
csatlakozott a Polgármesterek Klíma és Ener-
giaügyi Szövetsége elnevezésű nemzetközi 
szervezethez, Klímavédelmi és fenntartható-
sági kabinetet állított fel és az országban az 
elsők között energiaközösség létrehozását 
indította el. Az elnyert pályázati összegből az 
energiaközösség tagjai az épületeken nape-
lemeket helyeznek el, a megtermelt energiát 
elosztják egymás között. Sőt, gondoskod-
nak a fel nem használt áram tárolásáról is, a 
háztartásokba okostechnológia (smart grid) 
továbbítja az energiát. A munkálatok idén el-

kezdődnek. A szervezeti átalakítás lépései, az  
elemzések igencsak hasznosnak bizonyultak, 
amikor  árrobbanás történt az energetikai pi-
acon. 
Az auditok alapján már látszanak azok a lé-

pések, amelyek hamarosan érezhető, jelentős 
megtakarítást tesznek lehetővé az önkormány-
zati épületekben. Ezek közé tartozik a gázkazá-
nok lecserélése elektromos fűtési rendszerre, 
hőfokszabályozó beépítése, a fűtőtestek ellá-
tása hőtükörrel, a homlokzati nyílászárókon 
thermoplan üvegek alkalmazása, a világítás 
átállítása fénycsövek helyett LED-izzókra. A kö-
zös helyiségekben mozgásérzékelő-lámpákat 
szerelnek fel, ahol a belmagasság szükségessé 
teszi, álmennyezetet építenek, a főhomlokza-
tokra árnyékolókat szerelnek fel.

Barát 
József

A takarékosság
sincs ingyen
Erzsébetváros energiaköltségeit 
már nem lehet a régi módon kezel-
ni.  A kerület energiagazdálkodásá-
nak megújításáról Halmai Gyulát,  
a kerület ingatlankezelő nonprofit 
cégének vezérigazgatóját kérdez-
tük.  A mérnök, közgazdász és jo-
gász végzettségű szakember 2019 
óta áll az EVIN élén.  

– Új eszközökre van szükség az energia-
gazdálkodásban,  de paradox  módon néha 
sok pénzt kell k iadni azért ,  hogy spórol-
hassunk.  
– Megboldogult mérnökhallgató koromban 
egyszer azt mondta nekünk egy tanárunk: 
csak a gazdag országoknak van pénzük arra, 
hogy takarékoskodjanak, olyan drágább 
építési technológiát alkalmazzanak, amely 
később az üzemeltetésben megtakarítást 
jelent. Az elmúlt években szerencsére sok 
olyan szakmai előkészítő feladatot végez-
tünk el – elemeztünk, pályáztunk, uniós 
együttműködésről állapodtunk meg – ami 
lehetővé tette, hogy tavaly, amikor berob-
bant az energiaválság, a kerület életében 
történelminek nevezhető döntéseket hoz-
zunk. Meghirdettük a Jövő7 programot, a 
befektetést a jövőbe. Ez nem csak az álta-
lunk kezelt „családi ezüst”, a kerület ingat-
lanvagyonának megőrzését jelenti, hanem 
annak takarékosabban fenntartható, kör-
nyezetbarát felújítását, átalakítását, így az 
önkormányzat vagyonának gyarapítását is.
– Ki tudja-e termelni az ingatlanvagyon 
saját színvonala emelésének költségeit?
 A  barátságos, a piaci szintet meg sem köze-
lítő bérleti díjaink nem teszik lehetővé, hogy 
nyereséget termeljünk. A költségoldalon 
azonban jelentős megtakarításra tettünk 
szert, egyre kevesebb az üresen álló lakás, a 
pályázatokat úgy írtuk ki, hogy a bérlők ma-
guk is vállaljanak részt azoknak a lakásoknak 
a felújításában, amelyeket jutányos áron 
használhatnak a jövőben. Az önkormány-
zatnak azt is javasoljuk, hogy – a jó gazda 
gondosságával – piaci alapon értékesítsünk 
egyes, csak nagyon drágán felújítható ingat-
lanokat, vagy beépítésre váró telkeket. Ez 
drámai különbség a korábbi önkormányzati 
gyakorlathoz képest, amikor ismeretség alap-
ján kiválasztott bérlők nagy kedvezménnyel 
vásárolhattak meg önkormányzati ingatlano-
kat. Mi csak nyilvános hirdetések után, licit 
útján értékesítünk üres ingatlanokat.
– A kerület házainak többsége száz éves-
nél öregebb,  amelyeket a lakóközösségek 
többsége nem tudott megfelelően karban-
tartani.  Ráadásul ezeket nem is a jelenlegi 
szélsőséges időjárásra tervezték.  
– És nem is a jelenlegi energiaárakra. E di-
lemmának  még nincs olyan kicsiszolt mű-
szaki megoldása, amelyet az építész szakma  
például a panelházak esetében már kidol-
gozott. Ebben egy uniós pályázat keretében 
léptünk előre, szakértőink öt mintaépület 
esetében készítettek elemzést arról, hogyan 
érdemes beavatkozni egy száz éves lakóház 
esetében.

Új társasházi-, illetve nyílászárók cseréjére 
magánszemélyek számára kiírt pályázatokra 
idén egymilliárd forint jut az EKA forrásaiból. 
Az önkormányzat 600 milliós keretösszeggel 
tavaly decemberben indította el azt az ener-
giahatékonysági és klímavédelmi tendert, 
amellyel a társasházak négy éves futamidő-
vel, akár 10 millió forinthoz is hozzájuthatnak. 
A legtöbb pénzt homlokzatok, tűzfalak, 

lépcsőházak szigetelésére, vagy központi 
hőszivattyús fűtés-hűtés rendszer kiépítésére 
lehet elnyerni. Az önkormányzat 2,5 milliós 
kamatmentes kölcsönnel támogatja padlás-
födémek hőszigetelését, napelemek telepíté-
sét energiatárolók rendszeresítésével, illetve 
a társasház lakói által közösen használt nap-
kollektor építését. Amennyiben a keretösszeg 
nem elegendő az összes igény kielégítésére, 
úgy az önkormányzat megfontolja újabb pá-
lyázat indítását. 
A pályázatra 2023 szeptember 15-ig lehet 

jelentkezni, az elbírálás folyamatos, a benyúj-
tást követő 60 napos határidővel. A futamidő, 
az elnyert összegtől függően 12 és 48 hónap 
között változik. További információt az erzse-
betvaros.hu honlapon lehet találni. 
https://www.erzsebetvaros.hu/page/joe-
vo7-2023-evi-tarsashaz-energiahatekonysa-
gi-es-klimavedelmi-palyazat

Erzsébetváros képviselőtestülete lapzárta 
után vitatja meg azt a pályázati tervezetet, 
amely lehetővé teheti, hogy magánszemélyek 
kétmillió forintnyi vissza nem térítendő támo-
gatást nyerjenek el lakásaik nyílászáróinak 
cseréjére, az energiatakarékos fűtés-hűtés ér-
dekében. Erre a célra a kerület vezetése már 
elkülönített 100 millió forintot, sőt, ez túlje-
lentkezés esetén akár bővíthető.
Tavaszra Erzsébetváros ingyenes LED lám-

pacsere programot tervez. A LED izzóknak 
80-85%-kal kevesebb energia is elegendő, 
mint egy hagyományos wolfram izzószálas 
fényforrásnak, a LED élettartama pedig öt-
ször-tizenötször is hosszabb, mint egy hagyo-
mányos villanykörtéé. A LED-ek használatával 
tehát jelentősen csökkenthető a háztartások 
villanyszámlája: ha egy otthonban öt 100 
wattos és szintén öt 60 wattos izzót cserélünk 
LED-re, ezzel 28 ezer forintos megtakarítást 
érhetünk el. Az ingyenes izzócsere akcióban 
Erzsébetváros partnere a CYEB cég lesz.

Zöldfejlesztések  
majdnem 
egymilliárdér t
A Klauzál-tér felújítása, a zöldítés, faültetés is 
az Energiahatékonysági és Klímavédelmi Alap 
kiemelt céljai közé tartozik. A növények hoz-
zájárulnak a szmogos levegő tisztításához, vé-
delmet nyújtanak a nyári túlhevülés ellen, elő-
segítik a felületek vízmegtartó képességének 
növelését: gátat szabnak annak, hogy egy-egy 
felhőszakadás után az utcákon áradás höm-
pölyögjön végig. Az önkormányzat 100 millió 
forintot szán zöld-fejlesztésekre: fásítási prog-
ramokra, zöldfalak létesítésére belső udvarok 
és lapostetők zöldítésére, belső esőgyűjtőkre, 
vízáteresztő burkolatokra. 
A 2023-as év kiemelkedő beruházása lesz a 

Belső-Erzsébetváros tüdejének számító Klauzál 
tér felújítása, zöldfelületének növelése: erre az 
önkormányzat már elkülönített 800 millió fo-
rintot, a felújítás során a tervező a tavalyi la-
kossági szavazásnak megfelelő megoldásokat 
alkalmazza.

JÖVŐ7: ÚJ KORSZAK AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSBAN

Befek tetések  a jövőbe
Az olcsó energia kora véget ért,  és már aligha tér v issza.  Biztos kudarc,  ha mindent ugyanúgy próbálunk tenni,  mint 
eddig,  csak néha egy k icsit lecsavar juk ,  időnként lekapcsolgatjuk  a fűtést,  v ilágítást.  Erzsébetváros képviselőtes-
tülete úgy döntött,  befektet az energiatakarékosságba,  a zöldebb,  élhetőbb környezetbe.  Erről szól a 2023-as év 
Jövő7 programja,  amelynek motorja az új 3 milliárd forintos Energiahatékonysági és Klímavédelmi Alap (EKA).  
Ez nem csak az önkormányzati ingatlanok energetikai megújítását teszi lehetővé,  de milliárdos nagyságrendben új 
pályázati forrásokat jelent társasházak és magánszemélyek részére is.   
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Megemelt  összeg 
a társasházaknak

Magánszemélyek :  
v issza nem tér ítendő 
támogatás



 Már a 2021-ben elfogadott tervezetet a „ vál-
ság költségvetésének”  nevezték.  Mit mond-
junk akkor az ideire? 
 – Mondjuk úgy, hogy ez a „túlélés költségve-
tése”. Arról szól, hogy az energiaválságot, az 
inflációt, a háborút, a kamatkörnyezet hektikus 
változásait kellene kivédeni. Az a tét, miként le-
het a közszolgáltatások rendszerét – ami még-
iscsak mozgatja a várost – működtetni. 

A felsorolásból a polit ikai nyomás kimarad?
– Úgy látszik kezdünk hozzászokni. A világból 
végül is nem léphetünk ki. Az uniós kormányok 
partnerként tekintenek önkormányzataikra, 
megállapodásokat kötnek velük, új jogkörökkel 
ruházzák fel őket, s az önkormányzat mene-
dzseli a kormányzat faladatait is. Van valamiféle 
együttműködés. Orbán legfeljebb szorít a pré-
sen. A kedvezmények és elvonások rendszere 
teljesen átláthatatlan. Nem tudni, ki kap segít-
séget, ki büntetést. Van 
ellenpélda a nemzetközi 
gyakorlatban: Lengyel-
országban is van ársapka 
az energiavásárlásban. 
Kiszámítható, ki milyen 
rendszerben vásárolhat 
például áramot. Az önkormányzat megtervez-
heti a költést és a spórolást is.

Nehéz elképzelni,  milyen lehet,  amikor egy 
1,7 milliós város csődbe megy.
– Ezt nem is akarjuk kipróbálni. Egy technikai 
csőd fizetésképtelenséget jelentene. Magyar-
országon nagyobb városokban, Esztergomot 
kivéve nem fordult ilyesmi elő. De ha Budapest 
menne csődbe, annak súlyos és hosszútávú 
következményei lennének. Ha egy ország fővá-
rosa fizetésképtelen, azt nehéz a külföldi hitel-
minősítők előtt kimagyarázni. 

Ez egy lélektani játsz-
ma? 
– Méghozzá kemény ját-
szma. Ha valaki azt gon-
dolja, hogy a csőd nem 

történhet meg – miközben folyama-
tosan jelezzük, hogy baj van – téved. 
Aki nem hiszi, nézze át a folyószámla-
kivonatainkat. 

A benyújtott költségvetés arra jó,  
hogy nekivágjanak az új évnek.  A 
mostani évről csak sejtéseik ,  kalku-
lációik  vannak.  Mikor lesz az első el-
ágazási pont,  amikor azt mondhat-
ják:  na,  ezt megúsztuk?
– Március közepén. Addig homályban 
járunk. Akkor viszont már látni fogjuk, 
bejönnek-e a bevételek. Nettó befi-
zetői vagyunk az országos költségve-
tésnek. Ez azt jelenti, hogy a kötelező 
feladatainkra kapott normatívánál 
több az általunk fizetett szolidaritási 
hozzájárulás. Ha elköszönne egymás-
tól a kormány és a főváros, az érdekes 

e r e d m é n y t 
hozna. Ha nem adnának 
pénzt az idősotthonokra 
és más kötelezően előírt 
célokra, viszont mi nem 
fizetnénk meg a szoli-
daritási hozzájárulást, 

számszerűen jobban járnánk. Március 15-én 
befutnak az első iparűzési adóbevételek. Addig 
kell likviditásban kihúzni. A második mérföldkő 
a nyár közepe, amikor látjuk az adóbevallásokat, 
tudjuk, miként teljesített Budapest gazdasága.

Közhely,  hogy az inf láció miatt magasabbak 
lesznek a bevételek .
– Valóban megugrottak az ipari termelői árak. 
Kérdés, hogy túl vagy alul teljesítenek-e a vál-
lalkozások. Döntő mégis az lesz, hogy miként 
alakulnak az energiaárak. Fix áron ekkora ener-
giamennyiséget nem lehet beszerezni. 

A költségvetés sarokszá-
mait látva (a tervezett 
hiány 15 milliárd) még 
az ellenzék nyilatkoza-
tai is lágyak.  

– Nekem is vannak súlyos 
kétségim. Ha egyetlen szó-
val jellemezném a mosta-
ni tervezetet, azt monda-
nám: minden bizonytalan. 
Ezt nem fogjuk elhallgat-
ni. Nem hiszek a hetvenke-
dő PR szövegekben. (Lásd 
a kormányfő gazdasági diadalénekét.) 2021-ben 
négymilliárdot fizettünk kamatkiadásként, most 
húszmilliárdot kell. És akkor nem beszéltünk a 
bizonytalan energia árról. Most az a legfonto-
sabb, hogy fenntartsuk a párbeszédet. Semmi 
sem működik, ha nem állnak szóba a felek. Dia-
lógusok nélkül még dráma sincs. 

A város lényegében folyószámlahitelből él.
– A kifutó évet folyószámlahitelből zártuk. 

A költségvetés Achilles sarka a BKV  örök ver-
gődése.  Ezen polit ikusnemzedékek mennek 
tönkre.  
– Mégis újra és újra el kell mondani. Az állam 12 
milliárddal járul hozzá BKV költségvetéséhez. 
2019-ban a város 80 milliárdot tett bele, 2023-
ban az állam továbbra is 12 milliárdot ad, a fő-
város 152-t. A korábbi összeg kétszeresét. A ja-
nuári béremeléssel, amiről most egyeztetünk, 
ez még növekedni fog.

Szociális és kulturális in-
tézményeken takarékos-
kodik-e Budapest? 
– Takarékoskodni takaré-
koskodik, készült cégekre 
lebontott energiagaz-
dálkodási terv is. De ha tehetjük, semmit nem 
zárunk be. A gondot azonban „kimozogni”  nem 
lehet, legfeljebb mérsékelni sikerülhet. Nem 
volt karácsonyi díszkivilágítás, nem járt egy 
ideig a fogaskerekű. Az aprópénzért is le kell 
hajolni.

Biodóm viszont van.  Félbemaradt,  de fo-
gyasztja az energiát.
– A projektet a kormány tervezte és egy ideig 
finanszírozta, majd félbehagyta. Megkaptuk 
örökségként. Nekünk meg nincs rá pénzünk. Az 
állagmegóvás költsége minket terhel. Egyelőre 
a Széchenyi fürdő melegvizét folyatjuk át. Ez ad 
némi temperáló fűtést.

V idéki városok először a 
közfürdőiket zárták be.  
Budapest fürdőváros 
bírja még?
– Bírjuk, amíg nem ke-
rül pénzbe. A turisták-
nak köszönhetően a 
budapesti gyógyfürdők 

szerencsére nem veszteségesek. Ugyanez áll a 
műjégpályára is. Erről azt mondtuk, ha  bizo-
nyos szint fölé megy az energiaár, nem tudjuk 
kitermelni. Egyelőre profitot termel.

A járvány és a lezárások után a BKV  forgalma 
megzuhant.
– Szerencsére ezen túlvagyunk, a közönség las-
san visszatért. Most, hogy a benzin ár-stopot 
kivezette a kormány (mint mondták, „a szank-
ciók miatt” ) kíváncsi vagyok az első hetek sta-
tisztikáira.

Kevés pénzen is össze lehet veszni.  Voltak bu-
dapesti polgármesterek,  akik  megjelentek a 
kormány által meghirdetett „ kompenzációs 
tárgyaláson”.  Mások nem mentek el.  Önöket 
hívták egyeztetésre?
– Érdekes módon igen. Láng kormánybiztossal 
találkoztunk a Városházán. Korrekt szakmai be-
szélgetés volt, egyelőre fejlemény nélkül. Várjuk 

a második kört. Bízom 
benne, hogy a főváros 
nem maradhat ki. Nem 
sajnálom a pénzt egyet-
len kerülettől sem. Min-
denki tudja, a legnagyobb 
energiazabáló közszol-

gáltatásokat a főváros finanszírozza. Hangsúlyo-
zom, minden polgármesteri érvelést legitimnek 
és jogosnak tartok.

Ehhez képest a kormány,  élve fölényével,  buz-
gón gyakorolja az oszd meg és uralkodj elvét.  
– Mindez elkerülhető lenne az energia-ügyek 
normatív kezelésével. Megint a lengyel példára 
hivatkozom: ársapka ott is van, ennyi és ennyi 
az energia ára. Minden önkormányzatot egysé-
ges elvek szerint támogatnak. 

Hiánnyal indul a költségvetés.  Meddig mehet-
nek el,  hol a határ?
– Működünk, amíg van pénz a számlánkon.
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„ AZ APRÓPÉNZÉRT IS LE KELL HAJOLNI”

Elfogadták  a főváros költségvetését :  
2023 k iszámíthatat lan esztendő lesz

Buják 
Attila
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A kedvezmények  
és elvonások  rendszere 
nálunk  teljesen 
át láthatat lan.

Ha Budapest  menne 
csődbe,  annak  súlyos 
és hosszútávú következ-
ményei lennének .

Önmagában az is gond,  
ha egy  város nem tudja 
magát  megújítani.

Most  az a legfontosabb,  
hogy  fenntartsuk  
a párbeszédet .  Semmi 
sem működik ,  ha nem 
állnak  szóba a felek .

Elfogadták a főváros 2023-as költségvetését.  Mire számít-
hatunk? Kiss Ambrussal,  a főpolgármester általános he-
lyettesével beszélgettünk.   
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Régóta hajtogatják, most meg is valósítják. 
Elveszik a kórházaktól az ápolási (köznyelven 
„elfekvő”) osztályokat, átpakolva a probléma-
halmazt a pénztelenségben vergődő szociális 
szférára. Eleve baljós kilátásokat sejtetett a 
szociális törvény hegymenetben megszavazott 
módosítása, a törvény szövegébe beszűrő-
dő filozófiai alap. („Mindenki magáért felel és 
punktum”. A sor végén áll az állam.) És másnap 
máris arról vitáztak a frakciók, kit lehet a kór-
házak krónikus osztályairól hazaküldeni. („Lex 
megdöglesz”.) 
Dózsa Csaba egészségügyi közgazdász, a 

Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karának 
docense a témát húsz éve kutatja. Érzékelhető 
eredmény nélkül. Ez jelzés arról is, hogy a de-
mográfiai tényeket figyelve, a hatvanas évek 
óta látszott, ajánlatos lett volna a trendhez fel-
zárkózni. Ez elmaradt. Végül, ahogy az várható 
volt, egyetlen dolog változott. A Bajnai-kor-
mány meglépte a nyugdíjkorhatár fokozatos 
emelését. Ám ettől nem lettek fittebbek a nyug-
díjasok.
Alkalmi, összegányolt megoldások persze 

voltak. Az elfekvő is ilyen. És voltak tanácsi 
szociális vagy egyházi szeretet-otthonok, há-
zigondozás, nappali foglalkoztató. Ott volt az 
eltartási szerződések persorozata. A leépülő 
idősek aláírásaira vadászó lakásmaffia. A rend-
szer mindig nélkülözte a racionális, átgondolt 
szervezést. 
Dózsa szerint a jövő útja mégis az elfekvők 

fokozatos bezárása. A közkórházakban még 

kaptak az idősek gyógyszert, orvosi kontrollt, 
kosztot, fűtést, pelenkát. A mentális gondozást, 
a méltóság tiszteletét nem kapták meg. A kór-
ház erre nem is alkalmas. 
Az elfekvők bezárása utáni gondozási forma 

a szakápolás, a rendszerszerű ellátás és a ha-
gyományos idősotthon sajátos kombinációja. 
Ne gondoljunk kertben sétálgató, kártyázgató 

nyugdíjasokra. A szakápolással összevont idős-
otthon drágább. Mivel a módosított törvény ér-
telmében a gondoskodás nem állami feladat, a 
forrásokat a betegnek kell előteremtenie. Sze-
repet játszhat ebben a kötelező biztosítás épp 
úgy, mint a kiegészítő biztosítások rendszere, 
az előtakarékosság. Ellentételezésként meg 
kell határozni a „szolgáltatási csomagot”, amit 

a beteg a pénzéért kap. A létrejövő otthon fél-
úton járna a kórház, a szakrendelői ellátás és a 
szociális gondozás között. Ideális esetben szak-
ápolási központról lenne szó, mely integrálja az 
orvosi felügyeletet, a szociális ellátást és az idő-
sek mentális gondozását. Nem kellene a lakót 
rendelőintézetbe hozni-vinni. Erre azonban va-
lójában nincs sem pénz, sem előzetes tervezés. 
A rendszer indítása a költségvetés számára 

nem elviselhetetlenül költséges. Dózsa Csaba 
szerint tíz-tizenkétezer fővel, párszáz millió fo-
rintból elkezdhető, majd bővíthető, fejleszthe-
tő. A fenntartásban szerepet játszhat a térítési 
díj és az állami normatíva. Mivel sorsokról, élet-
formákról van szó, fontos a körültekintő pszi-
chikai előkészítés. Nem lehet az időseket „ka-
szárnyarendszerbe”  illeszteni. Az is tény, hogy a 
kórházi munkának az egészségügy gyötrelmei 
ellenére még ma is van presztízse, ethosza. Az 
idősgondozást anyagilag is vonzóbbá kellene 
tenni. Dózsa Csaba megjegyzi: ha valamihez, a 
szervezéshez valóban lehetne uniós pénzt sze-
rezni. A német, a holland és a japán rendszer 
vonzó példa. A mai helyzet úgy fest, hogy a mél-
tó gondozást, az életből való távozást a szeren-
cse és a társadalmi helyzet határozza meg. Ez 
dönti el, ki marad a családdal, ki juthat konszo-
lidált magánotthonba, s kit visznek elfekvőbe.
Ami a politikát illeti, hatalmi kérdés, hogy az 

elfekvők megszűnése után kire marad a rend-
szer igazgatása. Dózsa az egyházakra tippel, 
melyek közel állnak a kormányzathoz. Ám fél-
reértés, hogy az idősgondozásban a gondozó-
ház a megoldás. A legjobb az, ha az idős ember 
szeretetteljes környezetben a családdal együtt 
élhet. Az önállóság elvesztése trauma. Ahogy 
az is trauma, ha valaki úgy érzi, létezése a világ-
nak már teher.                                           Buják Attila

Nehezen kapkodjuk a levegőt, mire felérünk a 
harmadik emeletre, a Marek József utcai bér-
házban ugyanis nincs lift. A 90 éves Rózsika 
néni fürgén nyit ajtót. Ő még bírja a lépcsőzést, 
bár panaszkodik, hogy mostanában nehezeb-
ben jár. De süt, főz, a fiát is ellátja, aki 65 éves 
és skizofrén. Szinte egész nap az ágyban fek-
szik, most is a paplan alól néz ránk. Van egy 
állandó segítőtársuk is, Tánczos Anikó, kerületi 
házi gondozó. Hetente háromszor jár hozzájuk. 
Rózsika néni telefonált neki szombaton, hogy 
megkapta az orvostól a receptet, és csak hét-
főn tudják kiváltani. Anikó pedig – aki szintén 
itt lakik a közelben – kérés nélkül indult a pa-
tikába és vitte a gyógyszert.  „Ő az én drágám, 
nélküle semmire se mennék. Ülj ide mellém!”  
– mondja Rózsika néni, és olyan hálásan öleli át 
a gondozóját, mintha az unokája lenne. 
Tánczos Anikónak nem Rózsika az egyetlen 

„ fogadott”  nagymamája. Naponta átlag hét 
címre jár, főleg a 80 pluszos idősekhez. Egyéb-
ként 30 éve területi gondozó Erzsébetvárosban. 
Másnap a helyi Házi Segítségnyújtó Szolgá-

latban találkozunk vele, illetve szakmai vezető-
jével, Szincsákné Horváth Anikóval. Ő húsz éve 
dolgozik a VII. kerületben, sokáig ő is gondozó 
volt, 2015 óta a munkacsoportot irányítja. Azt 
mondja, nemcsak a társadalom öregszik, ha-
nem a gondozónők átlag életkora is egyre ma-
gasabb. Szinte nincs  fiatal a pályán, mivel sem 
erkölcsi, sem anyagi megbecsülésre nem szá-
míthatnak. Pedig a munkájuk komoly szaktu-
dást, fizikai, lelki teherbíró képességet igényel. 

Gyakran ágyban fekvő beteghez hívják őket, 
akit etetni, pelenkázni, fürdetni, mozgatni kell  
s rendben tartani a környezetét. 
A gondozónak leleményesnek is kell lennie, 

sosem tudhatja, ha belép egy lakásba, mi vár 
rá. Először mindig a vezetőnő, Horváth Anikó 
méri fel a kliens állapotát, körülményeit. A jö-
vedelme alapján állapítják meg a szolgáltatás 
térítési díját, ami maximum 615 forint/óra le-
het. Ha szükséges, minden nap mennek hozzá 
egy órára. 
A gondozottak többsége egyedül élő idős 

ember. Akad, aki évek óta a lábát sem tette ki az 
utcára, teljesen izolálódott. A házi gondozó az 
egyetlen kapcsolata a külvilággal. Előfordult, 
hogy a kollégák bementek egy lakásba, ahol 
több éve nem szellőztettek, nem takarítottak. 
Összefogtak, beöltöztek overálba és kitakarí-
tottak mindent. A legfontosabb cél, hogy az 
idősek minőségi életet élhessenek, ameddig 
csak lehet. Sokszor nincs is másra szükségük, 
mint hogy valaki mellettük legyen, meghallgas-
sa őket. „Megosztják velem az örömeiket, bá-
natukat. Nekem azt is el merik mondani, hogy 
miben hibáztak, mit rontottak el az életükben, 
mert tudják, hogy én ítélkezés nélkül meghall-
gatom őket.”  – folytatja Tánczos Anikó. 
Ez a bizalmi kapcsolat az alapja a gondozói 

szolgálatnak. Anikó említi, arra is volt példa, 
hogy egyikük megkérte őt: a halála után mond-
ja el az unokájának,  hamvasztást szeretne. 
Az idősek ritkán beszélnek a végakaratukról a 
családtagjaikkal, s talán ők sem akarják tudo-

másul venni, hogy a mama már megöregedett, 
nem az, aki húsz éve volt. 
Ha Tánczos Anikó belép egy lakásba, mindig 

jó hangosan köszön. Összeszorul a szíve, ha 
csend a válasz. A gondozónak arra is fel kell ké-
szülnie, hogy mit csináljon, ha baj van. 
Hogyan lehet ilyen munkát kiégés nélkül 

bírni? Egy jó csapatban minden könnyebb. 
Rendszeresen tartanak esetmegbeszéléseket, 
és mindig számíthatnak a vezetőjükre. Anikó 
jól tudja: nem csak az idősekre kell vigyázni, 
hanem a munkatársaira is, hiszen óriási lelki 
terhelésnek vannak kitéve. Miért érdemes ezt 
mégis csinálni? „Azért, hogy megmaradj em-
bernek – vágja rá Tánczos Anikó – mert amíg 
érezni tudsz, addig vagy ember.”  
És mindent megér az a rengeteg köszönet, 

amit a klienseiktől kapnak. A gondozói szol-

gálathoz sok hálás levél érkezik külföldről is: 
a hozzátartozók megköszönik, hogy  embersé-
gesen és szeretettel bánnak idős rokonukkal. 
Horváth Anikó meséli, amikor még ő is gondo-
zóként dolgozott, volt egy kedvenc nénije. Egy-
kor munkaügyis volt egy vállalatnál. Megjósol-
ta neki, hogy  „meglátod, egyszer még vezető 
lesz belőled”. Pedig ez akkor még eszébe sem 
jutott. „Amikor aztán tényleg felkértek a házi 
segítségnyújtás vezetésére, visszamentem a 
nénihez, aki azzal fogadott: „Látod, én meg-
mondtam.”  Nem tudom, hogyan sejtette meg, 
hogy az életem változni fog. Már nem él a néni, 
de a fia minden évben az édesanyja születés-
napján hoz nekem egy tortát. Ez volt az anyu-
kája kedvence, és az enyém is. Amikor nagyon 
elfáradok, mindig ez a történet jut eszembe, és 
erőt ad a folytatáshoz.”                   Sándor Zsuzsa

RIPORT A HÁZI GONDOZÁSRÓL

„ Amíg érezni tudsz,  addig vagy  ember”
A kerületi Házi Segítségnyújtó Szolgálat bejárata a Síp utca 3-ban van.  
Tizen hat házi gondozó dolgozik  itt,  évente 170-190 k lienst látnak  el.  A szol-
gáltatást az itt élők  egyre idősebb korban veszik  igénybe,  amikor már főleg 
fizikai gondoskodásra és ápolásra szorulnak .  A mentális ellátásuk  is fontos,  
a gondozók  komoly lelk i megterhelésnek  is k i vannak  téve.  Miért vállalják  
mégis ezt a kemény munkát?  

IDŐSGONDOZÁS VÁLSÁG KÜSZÖBÉN

„ Mindenk i magáér t  felel”
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Szívügyek  a hajlék talan ellátásban
A Golgota Ellátó szolgálat munkatársai úgy gondolták,  a hajléktalanok társadalmi integrációjához nem elegendők a nappali melegedő szolgáltatásai.  Ezért ta-
valy létrehozták a „ Mentés Másként Alapítványt”,  és elindították a „ Szívügyünk az ember”  programot,  amely a munkába álláshoz és a lakhatáshoz ad támoga-
tást a rászorulóknak.  Eddig hét kliensüknek tudtak segíteni,  közülük hatan jelenleg is dolgoznak.  Nemrég pályázaton nyertek pénzt a program folytatásához.

Ajándékutalvány  minden idősnek ,  
minden gyereknek  

Máté István szociális munkás, a „Szívügyünk az 
ember”  program vezetője azt mondja: a Golgo-
ta Ellátóban naponta százan is megfordulnak: 
ételért, ruháért jönnek, mosnak, mosakodnak. 
A program első szakaszában ki kellett válasz-
tani közülük azokat, akik valóban motiváltak 
voltak, hogy állást keressenek, és rendezzék 
az életüket. Velük rendszeresen foglalkoztak, 
felkészítették őket az állásinterjúkra, egyesek-
nek szállást kerestek, másoknak munkát. Kész-
pénzt egyik kliensüknek sem adtak, és a segít-
ségnyújtást feltételekhez kötötték: például a 
fedél nélkülinek igazolni kellett, hogy szerző-
déses munkaviszonya van, és tényleg dolgozik.
A programban résztvevőkről videókat forgat-
tak, három már meg is tekinthető a Youtube- 
on. A szereplők meglepő őszinteséggel beszél-
nek arról, miért is váltak hajléktalanná. 
Lászlót például leginkább az alkohol juttat-

ta az utcára. Már hat éve nem iszik, többször is 
próbált talpra állni, de a munkahelyein nehe-
zen tudott beilleszkedni. Ám a „Szívügyünk az 
embe”  programban ahhoz is segítséget kapott, 
hogy pozitívabban viszonyuljon másokhoz, ké-
pes legyen az együttműködésre. Ma a Honvéd-
kórház konyháján dolgozik, fekete mosogató-
ként kezdett, de már jobb munkakörbe került. 
Hajléktalan élettársát, Csillát is felvették. „Ne-
künk sikerült kiszakadtunk a hajléktalanság-
ból, mindketten dolgozunk, és együtt élünk a 
munkásszállón – mondja a portréfilmjében a 
férfi. – Rengeteget számít az is, hogy megbe-

csülik a munkánkat. Mikor lejártam a nappali 
melegedőbe, Máté István mindig arra biztatott, 
ne elégedjünk meg azzal, hogy napról napra 
ide járhatunk enni, ruházkodni, építsük újra a 
saját életünket. Erre mindenki lehetőséget kap, 
aki részt vesz a programban.”   
László élettársáról is készült videó: Csillá-

nak gyerekkorától nehéz sors jutott, három 
éves korában került állami gondozásba. Intéze-
tekben nőtt föl. Amikor Istvánék megismerték, 
már hajléktalanként élt az utcán. Pedig, ahogy 
el is mondja magáról a videóban: „ Imádok dol-
gozni, pörögni, rendmániás vagyok.”  Visszajár 
még a nappali melegedőbe, de már nem szorul 
rá arra, hogy enni adjanak neki. „Vendégként 

járok oda, Istvánék miatt. A beszélgetéseink ma 
is mindennaposak”  – mondja Csilla.
Györggyel személyesen is találkoztunk egy 

budai bevásárlóközpontban. A jól öltözött kö-
zépkorú férfiról senki nem gondolná, hogy 
nemrég még a Margitszigeten élt hajléktalan-
ként. De miért kerül ilyen helyzetbe egy dip-
lomás ember? György élete sikeresen indult, 
annak idején fölvették harci pilótaképzésre, de 
el sem kezdte az iskolát. Később viszont épí-
tészmérnök lett, jól keresett, megnősült. Fele-

ségével albérletben laktak, ám imádott bulizni, 
szórta a pénzt, ivott. A felesége nem sokáig bír-
ta mellette. Elváltak, és György folytatta tovább 
– ahogy ő fogalmaz – léha életmódját. Alkalmi 
munkákból élt, elszakadt a mérnöki pályától is. 
Dolgozott segédmunkásként Angliában is, ha-
zajött és buszvezető lett, majd azt is otthagyta. 
Pénzért adott vérplazmát, és a Golgota nappali 
melegedőjébe járt enni. Hajléktalanszállóra 
nem akart bemenni, így kötött ki a Margitszi-
geten. Előfordult, hogy arra ébredt: csupa vér, 
kirabolták. És nem tudta, mi történt vele.
Jöttek a hidegek, elegem volt már minden-

ből, normális életre vágytam. Újra jelentkez-
tem a busztársaságnál, ahol korábban dol-
goztam, és szerencsére felvettek. Amíg nem 
kaptam meg az első fizetésemet, Istvánék 
biztosították az étkezésemet. Inkasszó volt 
a bankszámlámon, részletfizetést kértem, és 
segítettek az első három hónapot kifizetni. 
Sikerült ingyenes szállást találni, így a fizeté-
semet félre tudtam tenni, és összegyűjtöttem 
annyi pénzt, hogy kivegyek egy albérletet. A 
párommal lakunk itt. A legnagyobb segítséget 
számomra az a lelki támogatás jelentette, amit 
Istvánéktól kaptam.
György szerint a hajléktalanoknál a mentális 

problémák okozzák a legtöbb bajt: „elvesztik 
a reményüket, elhagyják magukat, feladják a 
küzdelmet, hogy változtassanak a sorsukon. 
Pedig nem az az erős ember, aki mindig a topon 
van, hanem aki képes a földről felállni.”

A kerületben majdnem 14 ezer lakost illetett 
meg az ajándékutalvány –  8700 nyugdíjast, és 
több mint 5000 kiskorút – segélyezésükre 141 
millió forintot költött az önkormányzat. Kará-
csony előtt, a két ünnep között, illetve még ja-
nuár 9 és 12 között is osztották az utalványokat 
Erzsébetvárosban, összesen 5 helyszínen. Nem 
kis feladat volt megszervezni, hogy ennyi át-

vételi ponton, ennyi embert kiszolgáljanak. Az 
önkormányzat és a Bischitz Johanna Integrált 
Humán Központ munkatársai vállalták, hogy 
a pihenőidejükben is bejönnek dolgozni. Nagy 
nyomás volt rajtuk, mert mindenhol kígyózó 
sorok várakoztak az utalványokra. Az Erzsé-
betvárosi újság munkatársaként én is beálltam 
önkéntes segítőnek december 29-én a Család-
segítő Központ Fejlesztési Centrumában. Már 
a 10 órás kezdés előtt tolongtak az emberek 
a Hutyra Ferenc utcai bejárat előtt, és délben 
még nem látszott a sor vége. A Fejlesztési Cent-
rum munkatársai türelmesen állták a rohamot, 
hellyel kínálták az időseket, a kisgyerekeseket. 
S bár kezdetben hallani lehetett némi morgást 
a tömegben, hamarosan mindenki megenyhült 
látva, hogy az utalványosztók profin végzik a 
dolgukat. Ami pedig egyáltalán nem volt köny-
nyű, mivel minden egyes személynél a nevet 
és a címet ki kellett keresni a könyvnyi vastag 
címjegyzékből, egyeztetni az adatokat. Sokan 
nem tudtak személyesen eljönni az utalványo-
kért, ilyenkor nem csak a távollevők, de a meg-
bízottak iratait is ellenőrizni kellett. Pár órányi 
adminisztrálás után már kezdtek összefolyni 
a betűk a szemem előtt, és csak jöttek-jöttek 
az emberek. Fáradtságunkat látva egyre több 
kedves szót kaptunk. 

Köszönjük az önkormányzatnak, hogy gon-
doltak ránk, és Boldog Új Évet maguknak is! – 
ismételgették hálásan a sorban állók. 
Persze akadt lehetőség beszélgetésre is. Az 

egyik néni fáradtan ücsörgött a széken, fekete 
kabátban, kendőben. A szemét törölgette. El-
mondta, koronavírusban halt meg az ura, ez 
volt az első magányos karácsonya. A kisnyug-
díjából alig tud megélni. „Akkor jól jön most ez 
az ajándékutalvány, mit vesz magának a néni?”  
– kérdeztem. „Magamnak?” – nézett rám csodál-
kozva – az unokáim külföldön élnek, hamarosan 
jönnek haza, nekik veszek majd valamit. Imád-
ják a magyar szalámit és a csokoládékat.”  
Egy tíz év körüli kisfiú unott arccal álldogált 

a sorban, apja szóözönét egykedvűen hallgatta. 
Csak akkor csillant fel a szeme, mikor megtud-
ta, hogy játékokat és színesceruzákat is lehet 
venni az áruházban. Imád rajzolni, képzőmű-

vészeti középiskolába szeretne majd menni, és 
éppen kifogyott otthon a színeskészlete. 
„Nekem négy gyerekem van.”  – mondta egy 

tagbaszakadt középkorú mérnök – az iszonyatos 
energiaárak miatt, kénytelen volt pluszmunká-
ban gázszerelést is vállalni. Tanult mestersége 
ez is. „Az ám a jó szakma, lehetne akár a Nem-
zet Gázszerelője is!”  – élcelődött vele egy másik 
sorban álló. A mérnök bosszúsan legyintett. An-
nak azért örült, hogy a négy gyerek után 40 ezer 
forintnyi utalványt kap. Alapvető élelmiszerekre 
költi: ennyi éhes szájat nem könnyű jóllakatni. 
Az egyik asszony megjegyezte, ő az Erzsé-

betváros Hírei Facebook oldalon olvasott az 
utalványokról, és nem értette az elégedetlen-
kedő kommentelőket. „ Ilyen a természetük, 
ezek az emberek mindent kritizálnak, minden-
ben találnak valami kifogást. Sajnálom őket.”  
– mondta.

Sándor 
Zsuzsa

A hatalmas áremelkedések miatt sokan aggódva várták  a téli ünnepeket:  
miből telik  majd karácsonyi ajándékokra,  és ha k iköltekeznek,  mi lesz velük  
januárban? Az Erzsébetvárosi Önkormányzat igyekezett segíteni azoknak,  
ak iknek a legnehezebb.  Az itt élő nyugdíjasoknak és a gyerekeket nevelő 
családoknak.  Ezért fejenként t ízezer forintos ajándékutalványt adtak át 
a 65 év feletti lakosoknak,  illetve a 18 év alatti k iskorúakat nevelőknek.  
Gyermekenként járt az utalvány,  amelyet az ország bármely ik  Lidl áruházá-
ban beválthatnak három év ig.   
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Erzsébetváros országgyűlési képviselőjeként 
részt veszek parlamenti, pártbeli és -közi, ke-
rületi egyeztetéseken, figyelem a KSH adatait. 
Harmadik ciklusban képviselem a kerületet, jól 
ismerem a helyi adottságokat, és tudom, hogy 
az éves átlagos infláció mit jelent mindazok szá-
mára, akik bérből, fizetésből, nyugdíjból élnek. 
Ehhez nem szükséges nemzeti konzultáció. A 
Demokratikus Koalíció képviselőjeként a megol-
dásokat keresem, ahhoz azonban, hogy tisztes-
séges megoldások szülessenek, először szembe 
kell nézni a valósággal. Nehéz évünk volt, de 
még nehezebb jön…

KÖZPONTI STATISZTIKAI ADATOK
„2022. decemberben a fogyasztói árak átlago-
san 24,5%-kal haladták meg az egy évvel ko-
rábbit. Az elmúlt egy évben a háztartási energia 
és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább.”  
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/
far2212.html

ÉLELMISZER-ÁR ROBBANÁS
Sajnos minden statisztikai adat azt mutatja, 
hogy lassan világelsők vagyunk az inflációban. 
A közel 50%-os élelmiszer-árdrágulás pedig 
mindenkit érint. Az ársapkás gazdaságpolitika 
láthatóan csődöt mondott, az orbáni infláció 
önmagát gerjesztő folyamattá nőtte ki magát. 
Az élelmiszerárak robbanásszerű emelkedését 
nem azok érzik meg, akiknek a homár, a pezs-
gő a napi fogyasztási termék. Idézem a KSH 
adatait: 12 hónap alatt az élelmiszerek ára át-
lagosan 44,8%-kal emelkedett!

ENERGIA- ÉS ÜZEMANYAGKÖLTSÉGEK
Önkormányzati képviselőtársaimmal folyama-
tosan monitorozzuk a kerületet. A kerület re-
zsiválsággal kapcsolatos intézkedései olyan 
gazdaságpolitika részeként születtek meg, 
amely szociális rászorultsági alapon segíti a rá-
szorulókat, lakossági, közösségi és intézményi 
formában is ösztönzik az energiahatékony kor-
szerűsítéseket. Hogy mennyire fontosak ezen 
intézkedések, azt az is jelzi, hogy egyre többen 
fordulnak az önkormányzathoz segítségért. 
A háztartási energia átlagosan 55,5%-kal 

drágult, a vezetékes gáz ára 97,8, az elektro-
mos energiáé 27,8%-kal nőtt. Az üzemanya-
gok áremelkedése mindenre hatással van, a 
szolgáltatásokra, a gyártásra, a mezőgazdasá-
gi termelésre, az áruszállításra. Azzal érvelni, 
hogy a szomszédban dúló háború miatt ilyen 
magasak az üzemanyag és energiaárak azért 
nem ésszerű, a  kormány által is megszavazott 
uniós szankciók egész Európát érintik és sehol 

nincs ekkora megélhetési válság, mint hazánk-
ban. Az adatok egyértelműen mutatják, a forint 
elértéktelenedése már a háborús helyzet előtt 
kezdődött…

A PÉNZTÁRCÁNK

Az áremelkedéseknek van egy másik oldala is, 
az pedig a pénztárca tartalma, a havi jövede-
lem. A nyugdíjak emelését felzabálja az inflá-
ció, a gyermeket nevelők családi pótléka 2008 
óta gyakorlatilag befagyott. Pedagógusaink kö-
zel 1,7 millió gyermek és fiatal nevelésében, ta-
nításában vesznek részt. Egészségügyi szakdol-
gozóink, ápolóink nélkül nincs egészségügyi 
ellátás, rendőreink nélkül nincs közbiztonság. 
A közért végzett munka egyértelműen alulbé-
rezett, jogos igényük a tisztességes jövedelem. 
Az emberöltőt ledolgozó nyugdíjasok megélhe-
tése olyan társadalmi kérdés, amit nem lehet 
megoldani azzal, hogy áthárítom a felelősséget 
az egyébként is megélhetési válságban élő la-
kosságra. A fiatalok lakhatási kérdéseire nem 
megoldás a babaváró és a CSOK plusz bevé-
tellel kecsegtető csapdaajánlata, irgalmatlan 
áremelkedést okozott a lakáspia con és az épí-
tőiparban. 
Az inflációs válsághelyzetet a kormány nem 

tudja kezelni, a látszatintézkedések helyett va-
lós megoldásokra van szükség. 

Az infláció mértékével kapcsolat-
ban különféle statisztikák különféle 
adataiból következtetünk egy ered-
ményre.  Egy számra. Egy százalékos 
értékre,  ami azonban igen távolról 
közelít a valósághoz.  Amikor a saját 
valóságunkba férkőzik be az áremel-
kedés,  a pénz értékének csökkenése,  
akkor túlélő üzemmódba kapcsol 
mindenki,  és nem matematikai 
képletek értelmezhetetlen átlagolt 
végeredményének elemzése,  csak a 
megoldáskeresés a lényeges.

Dr.  Oláh Lajos,  Erzsébetváros országgyűlési képv iselőjének összefoglalója

Inf lációs mélypontok
Áremelkedés az előző év 
azonos hónapjához képest
Január  7,9%

Február  8,3%

Március  8,5%

Április  9, 5%

Május  10,7%
Június  11,7%
Július  13,7%
Augusztus  15,6%
Szeptember  20,1%
Október 21,1%
November  22,5%
December  24,5% 

Éves áremelkedés  
(KSH)  44,8%

Kenyér  81,1%

Tojás  82,7%

Tejtermékek  79,2%

Édesipari lisztesáru  71,0%

Száraztészta  70,8%

Baromfihús  51,5%

Sajt  83,2%

Nyugdíjemelés  15%
Élelmiszer drágulás  44%

Kérdése,  javaslata,  észrevétele van?
BESZÉLJÜK MEG!
E-mail:  drolahlajos@dkp.hu
Telefonszám:  06 30 709 1102
Keressen Facebook-oldalamon is!

Botrányosan rosszul szervezett munkálatokat 
sikerült leállítani a Garay utca 36-ban. A bon-
tási területet nem kerítették el, így a járdát 
kosz, törmelék borította, a sittben botladozott 
kismama, gyerek, idős. Amikor egy nagyobb 
falszakaszt döntöttek le, a munkások csak egy 
farostlemezt tartottak a parkoló autók elé, 
hogy a felpattanó vakolat és tégladarabok ne 
okozzanak nagyobb kárt. Az egyéb bajok mel-
lett szinte már eltörpült az a hiányosság, hogy 
a cégnek nem volt területfoglalási engedélye, a 
szabályokat megszegve nem írták ki, hogy ki a 
munkálatok megrendelője, kivitelezője, építés-
vezetője. A vidéki vállalkozót nem menti, hogy 
fővárosi tapasztalat nélkül látott munkához, 
mintha csak egy tanyasi épületet bontana. Így 
azután, amikor nagyobb épületrészek dőltek 
le, remegtek a csillárok három házzal arrébb 
is, egy szomszédos épület falán megrepedt egy 
százéves homlokzati elem.
A lakók Nagy Andreához,  önkormányzati 

képviselőjükhöz fordultak, akinek több napos 
utánajárással sikerült leállítania a szakszerűt-
len bontást. Andreát arra kértük, ossza meg 

tapasztalatait: mit lehet tenni akkor, ha olyan 
munkálatok közepén találjuk magunkat, amely 
veszélyezteti testi épségünket, gépkocsinkat, 
vagy ingatlanunkat. 
Fontos tudni, hogy minden közterületi 

szabályszegés esetében, tehát akkor is, ha az 
építkezés nincs elkerítve és a járdát törmelék 
borítja, a kerületi rendészet illetékes. Az Er-
zsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság 24 órás 
ügyeletet tart, telefonszámuk: (1) 461 9040. 
Az építési szabályok megszegésének ügyében 
a fővárosi kormányhivatal Nyugat-Pesti Épí-
tésügyi és Építésfelügyeleti Osztályához lehet 
fordulni. Telefonszámuk (1) 896 6549. Az ottani 
ügyintézők szolgálatkészek, de túlterheltek, így 
némi türelemre azért szükség lesz, míg ellenőr-
zik a munkálatokat. Andrea azt is hozzátette: ha 
kár ér minket, mielőbb készítsünk fényképeket 
és jegyzőkönyveztessük az eseményt. A kivite-
lezők általában maguktól fizetnek, ha bizonyí-
tani tudjuk, mi történt: maguk is tudják, hogy 
ha perre kerül sor, az végül többe kerül nekik. 
És persze a lakókörzet képviselőjét mindenkép-
pen érdemes értesíteni!                                         B. J.   

Bontásbotrány  a Garay  utcában

A K11-ben tartott záró rendezvényen dr. Bada-
csonyi Szabolcstól,  a VII. kerületi egészségügyi 
kooperációs team vezetőjétől megtudtuk: a 
folytatásra pályázatot adott be az önkormány-
zat, a főváros támogatja a kerület törekvéseit, 
de kormányzati szinten még nincs döntés a 
folytatásról. 
Az „Emelt szintű praxisközösségek szakmai 

és infrastrukturális megalapozása Erzsébetvá-
rosban”  című pályázati program három és fél 
hónap után befejeződött.

A projektet lezáró rendezvényen elhangzott, 
hogy több mint 200 pácienst regisztráltak, több 
mint 100 vizitet bonyolítottak le szeptember 
óta, és óriási érdeklődés volt az igénybe vehe-
tő szolgáltatások iránt a Peterdy utca 16-ban. 
A pszichológus 60 pácienst fogadott, a gyógy-
tornászok 400 tornát tartottak, a dietetikus 130 
alkalommal segített táplálkozási témában a 
krónikus betegségekkel küzdőknek.
A program egyik legnagyobb eredménye, 

hogy működési engedélyt kapott Erzsébetvá-
ros első emelt szintű praxisközössége, amely-
hez hét kerületi orvos csatlakozott.                T. Zs.

Kóstoló a jövő egészségügyéből
Lezárult egy példaértékű egészségügyi projekt,  amit sikertörténetnek 
könyvelhet el Erzsébetváros.  A szeptemberben indult,  Budapesten is egye-
dülálló pályázati program részeként a kerület lakói ingyenesen vehették  
igénybe dietetikus,  gyógytornász,  masszőr,  pszichológus szolgáltatásait,  
forradalmian új távdiagnosztikai eszközök segítették  az ellátórendszert.  



Az ötvenöt év kihagyás jelkép. Az esetlegesség, 
a „nagy tervek”, kis halogatások, bosszúk és el-
lenbosszúk időkerete. Mert a Blahát – történhet 
bármi – a pesti közemlékezet a felrobbantott 
Nemzeti Színház imázsához köti. Ezt mindig 
megemlítik. „Ez az a tér, melyen az a valami nincs 
ott”. Már nem mindenki tudja, hogy mi nincs ott, 
de nincs ott. Ami a Blahán volt, ideiglenes volt, 
míg el nem készül az igazi, a nagy mű. Így ván-
dorolt a történet rendszerről rendszerre (a rob-
bantás óta kettő is megbukott) téglajegy kampá-
nyokon, nemzeti gödrökön, igazgatócseréken át. 
Közben nagyot változott a világ Sarlós Istvántól a 
Fővárosi Tanács elnökétől Vidnyánszky Attiláig, a 
Nemzeti Színház mostani igazgatójáig.
A jelenlegi városvezetés az első, amely fel-

mérve a lehetőségeket, megpróbálta összefog-
lalni, újrakezdeni a történetet. Van egy zsúfolt 

kereszteződésünk, koszos aluljárónk és egy 
forgalmas buszmegállónk. Innen indulunk. A 
főváros három zebrát festetett fel, fákat ültetett 
jelezve zöld elkötelezettségét. Kicseréltették 
a térkövezetet, a valaha volt színházat idéző, 
bordó székeket hozattak. A tér definíciója most 
találkahely. Minden irányból könnyen megkö-
zelíthető. „Kölcsönadom a CD-t, fussunk össze 
valahol a Blahán.”  
Esik. Kevesen jöttünk el az avatásra. Ötve-

nen? A körúton dübörög a hatos villamos. A Rá-
kóczira befut a hetes. A munkálatok elvégezve, 
az elektromos hálózatot január végéig teszte-
lik. Néhány apró kiegészítés (az új-régi szökő-
kút) még nem működik. Látványosabb lett 
volna, tekintettel a fákra, az avatással tavaszig 
várni. De miért várjunk négy hónapig? A felszín 
alól már elhordták a Nemzeti ötvenéves sittjét. 

A sajtótájékoztatón mondta Karácsony: „a 
fejlesztéssel a Főváros adósságot törleszt”, 
évtizedekig senki sem foglalkozott a térrel. 
Ötvenöt évig nem volt városvezetés, amely ne 
ígérte volna. A hiányt, a tér funkciónélkülisé-
gét Karácsonyék intenzív zöldítéssel próbálják 
kitölteni. A főpolgármester a sztorit lezárva 
mondta: végzetes hiba volt a Nemzeti lebontá-
sa épp úgy, mint a tény, hogy a Rákóczi útból 
autópályát csináltak, beeresztve a forgalmat a 
város szívébe. De most már innen indulunk. Le-
gyen a tér találkozóhely, ahol üldögélni, beszél-
getni is lehet. Hogy is szólt valaha a híres kuplé? 
„Hétre ma várom a Nemzetinél, ott ahol a hatos 
megáll…” A hatos még megvan. 
– De nemcsak közlekedni akarunk a város-

ban. Élni és találkozni is – mondta a főpolgár-
mester, aki a kormány támogatását is köszöni. 
(Egymilliárd forinttal járult hozzá a kormány a 
Blaha dizájnhoz.) Biztató jel a hideg eső ellené-
re, hogy a megnyitóra Láng Zsolt, a „Közép-ma-
gyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex 
fejlesztéséért felelős kormánybiztosa”  is eljött. 
Dicséri a teret, kritikaként megjegyzi, neki hi-
ányzik a hetes busz előtt egy fedett buszmegál-
ló. Ám ez pótolható.
A fejlesztés másfél éve indult, érintette a 

Blaha felszínét és az aluljáró födémszigete-
lését. Az aluljárót nem akadálymentesítették 
(lásd interjúnkat) nyilvánvaló takarékossági 
okból. Az aluljáróhoz a födémszigetelést leszá-
mítva nem nyúltak. A munka a válság körülmé-
nyei között bruttó 3,68 milliárdot emésztett fel, 
2,68 milliárdot tett bele a város, egymilliárdot 
a kormány. Létesült három zebra, ünnepeként 
az emberi méltóságnak: nem szükséges a gya-
logost a föld alá kergetni. Cserélték az aluljáró 
mennyezetét és a teljes közműhálózatot. Ha az 
ember körülnéz a téren, látja az egykori Nem-
zeti színes tégláiból kirakott körvonalait, hogy 
legyen oka nosztalgiázni is. A gombakútnál 

szobrocskák utalnak a dicső színházi múltra. A 
bordó széksorok ezt idézik. 
A vezetés filozófiai önkifejezése mégis a nö-

vénykazettákba ültetett 56 fa és több díszcser-
je. (Egyszer majd 89 fa lesz.) A fákat faverem 
ráccsal vették körül, a talajcsere révén gyor-
sabban fejlődnek. A lepusztult parkolók he-
lyén a Corvin előtt fasor lesz: a fásítás csökken-
ti a Körút és a Rákóczi út zajterhelését. Amikor 
nyáron fölfestették a zebrát, az aluljáró szinte 
kiürült. Most az megy le, aki metróval utazik. 
Az aluljáró különben fekete lyuk, gyéren meg-
világítva, pályázhatna a legkoszosabb aluljá-
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Ötvenöt éves történetről van szó.  Ötvenöt év ig nem változott a 
VII.  és a VIII .  kerületet összekötő és elválasztó,  felújított Blaha 
Lujza tér.  Mivel mindkét kerület (Erzsébetváros,  Józsefváros) 
lakói térhasználók ,  az avatáson Karácsony Gergely főpolgármes-
ter mellett mindkét kerület polgármestere Niedermüller Péter és 
Pikó András is részt vett.

BLAHA MINDIG LESZ

Egy  régi adósság

Nem tobzódik a főváros a látványos beruhá-
zásokban. Idén nem is indul új fejlesztés.
– Azért ne essünk túlzásokba. Nem tagadva, 
hogy a főváros költségvetési helyzete rossz, 
amit tudunk, megteszünk. Az egyik terv a Blaha 
Lujza tér rendbetétele volt. Az elektromos be-
rendezések vizsgálata utómunkálatként zajlik, 
de lényegében megújult a tér. Tavaly fejeztük 
be a püspökfürdői parkot. A Lánchíd felújítása 
folytatódik, és ne feledjük: idén adjuk át a hár-
mas metró újabb szakaszait. Az is régi adósság, 
a legnagyobb fővárosi beruházás. 

Budapest ezer sebből vérzik ,  miért került  a 
Blaha felújítása a prioritások élére? 
– A Blaha Lujza tér tényleg szörnyen nézett ki. 
A főváros évtizedek óta ígérte, hogy rendbe 
hozza, nem lehetett halogatni.

Műszaki tartalmukban egyszerűsített terve-
ket valósítottak meg.  
– Tény, hogy kisebb összegből gazdálkod-
hattunk. Kivettünk olyan elemeket, amelyek 
a tér használhatóságát nem segítették, de 
milliárdos kiadást jelentettek volna. A zebra 
helyreállítása, mondhatjuk úgy is, „ filozófiai 
kérdés”. Arról szól, hogy kinek van elsőbbsé-
ge a világban. A gyalogosnak vagy az autós-
nak. 

Az aluljáró ritka ronda,  hogy egyszerűen fo-
galmazzak.
– Elismerem, az aluljáró ma is rossz állapotban 
van, nem kis részben a fővárost sújtó kormány-
zati elvonások miatt. Felül elbontottuk és kicse-
réltük a szigetelést. Legalább nem ázik be. Ezt a 
kiadást nem lehetett halogatni. 

Most a Blaha a legzöldebb fővárosi csomó-
pont?
– Ez volt a terv. 89 fa lesz a téren a bokrok, 
cserjék mellett, a lepattant parkolók helyén. A 
talajcserével ügyeltünk arra is, hogy gyorsan 
fejlődjenek. A munka elkezdésekor szembesül-
tünk azzal, hogy a tér alá tömték a felrobban-
tott színház sittjét. A talajt is ki kellett cserélni. 

De ez jobb is, egészségesebben 
fejlődhet a fák gyökérzete. Ez 
fontos, mert a hatalmas forgalom 
zaja nemcsak az embert, a fát is 
terheli.

Karakterét tekintve milyen most 
a tér? Forgalmas,  de zöldebb ke-
reszteződés?
– Találkahely, ahol üldögélni, be-
szélgetni is lehet. 

Az aluljáró akadálymentesítése 
elmaradt.

– A zebra sokat segít. A lift különben csak az 
aluljáróig tudott volna lemenni. A metró ügyét 
nem oldotta volna meg.  

PR szempontból látványosabb lett  volna,  ha 
tavasszal adják át,  mikor már rügyeznek a 
fák.
– És négy hónapig halogattuk volna?   

Új tér,  régi emlékek

Szűcs Édua rajza

Blaha:  a régi-új találkahely
Balogh Samu várostervezőt, a főpolgármester kabinetfőnökét kérdeztük



ró díjra, habár ebben akadnak versenytársai. 
Szerencsére már nem ázik be. Megújult a térről 
nyíló Somogyi Béla utca. Ott működött valaha 
a legendás Szikra Lapnyomda. Ott nyomtatták 
a sajtótörténeti hibát Sztálin nekrológjában. 
(„Mély megrendeléssel.” ) A frissen nyomott 
Népsportot a Blahán már éjfélkor árulták. 
Ennek történeti vonatkozásai vannak. A So-
mogyi Béla elején zajlott az ötvenes évek első 
tömegzendülése a vesztett berni finálé után. A 
tömeg kétségbeesve várta Sportját, remélve, 
hogy amit a Szepesitől délután hallott, nem 
igaz. Az aluljáróban éjjel néha sorok kígyóztak 
újságért. 
A Blahához több anekdota is kötődik. Ide 

vontatták át Sztálin szobrát 1956-ban drótköté-
len a Csizma térről. A lakosság lángvágóval ha-
sogatta. A legenda szerint a neves színész, P.S., 
némi jattért teherautón a szobor kézfejét kert-
jébe szállíttatta. A bukás után, hogy a csíny rejt-
ve maradjon, kénytelen volt a kezet díszcser-
jékkel körbe-ültetni. Nem állunk jót a történet 
igazáért. De a helyi bohémek (főleg színészek) 
nagyobb száma miatt a tér mindig anekdoták 
gyűjtőhelye volt. 
És ne feledjük, a Nemzeti mellett a tér szá-

mos fontos épülete kihullt az idők rostáján. 
Eltűnt az EMKE kávéház, helyén bankfiók áll. 
Az Erzsébet körút 1-3-ban 1960-tól működött 
az első pesti Éjjel-Nappal Csemege. És eltűnt 
a sajtóház (Szabad Nép székház). Ami a helyén 
épült, cseppet sem elegánsabb. A robbantó-
mester, Sarlós István megérhette az új Nemzeti 
felépítését. Az sem lett szebb, mint patetikus 
elődje. Sőt. Erről azonban döntsön a közönség. 
A Blaha története folytatódik.

Buják Attila
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(Részlet N. Kósa Judit Nagykörút – Történelmi séta Pest főutcáján c. 
könyvéből)
A térképeken már létezett, de a valóságban nyoma sem volt még a Nagy-
körútnak, amikor a Népszínház díszes palotája a semmi peremén egyszer 
csak megszületett. 
Elképzelni is bajos, hogyan festett akkor a mai Blaha Lujza tér környé-

ke. A Kerepesi út amolyan országút, a Kertész utca torkolatában a fehér 
útszéli kereszt, ahol a temetési menetek még egyszer, utoljára megállnak 
fohászkodni a város peremére vezető, hosszú út előtt. A Sertéskereske-
dő – majdan a Népszínházról elnevezett – utca és a Bodzafa utca talál-
kozásánál egy sáros kis tér, bódékkal és lacikonyhákkal megrakva. Kifelé 
a mértékhitelesítő hivatal háza és gőzfavágó telep; a város felé meg egy 
hatalmas, földszintes ház, sárga falú és roskatag, a Kasselikként is gyak-
ran említett Kaszelikeké, erősen kikapaszkodik a Kerepesi útra. Mögötte 
pedig a hasonlóan ódon Rókus van ugyancsak útban.
Sokféle véletlenre volt szükség ahhoz, hogy pont itt szülessék meg 

Pest második magyar nyelvű színháza, a népies ízű szórakoztatás felleg-
vára. Még a hatvanas évek végén horgadt fel az igény a Kávéforrás asztal-
társasága körében, hogy a budai Népszínház mintájára Pesten is kapja-
nak saját épületet a könnyedebb zenés műfajok. 
(...)
A Népszínház legendáriuma szerint Steiger Gyula volt az, aki a térké-

pet bújva rábukkant a megoldásra: a szabályozási ábrán meglátta ugyan-
is, hogy a majdani körúthoz a mértékhitelesítő hivatal előtt, a Bodzafa 
és a Sertéskereskedő utca csúcsában, a Kerepesi útra nézőn hozzá van 
kapcsolva egy elképzelt tér. Ha tehát ezt ingyen megkapják, akkor a körút 
miatt amúgy is bontásra ítélt hivatal telkéből egyelőre csak egy darabot 
kell megvenni, máris megvan a hely a Népszínház számára, és az operai 
telek árából befolyó 500 ezer megmarad az építésre. Tér pedig lesz majd 
a színház belvárosi oldalán, hiszen a Kerepesi út bulvárdírozásakor úgyis 
le kell majd bontani a Kaszelik-házat és a Rókust is.
Mivel a krach miatt leállt építkezések láttán amúgy is főtt a főváros, 

a kormány és a Közmunkatanács feje, ebbe a megoldásba mindenki 
belement. Az alapítók felkérték a bécsi Fellner és Helmer céget, hogy 
tervezzék meg az új színházat, a kivitelezés jogát pedig Buzzi Bódog és 
Kéler Napóleon nyerte el. S némi vita után az is eldőlt, hogy költség-
hatékonysági okokból – hogy a mértékhitelesítőt egyelőre ne kelljen 
lebontani -, a színházat megfordítják, és így csak a hátsó homlokzata 
néz majd a körútra, a főbejárata pedig a város felé. Ezután viszont már 
ment minden, mint a karikacsapás: 1874. március 12-én kezdték meg 
az építkezést, és a következő év október 15-én meg is tartották a bemu-
tató előadást.
A megszülető épület tényleg impozáns lett. Csak a színpada csaknem 

23 méter széles és 12 méter mély, a pincétől a padlásig képes volt be-
fogadni 2300 nézőt, több száz zenészt és játszót – állatokat is beleértve 
-, volt benne légfűtés, gázvilágítás és folyóvíz. A színházterem fehér és 
arany színben pompázott, a páholyok és a székek meggyszínű kárpittal 
voltak bevonva, az uralkodói páholy díszítése egyenesen Fellner építész 
ajándéka volt, de a fővárosi előkelőségek és a színészek díszpáholya sem 
volt kevésbé előkelő. A terem közepén egy óriási gázcsillár szórta a fényt, 

s bár a bérbe adható pavilonokat végül lehagyták a színház két oldaláról, 
a homlokzat szobordíszei elkészültek. 
Más kérdés, hogy ez a világvárosi csoda sajnálatos módon egy sáros fa-

luból emelkedett ki. Ahogy a Pesti Napló az átadáskor leírta: „A népszínház 
két oldala máris egész szabadon áll, egyik a kerepesi ut felől, másik két ut-
cza torkolatos öblében, párhuzamban a sertéskereskedő-utczával, melyet 
most népszinház-utczának neveznek. A homlokzat előtt szűk utcza-kör 
szorong, de a Kaszelik-ház kisajátítását már elhatározta a város. Mig ez meg 
nem történik, a fő homlokzat elé nem is lehetett kiépíteni a kocsik megálló 
helyét, nehogy az utczai közlekedés akadálya legyen. Két oldalt építettek 
tehát a kocsik számára kiszálló és fedett helyet. A hátsó rész, ahol körút 
fog elmenni, most mindössze csak körüljárható, és a szűk ösvényt léczes 
kerítés választja el a mértékhitelesítő udvartól.”

De talán ennél is nagyobb baj volt, hogy a bemutatkozó előadás a király 
jelenlétében megbukott, így Rákosi Jenőnek – aki más alkalmas jelentkező 
híján vállalta el az igazgatást – valamit nagyon gyorsan ki kellett találnia: 
hiszen nemcsak a nemzeti jellegű kulturális szórakoztatás, hanem az éves 
bérleti díj és a visszafizetésre váró építési adósság terhe is az ő vállát nyom-
ta. A Nemzeti Színházzal kötött, tízéves „műfajmegosztási”  szerződés sze-
rencsére az ő hatáskörébe utalta a népszínműveket és az operetteket, és ez 
a színpadra vitt látványosságokkal – például az élő elefántot is felvonultató 
Verne-regény adaptációval – együtt már megfelelő alapot teremtett. Az át-
szerződő Blaháné pedig úgy húsz évre megoldotta a többit.
(…)
A metró pedig idővel magát a színházat is elsodorta a Blaha Lujza térről. 

Az építkezés újraindulása után jó darabig nem lehetett biztosat tudni a sor-
sáról, de a mélyben igen rossz talajviszonyok között folyó munkák tovább 
rontották az amúgy is elhanyagolt épület állapotát. S mivel a Nemzeti be-
folyásos vezetői sem emelték fel elég erőteljesen a hangjukat érte – hittek 
abban, hogy hamarosan csodás új színházpalotát kapnak a Városliget szé-
lén -, 1964 februárjában Sarlós István, a főváros első embere bejelentette, 
hogy lebontják. A végső robbantásra, amely sok tízezer budapestinek lett 
örökre beégett emléke, a következő év márciusában került sor. 

BLAHA LUJZA TÉR

A Nemzet ivé let t  Népszínház

Kezdjük talán azzal, itt van végre egy könyv, 
amit gondosan megterveztek (Pintér József ér-
deme). Aprólékosan és gondosan válogatott, 
sőt frissen is készített fotóanyag (Erdős Dénes 
munkája) kíséri a jól tagolt, alcímekkel bőven 
ellátott szöveget. Elsőre ugyan meglepő, hogy 
nincsenek lábjegyzetek, de gyorsan kiderül, 
nem is nagyon hiányzik, van viszont aprólékos 
név- és tárgymutató, valamint általános for-
rásjelzet. Szerzőnk azt is pontosan jelzi, hogy 
melyik épületről, mit, s mikor írtak az egykori 
hírlapok. 
A kötet lényegét leírni roppant egyszerű, 

aprólékosan elmeséli azt a folyamatot, aho-
gyan a nagy bulvár felnőtt a kiskertek helyén. 
A súlyos kötet minden sora mögött irgalmatlan 
kutatómunka és hatalmas forrásanyag áll. Ar-
ról nem beszélve, hogy az elmúlt idők históri-
ái megírhatóak rendkívül precíz szárazsággal, 
illetve soronként csigázva az érdeklődést. Itt 
szerencsére az utóbbiról van szó. 

A 400 oldalas kötet pontosan felépített terv 
szerint kalauzol bennünket. Előbb megismer-
kedünk a Nagykörút születésének körülménye-
ivel, persze azzal is, amiről már sokan hallottak, 
miszerint hajózhatnánk egy csatornán is, ha 
eleink másként döntenek. Természetesen kide-
rül, hogy kerületünké az elsőség, hiszen a Nagy-
körút legelső háza, hol másutt, mint a leendő 
Erzsébetváros területén állt, erről Gerő Ödön 
(Viharos) 1906-ban még beszámolt a Pesti Nap-
ló hasábjain. 
A következő részben három olyan családdal 

ismerkedhetünk meg, akik bérházat építtettek 
a körúton, majd bekukucskálhatunk a falak 
mögé, kik, mikor, milyen körülmények között 
lakták a körúti palotákat. A továbbiakban két 
remek vendégszerző, témáik szakértői mutat-
ják be a körút közlekedését (Legát Tibor) és 
vendéglátását (Saly Noémi). 
A mindent megszépítő visszaemlékezé-

sekben a Nagykörút a vásárlások és a mozik 

színhelye is. Egy fejezet úgy emlékezik meg a 
bulvárról, mint a fővárosi kereskedelem köz-
pontjáról, a következő pedig az egykor volt 
mozgóképszínházakról, azaz „a körúti mozi”  
fogalmáról szól, abból az időből, amikor még 
nem csupán négy filmvetítőhely árválkodott a 
Nagykörúton, mint manapság (Kino, Művész, 
Art+Cinema, Corvin). 
Tekintettel arra, hogy a Nagykörút a Jászai 

Mari tértől a Boráros térig mégiscsak a Szent 
István, a Teréz, az Erzsébet, a József és a Fe-
renc körutat jelenti, így mind az ötön házról 
házra sétálunk végig, épületekkel, emberekkel 
ismerkedve. 
A kötet legvégén 23 hosszabb-rövidebb sze-

mélyes történetet olvashatunk, melyek színe-
sek, emberiek, kedvesek, de nem csöpögnek a 
nosztalgiázástól, a hétköznapi valóság szintjén 
mesélnek arról, amit úgy hívunk: Nagykörút.  

Bóka László

Tör ténelmi séta Pest  főutcáján
N. Kósa Judit tollából megjelent egy vaskos és jelentős könyv,  amely kerületünk legfőbb 
ütőerét,  a Nagykörutat ünnepli.  A kötettel kapcsolatban az erzsébetvárosiaknak több 
okuk is akad az örömre: a várostörténész szerző kerületünk tősgyökeres lakója,  ízig-vér-
ig lokálpatrióta,  ráadásul az Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság tagja.  
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A változás-
menedzser
BÁRDI ZSUZSA művészcsaládban nőtt fel a 
Damjanich utcában. Elterjedt tévhit, hogy a 
művész könnyed, bohém életet él. A törté-
nelem azonban gondoskodott arról, hogy a 
mai alpolgármester-asszony édesapja ke-
rülje a könnyelműséget: ifjú korának alap-
élménye a koncentrációs tábor volt, Maut-
hausenből 37 kilósan gyalogolt haza.
 Ma azt mondanánk, az édesapa kreatív 

igazgatóként nagyvállalatok arculatát ter-
vezte. Akkori megnevezés szerint az Orion, 
majd a Videoton vállalat dekoratőre volt, 
terveit kirakatrendező felesége kivitelezte. 
Sok bohémság nem volt otthon, volt viszont 
szellemi szabadság, voltak világmegváltó, 
nagy beszélgetések. Zsuzsa az Eötvös Gim-
náziumban német tagozaton érettségizett 
és bár tanárai szerint szent johannai igazsá-
gérzete miatt a jogi egyetemre kellett volna 
mennie, ő a Közgazdasági Egyetem külgaz-
dasági szakát választotta, majd annak el-
végzése után az ELTÉ-n tolmács és fordítói 
diplomát is szerzett.
Első munkahelyén az volt a dolga, hogy 

reggel 8-tól délután 5-ig egy íróasztal mellett 
üljön. Feladata nem volt,az olvasást tiltotta 
a főnök. 1988-at írtunk. Fél évig bírta, aztán 
felállt. Elhatározta: olyan munkát fog végez-
ni, ahol kihívás várja, de ő osztja be az ide-
jét. Amiből a családra is jut majd. Hihetnénk, 
hogy szerencséje volt, amikor egy svájci üz-
letember partnert keresett egy akkor itthon 
még ismeretlen vállalatirányítási rendszer 
magyarországi meghonosítására. Csak ép-
pen a kiváló diploma kellett hozzá, tökéletes 
nyelvtudás és a bátorság, hogy még a rend-
szerváltás előtt a járatlan utat válassza: így 
lett ügyvezető igazgatója a cégnek, amely a 
legendás SAP-rendszert hozta el Magyaror-
szágra. A szoftver első tanácsadóit ez a Kft. 
küldte az Egyesült Államokba és egy darabig 
Budapesten működött az amerikai és nyu-
gat-európai központ. 2015-re a mikrovál-
lalkozásból kétmilliárdos forgalmú vállalat 
lett. Zsuzsa egyre többször nem értett egyet 
a tulajdonosok és a nagyranőtt menedzs-
ment döntéseivel: betette maga mögött az 
ajtót. Felnőtt ez a gyerek is.
Ha az országban jól mennének a dolgok, 

sohasem lettem volna politikus – mondja Er-
zsébetváros alpolgármestere, aki a Momen-
tumban találta meg azokat a partnereket, 
akik egyetértenek vele: a politikában rend-
szerszintű változás kell. A gyökerekig kell le-
menni, kevés zászlót cserélni.  Azt mondja: 
a sikeres ország kulcsa az együttműködés 
képessége, ennek tanítását már a bölcsödé-
ben kell kezdeni. Hibás a reflex, hogy felülről 
várjuk a megoldást, és  okosban, egymás elől 
akarjuk kikaparni a gesztenyét. Szolgáltató 
önkormányzatra van szükség, amely nem 
függ céghálóktól, ahol tervezettek, átlátható-
ak, ellenőrzöttek a folyamatok – vallja Bárdi 
Zsuzsa. Ahol a lakossági panaszok, kérdések 
helpdeszken futnak át, és minden beadvány 
sorsa nyomonkövethető – a megoldásig. 
Hát… emberes feladat.                                B. J.

KÉPVISELŐI PORTRÉ

Házigazdám „körbevezet”  a szoba-konyhás 
otthonában. 
– Ez az ágy a hálószobám, az íróasztal a té-

vével a nappalim, ez meg itt a rendelőm – mu-
tat a vérnyomásmérőre a kisasztalon. 
Persze mindketten nevetünk. Egy életvi-

dám 90 évest könnyű azonnal megszeretni. Bár 
egyedül él, mindig vele vannak a családtagjai: a 
falakon régi, fekete-fehér fotográfiákon a szülei 
néznek rá az előző századfordulóból, a színes 
képeken az unokák, dédunokák integetnek.
Marikával akkor találkoztam először, amikor 

az idősek hónapjának nyitógáláján fellépett a 
K11-ben: Balázs Fecó egyik dalát énekelte profi 
előadói képességekkel. Annál inkább megle-
pődtem, amikor a tapsvihar után elmesélte, 
hogy soha nem tanult énekelni. 86 éves volt, 
amikor egyik ismerőse elvitte Zuglóba, a Ma-
hart klubjába, ahol a klub tánczenekara éne-
keseket keresett. Marikát rögtön kiválasztot-
ták, s azóta rendszeresen fellép a zenekarral. A 
san zonoktól az édesapjától hallott népdalokig 
minden van a repertoárján. 
Egy Tolna megyei faluban, Pincehelyen szü-

letett, édesapja a földesurak birtokain dolgo-
zott, de a napszámból nem tudta a családját, 
három gyerekét eltartani. Tehetséges, muziká-
lis férfi volt, magától megtanult klarinétozni, 
csárdászenekart alapított, ebből egészítette ki 
a keresetét. Marika már gyerekkorában imá-
dott énekelni. Nevetve meséli, hogyan kezdő-
dött az énekesi „karrierje” : 

– Egyszer a szomszéd áthívott a kertjébe, 
és azt mondta: ha énekelsz valamit, kapsz érte 
paradicsomot. Attól kezdve paradicsomért 
énekeltem nála. 
A kislány persze ennél nagyobb sikerekre is 

vágyott, szeretett volna énekelni tanulni, csak-
hogy erre nem volt lehetősége. Ötéves volt, 
amikor a családjával Budapestre költöztek, az 
édesanyja segéd-házfelügyelő lett, hogy lakás-
hoz jussanak, az apja villamosvezetői tanfo-
lyamot végzett. Aztán kitört a világháború – a 
bombázást, a halálfélelmet nem lehet feledni. 

A háború után Marika férjhez ment, két 
gyermeke született, zenetanulásra megint nem 
maradt idő. Kereskedelmi iskolába járt, irodák-
ban dolgozott, s annyira elégedettek voltak 
vele, hogy Kelet- és Nyugat-Németországba is 
kiküldték irodavezetőnek. Éveket töltött kint. 
Háromszor ment férjhez. Egyik ura az indonéz 
nagykövetségen kapott állást, két évet töltöt-
tek Dzsakartában. Kalandos életéről könyvet 
lehetne írni, de ebben a regényben szomorú 
fejezetek is vannak: családi tragédiák, beteg-
ségek, veszteség, gyász. A gyerekei többször 
is hívták, költözzön hozzájuk, de nem akart 
mások terhére lenni. A Nefelejcs utcai kis lakás 
már harminc éve az otthona. Így sem érzi ma-
gát egyedül, a szerettei rendszeresen látogat-
ják, mindenben számíthat rájuk. 
Azt mondja, a hosszú életnek nincs re-

ceptje, az viszont nagyon fontos, hogy az idős 
ember fizikailag, szellemileg is karbantartsa 
magát. Ne maradjon magára, mert a magány 
depressziós sá tesz, megbetegít. Marika sok év 
óta aktív tagja a Peterdy utcai Idősek nappa-
li klubjának, habár mostanában ritkábban jár 
oda, annyi az elfoglaltsága. A Mahart zeneka-
rával rendszeresen fellép budapesti, vidéki 
kultúrházakban, Erzsébetváros szinte minden, 
idősekkel kapcsolatos rendezvényére meg-
hívják énekelni. Nyolcvanon túl végre sikerült 
megvalósítania gyerekkori álmát, és énekel-
het. Hallás után megtanul minden dalt, és bol-
dog, hogy örömet szerezhet a közönségnek. 
A 90. születésnapjára a Peterdy utcai klubban 
ünnepséget rendeztek neki, a klubtagok állva 
tapsolták, köszöntötték. Unokája, aki ügyelő 
az Operaházban, a születésnapi fotóra ráírta: 
„Érett 90 éves, kiváló évjárat, eredeti hozzáva-
lókból. Legenda.”  

Sándor Zsuzsa

SOSE ADJUK FEL AZ ÁLMAINKAT!

Egy  élő legenda a Nefelejcs utcából

A Mindenki Erzsébetvárosa rendezvénysorozat 
a jövőben havonta jelentkezik. Niedermüller 
Péter elmondta: a cél az, hogy az erzsébetváro-
siak együtt gondolkodjanak saját életterükről, 
függetlenül pártpolitikai elkötelezettségüktől, 
etnikai, vallási, vagy szexuális identitásuktól. 
Erzsébetváros színes kerület, s a fórum nyitva 
áll mindenki előtt. 
Az első találkozó témája a szociális segítség 

volt, hiszen jelenleg drámai változások zajla-
nak, sokak anyagi helyzete megrendült. Krémer 
Balázs elmondta: a mai helyzet már nem sokat 
ronthatott a legmélyebb nyomorban élők viszo-
nyain, de megrendíti az alsó-középosztály biz-
tonságát. Ez Mikecz Dániel szerint társadalmi 
konfliktusokat válthat ki, hiszen akik lecsúsz-
nak, bűnbakot kereshetnek nehézségeikért. 
Iványi Gábor maga is tapasztalja: egyre többen 

vannak, akiknek le kell mondaniuk sok minden-
ről, amit korábban elviselt a költségvetésük. 
A társadalomkutatók arról is kifejtették vé-

leményüket, hogyan lehet rosszul segíteni. Mi-
kecz Dániel szerint baj, ha csak annak a szavát 
halljuk meg, akit mi „ jó szegénynek”  tartunk. 
Aki tisztelettel kopogtat az ajtónkon és a mi 
normáink szerint él. „Bezzeg festeti a haját”– 
halljuk időnként elítélő hangsúllyal, pedig na-
gyon is tiszteletreméltó jótékonysági forma, ha 
például egy fodrász ingyen hajlandó gondozni 
egy mélyszegénységben élő nő haját – ezzel is 
erősítve méltóságát. Ráadásul egyáltalán nem 
biztos, hogy a nehéz sorsú embereknek pont 
azokra a levetett ruhákra és azokra a konzer-
vekre van szüksége, amelyeket adni akarunk. 

Krémer Balázs hangsúlyozta, hogy szociális 
jogokra lenne szükség, ám sajnos itt és most 
ilyenek nincsenek. Úgy gondolja, a segítség 
pénzügyi formája mindig jobb, mint a termé-
szetbeni adomány: ezek a korrupciót, a feke-
tepiacot is erősítik, ráadásul magas adminiszt-
ratív költségeik vannak. Fontos a jó szó is. Ha 
az ételosztás idején jó szó, kézfogás is jut a rá-
szorulónak, a tányér leves mellé, az megerősíti 
őket, hogy tartoznak valahová. 
Iványi Gábor szerint boldog ember, aki ad-

hat. Ő nem válogatna a különböző jótékony-
sági megoldások között. Szerinte mindenki 
adjon, amit tud, ha nem tudja is megoldani a 
szerencsétlen sorsú másik ember nehézségeit, 
legalább szerezzen neki egy jó napot.            B. J.

Segítsünk  
segíteni!

Az idős emberektől sok mindent lehet tanulni,  a 90 éves Mohai Marikától 
például azt,  hogy sohasem késő újba kezdeni.  A Nefelejcs utcában lakik ,  
októberben töltötte be a k ilencedik  ikszet,  s most tanulna zongorázni.
 Vett is egy szintetizátort,  már csak tanárt kell keresnie.  Átélte a 20.  század 
tragédiáit,  a humorát sohasem veszítette el.  

Hogyan lehet jól segíteni a nélkülö-
zőknek? Erről mondták el vélemé-
nyüket a Mindenki Erzsébetvárosa 
rendezvénysorozat első,  decemberi 
találkozójának résztvevői.  A Mag-
vető Caféban Niedermüller Péter 
polgármester,  Iványi Gábor lelkész,  
a Magyarországi Evangéliumi Test-
vérközösség vezetője,   Krémer 
Balázs szociológus valamint Mikecz 
Dániel polit ikai elemző voltak  a be-
szélgetőtársak .  
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A rendezvény idején gombostűt sem lehetett 
elejteni az aulában, ahol a díj átadói és a 
díjazott sztárok várták a gálát. A 94 éves, 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas Csernus Mariann 
fáradhatatlanul csevegett mindenkivel. El-
mond ta: 2018-ban kapta meg a kitüntetést, ami 
azóta becses helyet foglal el a nappalijában. 

MARCI ÉS AZ ARANY MEDÁL
A díjalapító két és fél éves kora óta Belső-Erzsé-
betvárosban él. A kamasz Marci 14 évesen már 
komoly kultúrafogyasztóként alapított díjat. 
„ Itt jártam általános iskolába és gimnáziumba, 
a Rózsák terén álló római katolikus templom-
ban voltam elsőáldozó, a Városligetben töltöt-
tem gyermekkorom legszebb időszakait. Több-
ször jártam kiállításon, előadáson a Bethlen 
Téri Színházban, amikor gimnazistaként egy 
délután hazafelé tartva, vettem a bátorságot, 
bekopogtam a színházba és megkérdeztem 
Szögi Csaba igazgatót, hogy otthont adna-e a 
négy éve sikerrel futó kezdeményezésemnek. 

Azóta ez az állandó helyszínünk”  – emlékezik 
Navarrai Mészáros Márton, hozzátéve: sokat 
köszönhet a kerületnek és a színháznak.
Az Arany Medál-díj az adott év színházi, fil-

mes, irodalmi teljesítményét ismeri el a közön-
ség szavazatai alapján. Eddig több mint hetven 
alkotó vette át a kitüntetést. 

SZAVAK NÉLKÜL: KULKA JÁNOS 
ÉS STAUB VIKTÓRIA 

A Kossuth-díjas Kulka János csodás, piros za-
kóban érkezett, szinte az utolsó pillanatban 
ült be a díjátadók közé, láthatóan kerülve a 
nyilvánosságot. Az esemény legemelkedettebb 
pillanatát köthetjük hozzá, mikor – Gombó Vio-
la Lottival közösen – Staub Viktóriának  átadta 
az év legígéretesebb tehetségének járó elisme-
rést, csupán ennyit mondva a segítőknek: „Ké-
rem a díjat!”. Majd megölelte a színésznőt, akit 
leginkább a Játszma című filmből, az Aranyélet 
és a Zámbó Jimmyről szóló A Király című soro-
zatokból ismerhet a közönség.
„Meghatott, hogy Jánostól vettem át a díjat. 

Együtt szerepeltünk a Játszmában. Csodálatos 
volt vele játszani: megtanított rá, hogy néha 
nem kellenek a szavak. A legszorosabb kap-
csolódás egy emberhez az életben, ha nem kell 
kimondani semmit, csak belenézni a másik sze-
mébe, és tudni, mit gondol”  – fogalmazott la-
punknak Viki, aki nagyon örült a kitüntetésnek.

KÖZÉPUTAS FILMEKET RENDEZ 
DEÁK KRISTÓF
Az év filmrendezője lett Deák Kristóf , a Min-
denki című rövidfilm Oscar-díjas rendezője. 

Legújabb alkotását, Az unokát közel 40 ezren 
látták.
„A Mindenki első néhány díja is közönségdíj 

volt. Egy évre rá óriási visszaigazolást jelentett 
az Oscar-díj. Próbálok mindig középutas filmet 
csinálni, amit nagyon széles közönségréteg ké-
pes befogadni, viszont személyes, szerzői film 
is, mélységekkel. Ezen az úton szeretnék to-
vábbmenni”  – nyilatkozza a filmrendező.

MUCSI ZOLTÁN FOLYTATJA 
A TIPRÓDÁST
Az év színésze, a Jászai Mari-díjas Mucsi Zoltán 
érdeklődésünkre így fogalmazot: „A közönség 
szeretetéről szól ez az elismerés. Jólesik az em-
bernek, hogy amit négy évtized alatt összeka-
lapált, azt szeretik az emberek. Ma örülök, hol-
nap meg folytatódik a tipródás, meg a meló”.
A színművész ugyanakkor bizakodva kezdi 

az évet: „Remélem, véget ér ez a szörnyű há-
ború, csend lesz a világon, nem jön újabb jár-
vány, a gyerekeim egészségesek lesznek, vár 
rám fela dat, és az emberek jönnek színházba. 
Nekem ez, ami igazán fontos.”     

Török Zsuzsa

ARANY MEDÁL-DÍJ

Örömkönnyek ,  remények ,  
t ipródások  a Bethlen téren
„ Az Arany Medál-díj az egyik legfontosabb kitüntetés ma Magyarországon,  
óriási megtiszteltetés,  mert a közönség adja.”  Ez volt az a mondat,  ami hol 
meghatottan,  hol komolyan, vagy épp tréfásan, de folyamatosan elhangzott 
a Bethlen Téri Színházban, ahol éppen 14.  alkalommal december 14-én  tartot-
ták meg a díjátadó ünnepséget.  A Navarrai Mészáros Márton kulturális újság-
író,  szerkesztő által 2008-ban alapított kitüntetést hat kategóriában ítélték oda 
a közönség voksai alapján. Több tízezer szavazat alapján dőlt el,  hogy 2022-
ben az év színésze Mucsi Zoltán,  az év színésznője Pálmai Anna, az év írója a 
kerületünkben élő Szilágyi Zsófia Emma, az év filmrendezője Deák Kristóf,  
az év tehetsége Staub Viktória,  az életműdíjas pedig Pogány Judit lett.

A díjat,  amit átvehetett ,  Gobbi Hilda alapí-
totta.  Ez alighanem különlegessé teszi az ön 
számára is.
– Óriási megtiszteltetés, hogy nekem ítélték, 
azért is, mert ez tisztán szakmai elismerés, a 
kuratóriumban kiváló kollégák vannak. Gobbi 
Hilda nemcsak nagyszerű színész volt, de pó-
tolhatatlan egyszemélyes színházi intézmény 
is. A „Közben”  című életrajzi könyvét  minden 
színész kezébe nyomnám, mert ebben benne 
van az egész huszadik századi kelet-európai 
történelmünk. Egyébként tizenöt éves korom-
ban, személyesen is találkoztam vele. László 
Endre rendezte annak idején a Szabó családot, 
az ő fia iskolatársam és jó barátom volt. Ban-
di bácsi tudta, hogy színésznő szeretnék lenni, 
ezért bevitt a rádióba, a Szabó család felvételé-
re. Álldogáltunk a folyosón, amikor jött Szabó 
néni, azaz Gobbi Hilda. Bandi bácsi bemutatott 
neki: „Hilduskám, itt ez a kislány, aki színésznő 
akar lenni.”  Gobbi végigmért, és csak annyit 
mondott: „Szegény!”  Nem volt ebben semmi 
bántó, inkább némi irónia, hogy ő már tudja, mi 
mindennel jár ez a pálya, amiről nekem akkor 
még fogalmam sem volt. 

Az Aase-díjról Gobbi ezt írta:  „ Sajátossága a 
színészi munkának,  hogy a főszereplő több 
felvonáson keresztül magára vonja a f igyel-
met.  Az epizodistáknak csak néhány perce,  
pillanata van;  tömörít ,  mint az író,  amikor 
epigrammát alkot”.  Olykor nehezebb a k is 
szerep,  mint a nagy? 

– Egy szerep súlya nem attól függ, hány monda-
ta van a színésznek, hanem hogy a megformált 
karakternek van-e súlya, gondolkodásra kész-
teti-e a nézőt. Ha az ember főszerepet játszik, 
és az előadásban kicsit rosszabbul rajtol, még 
lazán be tud futni a célba, hiszen több jelenete 
van arra, hogy építkezzen. Az epizodistának vi-
szont rövid idő alatt kell akár egy teljes emberi 
életet megmutatnia, és ha hibázik, nincs módja 
javítani. A jó epizódszerep ezért mindig komoly 
szakmai kihívás. 

Most mutatták be az Örkényben a The Black 
Rider-t .  Az eredeti kultikus előadást a v ilág-
hírű amerikai rendező,  Robert Wilson állítot-
ta színpadra,  a zeneszerző pedig Tom Waits.  
A magyar változatban ön Anne-t ,  az erdész 
feleségét játssza.  Ez alighanem komoly  szak-
mai k ihívás.   
– Remek munka volt az egész társulat számára. 
Az előadás a „Bűvös vadász” című Weber-opera 
átirata. Anne borzalmas házasságban él, halá-
losan boldogtalan és az alkoholba menekül, 
hogy kibírja az életet, a férje mellett. Ez a fel-
nőtt mese a függésről szól, amely bármilyen is, 
tönkretesz mindent és mindenkit, de nem aka-
rom elárulni a történet fordulatait. Ugyanakkor 
ez nem realista előadás, a karakterek szándé-
kosan eltorzítottak, mintha nem is emberek, 
hanem bábuk, animációs figurák lennének. Ezt 
hangsúlyozza a jelmez és a koreográfia is. A fi-
gura mozgását Polgár Csaba rendező és Molnár 
Csaba koreográfus instrukciói alapján találtam 
ki: az jutott eszünkbe erről a nőről, hogy pró-
bál megkapaszkodni valamiben, de nem tud, 
majdnem mindig feldől. 

Elképesztő zenei teljesítményt nyújt  a társu-
lat,  hiszen végig angolul énekelnek…  
– Korábban is énekeltünk már angolul, nem 
mintha én olyan jól bírnám ezt a nyelvet. A 
társulatban szinte mindenki az amerikai an-
golt beszéli, én viszont még gyerekkoromban 
egy kedves idős hölgytől, egy volt bárónőtől, 
a British English-t tanultam. A kiejtésemmel is 

a karaktert szerettem volna jellemezni, és úgy 
énekelni, mint aki sokkal kifinomultabbnak 
gondolja magát a többi figuránál. 

Tizennyolc éve az Örkény Színház tagja.  Kötő-
dik  másként is a hetedik  kerülethez? 
– A Madách gimnáziumba jártam. Bár én akko-
riban Budán laktam, azért jelentkeztem a Ma-
dáchba, mert színész akartam lenni, és tudtam, 
hogy ebben az iskolában olyan színvonalú a drá-
mapedagógia és diákszínjátszás, ami fontos le-
het a pályához. És ez így is lett. Kitűnő tanáraim 
voltak, de akit legjobban imádtam, és akivel a 
mai napig jóban vagyok, az Székely István, bece-
nevén Papa. Ő volt a drámatanárunk. A Madách 
csodálatos iskola, visszajárok hozzájuk szavaló-
versenyeken zsűrizni, vagy csak beszélgetni, ha 
hívnak. Nagyra tartom az itteni pedagógusokat, 
nem véletlen, hogy a fiam is itt érettségizett. 

Az önkormányzati testület nemrég arról dön-
tött ,  hogy 60 millió forinttal támogatja az Ör-
kény Színházat.  Cserében v iszont a társulat 
részt vesz Erzsébetváros kulturális életének a 
szervezésében,  műsorokat ad például a hely i 
szociális intézményekben.  
– Színésznek lenni nem egy arisztokratikus 
foglalkozás. A színésznek is jót tesz, ha kilép a 
megszokott közegéből, és bekapcsolódik a kö-
zönség mindennapi életébe. Mi eddig is részt 
vettünk a kerület kulturális programjaiban, fel-
léptünk idősek otthonaiban, és más helyeken. 
Nagyon fontos hogy elvigyük a verseket és a 
színház élményét a rászorulóknak is, azoknak, 
akiknek nincs lehetőségük önerőből kultúrát 
fogyasztani. Ez szerintem minden színházi em-
ber kötelessége.                                     Sándor Zsuzsa

BÍRÓ KRISZTA ELISMERÉSE

A színészet  nem ar isztokrat ikus foglalkozás
Hajdan Gobbi Hilda hozta létre az Aase-díjat az „ emlékezetes percek ,  pillanatok ,  szavak ,  mozdulatok főszereplői-
nek”  – az epizodistáknak.  Végrendelete szerint minden évben két-két színészt és színésznőt díjazhat a neves művé-
szekből álló kuratórium.  2022-ben egyik  díjazott Bíró Kriszta,  az Örkény Színház tag ja volt.  
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Mese- és novellaírók  
a KlauDióban

Ifjú mese- és novellaírókat köszöntöttek a ke-
rület új civil központjában, a KlauDióban. Az 
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj-program 
keretében meghirdetett pályázat győztesei 
könyv utalványt kaptak, de minden résztvevő-
nek járt a gratuláció, az emléklap, és az apró 
ajándék. A pályázatra 23 mese és novella érke-
zett a kerületi iskolákból.
Az eredményhirdetésen a díjakat és a Kocka-

Csoki bonbon gyártó ajándékait Szücs Balázs 
alpolgármester adta át, aki köszöntőjében 
hangsúlyozta: A lehetőség ma a legnagyobb 

kincs a kultúrában is. Az irodalmi ösztöndíj le-
hetőséget ad már elismert íróknak, költőknek, 
műfordítóknak a nyugodt munkára, ez a gyer-
mek- és ifjúsági pályázat pedig újabb esély volt 
a kerületi tehetségek bemutatkozására. 
A legkisebbek korcsoportjában Polyák Luca 

kapta az első helyezést, a 11-13 éves korosz-
tályban Patay Borbála az első,  Lakatos Liza a 
második lett. A középiskolások között Szép-
völgyi Eszter és novellája nyert, a képzeletbeli 
dobogó második fokára Steffel Dávid állhatott. 
A különdíjat Barabás Mikolt vehette át.

A Pesti Magyar Színház december 16-án 
mutatta be a nagyközönségnek Karinthy 
Ferenc Dunakanyar című kétszereplős 
színdarabját: a Jászai Mari-díjas Soltész 
Bözsével és Szatmári Attilával,  Zalán 
János direktor rendezésében. A kama-
ra-előadás különlegessége, hogy a teát-
rum új játszóhelyén, a Gobbi-teremben 
kapott otthont. A színház főépülete mel-
lett található, családias hangulatú helyi-
séget speciálisan gasztroszínházi estekre 
tervezték, itt debütált a Dunakanyar, 32 
néző előtt. Az intézmény hosszú távú ter-
vei között szerepel több, hasonló est szín-
padra állítása.
A Gobbiban andalító félhomály fo-

gadja a betérőt. Odakint esik, meg hideg 
is van, jó leülni a parányi asztalhoz, egy pohár 
italra. Két felszolgáló pörög a placcon, fekete 
uniformisban, patyolatfehér kötényben. Igye-
keznek mindenkit gyorsan kiszolgálni. Asz-
talunkhoz penderül az egyikük, a szánk meg 
tátva marad, mert maga, a Jászai Mari-díjas 
Soltész Bözse áll előttünk, egy borospalackkal 
a kezében. Mennyit önthetek? – kérdezi, s mire 
megszólalok, már tele a poharam a tokaji Götz 
Pincészet jófajta fehérborával. Az egyik ámulat-
ból a másikba esem, pillanat, s ott landol előt-
tem egy tálnyi borkorcsolya, finom kencékkel, 
és Bözse még egy fotót is megenged szervírozás 
közben, mosolyog, látszik, hogy valóban élvezi 
az új szerepkört. Néhány percig még vendégek 
vagyunk a Dunakanyar kávézóban, de pincér-
nőnk zárni készül. Késő van, az óra szerint 17 
perc múlva este 11, lassan lejjebb veszi a fénye-
ket, standol, véget ért a műszak, ám betoppan 
a hidegből egy férfi. Kávét kér. Kezdetét veszi az 
előadás. Vendégből közönséggé válunk. 
Karinthy Ferenc Dunakanyar című kétsze-

replős színdarabja gyöngyszem: két lélekről, 

férfi és nő örök csatájáról szól. A Férfi beszél-
getni kezd a pincérnővel. Lassan, fokozatosan 
ismerik meg egymást: a másik érzéseit, titkait, 
életét, a szerelemről vallott nézeteit. A két vad-
idegen, magányos ember csipkelődik, vitázik, 
keresi önmagát beszélgetőpartnere tekinteté-
ben.
Néző-vendégként úgy érezzük, ott vagyunk 

a kávéházban, izgatottan figyeljük, ahogy egyre 
közelednek egymáshoz vagy épp távolodnak a 
másik világától. Bármi megtörténhet, s az utol-
só pillanatig rejtve marad a csattanó.
Soltész Bözse és Szatmári Attila sallang-

mentesen, életszerűen komédiáznak a Duna-
kanyarban. Ott előttünk, az asztalaink között. 
Történeteikben magunkra ismerhetünk.
Aztán bő egy óra hadakozás után kabátba 

bújnak, meghajolnak, és hagynak bennünket 
tovább borozgatni, meg beszélgetni. Arról, 
amiről a szerző édesapja, Karinthy Frigyes is 
meditált: „Férfi és nő. Hogy érthetnék meg egy-
mást? Hisz mind a kettő mást akar – a férfi nőt 
– a nő férfit.”  

GASZTROSZÍNHÁZ A HEVESI SÁNDOR TÉREN 

Soltész Bözse bor t  k ínál 
és felszabadultan komédiázik

„Párját ritkító ilyen rövid idő alatt létrehozni 
egy ekkora fesztivált”  – mondja Kovács Gábor 
Dénes az artistaképző igazgatója és elmeséli: 
nagyon rövid határidővel szervezte meg fenn-
tartójuk, a Nemzeti Artista- Előadó- és Cir-
kuszművészeti Központ az Ukrajnában honos 
versenyt, melyre még Mexikóból is érkezett 
versenyző. A 80 résztvevővel zajló eseményre 
mindössze egy próbanap állt rendelkezésre a 
Fővárosi Nagycirkuszban.
A Fényes Porond névre hallgató cirkuszmű-

vészeti seregszemlét mindig karácsony környé-
kén tartották Dnipro városában. Tavaly még az 
Erzsébetvárosban tanuló artistanövendékek egy 
csoportja képviselte hazánkat Dnipróban a szak-
mailag ismert és elismert rendezvényen, ám az 
orosz invázió minden reménytől megfosztotta a 
szervezőket. Ezért léphetett be Budapest.

A háború kitörése óta is él az ukrán artista-
képzés, ahogy Kovács Gábor Dénes fogalmaz: 
„Hazájukban abszurd hősiességgel gyakorol-
nak naponta ezek a fiatalok.”
Sokan elmenekültek otthonról, a háború 

kitörése óta 107 fiatal, ukrán artista fordult 
meg a Városligeti fasori intézményben. Volt, 
aki tovább állt, elutazott másik országba csa-
ládostul, de jelenleg is járnak ukrán diákok a 
BIAK-ba. „Hitet adunk nekik, hogy nem vész 
kárba a rengeteg gyakorlás, amit odahaza vé-
geztek”  – magyarázza az igazgató.
Az ukrán cirkuszművészet világhírű. A Fé-

nyes Porond Fesztiválon viszont beigazoló-
dott, hogy a kerületben tanuló diákjaink is ma-
gas színvonalat képviselnek a szakmában. A 
BIAK négy zsánerszámot indított a versenyen, 
és hármat díjazott a nemzetközi zsűri.
Dienes Kinga produkciója bronz elisme-

rést kapott, felkészítő tanára Pintér Áron, ko-
reográfus Marsi Laura. Zboray Éva tanítványai 
Usakova Anna és Hellenpárt Levente Csonka 
Roland koreográfiájával érkeztek a manézsba: 
szintén bronz díjjal gazdagodtak. A legcsillo-
góbb – arany – elismerést Buti Olivér és Jagu-
dits András vehették át a Deszka-számukért, 
amit Kőmíves Tibor tanított be, Csonka Roland 
koreográfiájára. A két ifjú artista műsora a kü-
löndíjat is kiérdemelte.
„Az új irányt is díjazta a zsűri, melyben az 

akrobatikus produkció a kortárs előadó-mű-
vészet gondolatiságával ötvöződik”  – ma-
gyarázza Kovács Gábor Dénes és hozzáteszi: 
„Miközben segítettünk az ukrán kollégáknak a 
rendezvény megszervezésével és lebonyolítá-
sával, egyértelmű, hogy szakmai színvonalban 
is ott vagyunk mellettük.”

Ír juk  együtt 
a Budapest Nagyregényt!
Budapest 150. születésnapja alkalmából a Budapest Brand és a Fővá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár közös alkotásra hívja a főváros lakóit. A Buda-
pest Nagyregény a fővárosban élők, dolgozók, tősgyökeres lokálpatrióták, vagy 
a közelmúltban letelepedők személyes vagy családi elbeszélései alapján készül, 23 kortárs író 
bevonásával, átölelve 150 esztendőt. A könyv minden kerületnek saját fejezetet szentel, s 2023. 
november 17-én jelenik meg.
A  Deák Ferenc Könyvtár vezetője, Béres Ildikó  a közösségi projektről még tavaly november-

ben teadélutánt rendezett. Az akkor összegyűjtött élményeket rendszerezte, tovább kutakodott, 
s megszületett egy csokorra való erzsébetvárosi történet, mely alapanyagként szolgálhat a Buda-
pest Nagyregényhez. A  személyes emlékek kapcsolódnak többek között Antal Imréhez, akinek 
édesapja a Rottenbiller Utcai Általános Iskolában éneket tanított, Csurka István íróhoz, aki hol til-
lában, hol flip-flop papucsban ment a Damjanich utcai zöldségeshez. A „nagyregény” szereplője 
lett Jean Pierre Pedrazzini francia fotóriporter, akinek a fotói az 1956-os forradalom idején bejár-
ták a világsajtót, és akit a Péterfy kórházban kezeltek. A forradalom eseményeihez kapcsolódik 
egy történet Latabár Kálmánról is, aki 1956 októberében felajánlotta autóját a mentőszolgálatnak.
A Budapest Nagyregény írásához olvasóink is csatlakozhatnak a saját történeteikkel, emlé-

keikkel. A legfeljebb 4000 karakter hosszú írásokat 2023. január 31-ig a Budapest Nagyregény 
aloldal Történetküldés gombra kattintva és a felületre feltöltve várják.

FÉNYES SIKER A FÉNYES PORONDON!

Díjeső a BIAK ar t ista-
növendékeinek

Fotó:  Urbán Ádám /Fővárosi Nagycirkusz

Erősen kezdte a 2023-at 
a Baross Imre Artistaképző 
Intézet:  január 2-án,  a Fővárosi 
Nagycirkuszban arany-,  bronz- 
és különdíjjal jutalmazta a 
nemzetközi zsűri versenyzőiket 
a Yaskrava Arena Dnipra Fesz-
tiválon.  A rangos verseny több 
mint t ízéves hagyományra 
tekint v issza Ukrajnában,  az ott 
dúló háború miatt idén az if jú 
artisták  megmérettetésének 
Magyarország adott otthont.
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Becsengettek az Árkádban, lehúzzák az ócska
Reklámponyvát, felengedik, a köteleken az alpinisták
apró ecsetekkel porolják a betűk közét, itt ma újra tánc
lesz, bazári nők, pomádés fickók zokni nélküli lakkcipőben
csúsznak a márványon, előbb csípő ringató takarítók mossák
a rojtossal, mandulaillat lesz hamis arzénos koktél. 

Cifra tündérpalota, kazettás árkádia oszlopodra
tekerednek a  flitteres ruhájú nők, oszlopodra vad vörös
masnikat kötnek, abból húrozzák a zenekar hegedűit,
nyikorog a jazz, a felső szomszéd a seprűnyéllel veri felétek, 
rázkódnak a falaid, leesnek a mozaikok, reng a babaház, csípőre
tett kézzel várnak a polcokon, alul x-csillag-szív-csillag-x-
majd végig körmintájú, csónaknyakú porcelánbabák, tömött frufru
lószőrcopfok hintáznak a nagybőgőre, muskátli esik rájuk.

Arcodon piros-fehér sakktáblás hintaló, hajóaljzat a ló talpa, 
fehér macska ül a ló hasánál, két katona ringat, az egyik idomító
 rúddal a homlokodnál lök, hátul a farodnál ugrókarikát tart 
a másik, jobb kezében kis karddal szigorít -
hátrafele ugrass paripám, át a tüzeken, papírcsákóm meghajtom 
előtted!

Katonasor nézi a viadalt, merre fut az oromzaton,
meddig hajtod a hintád, kiszakadsz-e a faragott talpazatról,
levágtatsz- e a százéves homlokzaton, átszelve Erzsébetváros szűk 
utcáit,
átugratva a zsinagóga tetejét, összeszeded-e a város csillagait, 
megpörgeted-e a kakasokat, felbolygatod a széljelző nyilakat, 
átfüstölsz-e a járókelők lába közt, megpörkölve 
a ruha-és a járdaszegélyeket, majd dologvégeztével 
visszaragadsz-e az Árkád fölé rányihogva a csákós daliákra:

Lám, én megéreztem  a várost a kőpatáim alatt, de ti 
bal-és jobb profilban száz éve meg sem moccantok 
oldalállásaitokból, vajon mi mindent látna a másik szemetek, 
megéreznétek-e a táncot, amit ezen a sarkon kiskereskedők, 
hátizsákos turista-diáklányok, táskás szemű zenészfiúk, 
butikosok meg a túlsarki részegesek dámákkal és lovagokkal,
sípokkal-dohánnyal zsebükben járnak?

Halljátok-e az autódudát, ami minden nap tülköl egyet 
a figyelmetlenkedőknek, felszökik-e az orrotokba a troli pöffenése, 
ahogy az autók között kacsázik a Rottenbillerig? 
Szemetekbe lóg a csákó, elkényeztetett fiúk, ideje leugrani a térre, 
lekúszni a falak indáin vagy csak itt az oszlopon, félősök, a Metro klub vár!

Voltatok-e a Panteonban, a tükörgalériában odafent,
megkapaszkodtatok-e rozoga korlátjában és le mertetek-e
nézni egyenest bele a legaljába, egészen a mélyébe,
ahol kört villant a nap a színpadra, a Bazár gyomrába, 
ahol az énekes lány áll: 

Benned énekeltem, hasadban a színpadon 
teregettem ki műanyag keszkenőmet, 
rátérdeltem hajópadlóra, besikítottam,
beimádkoztam a csarnokodat,
műanyag védőfóliába tekeredtem,
táncosok hajlongtak dalomra, 
táncosok bólogattak, mint a fák, álltak 
a multi hangsávokban kemény lábtartással, 
csak a derekukból sóhajtoztak felém, 
 visszaénekeltem, betakartam őket, 
régi dalokkal, ringatóval, márványodon 
fázott a talpam, vastag takarókat terítettem rád, 
ölelkezésünk ne legyen hideg borulásom

ERZSÉBETVÁROS IRODALMI ÖSZTÖNDÍJASA: TÓTH KINGA

Bazári tánc
/Az Árkád-Bazárnak, Metro Klubnak, Rohamnak a Síp- és a Dohány utca sarkán/

Tóth Kinga 
(Sárvár, 1983) 

Német irodalomtu-
domány PhD-hall-
gató, vizuális-és 
hangköltő, kultu-
rális programme-
nedzser. Magyar, 
német és angol 
nyelven ír, szövege-
it installációkban és 
performanszokkal 
mutatja be. Alapítótagja a Szépírók Társa-
sága Női Érdekvédelmi Fórumnak. Nemzet-
közi intermediális és performatív irodalmi 
munkájáért 2020-ban Hugo Ball Támogatói 
Díjjal és Bernard Heidsieck-díjjal tüntették 
ki. 2021-ben a Villa Waldberta művészprog-
ramjának vendége, fotó-szöveginstallációit 
Tallinban, grafikus költészeti munkáit pedig 
a Centre Pompidou-ban állították ki. Leg-
utóbb megjelent kötetei: Maislieder (2019, 
Thanhäuser), PARTY (2020, parasitenpres-
se), ÍRMAG (2020, YAMA), TRANSIT (2021, 
SuKulTur), MariaMachina (2022, Kalligram), 
Mondgesichter (Matthes&amp; Seitz) 2022-
ben a Hansmann-díj keretein belül a zene-
szerző Silvia Rosanival zeneszínház-darab-
jukat mutatja be a stuttgarti Theater Rampe, 
közben kiállítása nyílik «sandwich» címmel a 
zürichi Message Salonban.

Web – (publikációk, portfólió, hangköltészeti 
munkák, performanszok, vizuális költészet,
kiállítások stb.): www.kingatoth.com

Lebontásra váró földszintes házak álltak a két 
korábbi ingatlan összevonásából keletkezett 
telken, melyet a XX. század hajnalán Illés Fe-
renc, a Késmárky és Illés cég tulajdonosa vá-
sárolt meg. A vállalkozás 1879-ben alakult, 
„nórinbergi”  azaz nürnbergi áruk, piperecikkek 
és díszműtárgyak kereskedésére. Akkoriban 
természetes volt saját bérházzal is kombinált 
üzletház építése, amely építészeti megjelení-
tésben is a céget reklámozza. Az Árkád-Bazár 
1909-re épült fel, ez volt Budapest és vélhetően 
Európa első és legnagyobb, ötemeletes játék-
áruháza.

A HÁZ ELNEVEZÉSE
Az épület neve onnan ered, hogy az utcai hom-
lokzatok legnagyobb részén a külső traktust ár-
kádosították. A Vágó-fivérek „most először teljes 
egészében maguk tervezték a homlokzat díszíté-
seit. Valószínűleg megihlette őket, hogy szaba-
don rögtönözhetnek a gyermekjáték témájára: 
maguk rajzolták az épület sarkát és a kiugrókat 
díszítő babákat, ólomkatonákat, hintalovakat és 
a Zsolnay-gyár tervezőjével, Nikelszky Gézával 
együttműködve maguk ellenőrizték a kerámiák 
gyártását is Pécsett. A geometrikus, stilizált for-
mákat népművészeti motívumokból fejlesztet-
ték”  – olvasható Anne Lambrichs Vágó Józsefről 
szóló könyvében. A fehér márványlapokkal bur-
kolt homlokzat színes Zsolnay-kerámiadíszei 
között mesejelenetek, játékvárak, macskák és 
nyulak is felbukkannak. A függőfolyosó ková-
csoltvas kerítése, és az ÁB monogrammal ellá-
tott ajtókilincsek ma is emlékeztetnek az egyko-
ri játékkereskedésre.

A NAGY NAP
A megnyitásról így írt a Tolnai Világlapja: „A 
legnagyobb csendben, minden feltűnést és 
vásári zajt kerülve, a főváros gyermekserege a 
napokban új és csodálatos látnivalót kapott. A 
Rákóczi-út, Dohány- és Sip-utczák keresztezésé-
nél a gyermekmesék világa öltött testet. Minden 
ízében nagyszabású és európai színvonalon 
álló gyermekjáték-áruházat építtetett a régi és 
jóhírnevű Késmárky és Illés-czég. Igen szép lát-

nivaló a hatalmas ötemeletes palota, melynek 
árkádjai alatt járva-kelve, csodálattal látjuk a 
változatos játékok tömegét. …
A Késmárky és Illés czég »Árkád-bazár«-ja pá-
ratlanul áll a maga nemében, mert a szegény 
munkás embertől a milliomosig, a demokrata 
apától az automobilon érkező mágnás asz-
szonyig mindenki megtalálhatja azt a játékot, 
amit vagyoni viszonyaihoz mérten megvehet 
gyermekének. … És most, mikor esténkint a 

villamos fényárban csil-
logó fayence-díszítéssel 
kirakott áruház előtt a 
fővárosi közönség gyö-
nyörködik, azt képzeli, 
hogy a mesék országá-
ban tündérpalota előtt 
áll, melynek ablakaiból 
ezer aranyhajú baba 
mosolyog le reája.”  
(1909.12.05.)

BAZÁRBÓL AUTÓPALOTA
Az Árkád Bazár 1924-ben szűnt meg. A helyén 
ifjabb Illés Ferenc (1888-1944) Autópalota né-
ven autókereskedést nyitott. A sarokház tu-
lajdonjogát 1946-ban vette el az állam, hogy a 
Szociáldemokrata Pártnak adják át. A szocde-
mek itt alakították ki az Egressy Gábor Művé-
szeti Klubot. Az egykori játékboltot 1960-ban 
utalta ki az állam a 2-es metró vonal építői 
számára, hogy  kulturális központként hasz-
nálhassák a termeket. A Metró Klub néven in-
dított szórakozóhely a magyar beatzene egyik 
fellegvára lett az itt fellépő Metro együttesnek 
köszönhetően. A szórakozóhelyet 1969-ben 
zárták be, hogy itt alakíthassák ki a Bizomá-
nyi Áruház Vállalat (BÁV) egyik sportboltját. 
A szakbolt 1979-ig működött a földszinten, 
amelyet 1980-tól ismét kulturális központként, 
majd a rendszerváltást követően butikként 
használtak.

Bóka László

Budapest  és Európa első játékáruháza

A Vágó-testvérek
Vágó József (1877–1947) a magyarorszá-
gi szecessziós építészet jelentős alakja 
volt. Testvérével, Vágó Lászlóval (1875–
1933) Alpár Ignác irodájában kezdtek el 
dolgozni, 1902-ben közös irodát nyitot-
tak. Az Árkád Bazár mellett olyan épüle-
tek fűződnek a nevükhöz, mint a Guten-
berg-otthon, a Nemzeti Szalon vagy az 
egykori Városligeti Színkör. Utolsó közös 
munkájuk a debreceni Alföldi Takarék-
pénztár épülete volt 1911-ben.

Az Árkád Bazár Zsolnaay-kerámiával díszített homlokzata (Forrás: Kis Ádám)

Vágó László és testvére József tervei alapján 1908-1909 között 
építették  a Dohány utca 22-24.  – régen Síp u.  3.  alatt található 
négyemeletes szecessziós lakó- és üzletházat,  a volt Árkád-ba-
zárt,  ahol a hatvanas években a magyar könnyűzene egykori 
fellegvára,  a Metro-k lub is működött.  
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A Fővárosi Önkormányzat harmadszor hirdeti 
meg az „Égig érő fű”  pályázatot a „gangos”  há-
zak udvarainak zöldítésére A zöld udvar nem 
csak közösségi tér és pihenőhely a lakók szá-
mára. Komoly egészségvédő hatása is van, a 
növények ugyanis megkötik a port, oxigént ter-
melnek, és csökkentik a felmelegedést a sűrűn 
beépített városi közegben.

A pályázat keretösszege: bruttó 30 000 000 Ft. 
Pályázhat Budapest közigazgatási területén lévő 
bármely társasház, lakásszövetkezet, amelynek 
zárt belső udvara van. A pályázaton nyerhető 
összeg egyenként 800.000 – 3.000.000 Ft. En-
nek legalább 10 százalékával a pályázónak kell 
rendelkeznie. A projekt elsősorban fák, cserjék, 

fűszernövények, palánták, fűmag telepítésére 
fordítható, de támogatják például csobogók, 
ivókutak, esővízgyűjtők, kerti padok beszerzé-
sét is. 

Az „Égig érő fű”  pályázatán tavaly két VII. ke-
rületi lakóközösség is nyert. Az egyik a Rotten-
biller utca 54-ben lévő társasház 1.469.883 forint 
támogatást kapott. A Damjanich és Hernád utca 
sarkán álló, közös kerttel rendelkező, öt házból 
álló lakótömb pedig  5.537.309 forintot nyert a 
terveik megvalósítására. 

2023. március 3-ig lehet a pályázatot benyúj-
tani, egigerofu.budapest.hu oldalon. 

Egy másik fővárosi pályázat a lakóházak, 
közintézmények homlokzatának zöldítését se-
gíti. Ennek a keretösszege 50 millió forint. Azok 
az óvodák, irodák is jelentkezhetnek, amelyek 
a közterületükkel határos tűzfalakat szeretnék 
futónövényekkel szépíteni. Erzsébetvárosban 
bőven akad kopár tűzfal, a projekt sokaknak le-
het vonzó.

Pályázni 2023. február 28-ig lehet, a homlok-
zatzoldites.budapest.hu honlapon                 

Pályázatok  belső udvarok ,  és tűzfalak  zöldítésére

Házhoz megyek!  Fogsor készítését, javítását vállalom 
garanciával. Hívjon bizalommal: 06-20-980-3957!
Nelly pedikűrös,  gyógypedikűrös 30 éves gyakorlattal 
házhoz megy. Körömbenövés, tyúkszem- és bőrkemé-
nyedés eltávolítása minden korosztálynak, férfiak szá-
mára is. Tel.: 06-20-938-9031.
Értelmiségi házaspár  ingatlan öröklése fejében élet-
járadékot fizetne. Hívjon bizalommal: 06-70-252-4897!
Redőny szerv íz,  gurtni cserék, faredőnyök, szúnyogha-
lók szerelése. Bibancz György: 06-30-222-4428.
Életjáradéki szerződést kötne budapesti család a gye-
rekeinek. Morvay, 06-20-426-0015.

Gyógypedikűrt,  manikűrt vállalok. Hívásra házhoz me-
gyek. Tel.: 06-30-242-9507.
Fiatal diplomás házaspár életjáradéki szerződést kötne 
idős hölggyel vagy úrral. Tel.: 06-30-965-0495.
Nagy tapasztalattal rendelkező, fiatal, értelmiségi pár 
életjáradéki szerződést kötne egyedülálló, idős személy-
lyel. Méltó, megbecsült, nyugodt életet biztosítunk. Te-
lefon: 06-70-423-0888.
Kastélyok berendezéséhez  vásárlok festményeket, 
ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, órákat, bútorokat, 
katonai tárgyakat, hagyatékokat stb.! Üzlet: 06-30-286-
4717, nemzetantik@gmail.com 

Bélyeget,  papír-, fémpénzeket, festményeket és egyéb 
régiséget vásárolunk, árverésre átveszünk. VI. ker., 
Andrássy út 16. Tel.: 317-4757, H-Sze: 10-17, Cs: 10-19.

Készpénzért veszek bútorokat, dísztárgyakat, órákat, 
festményeket, írógépet, varrógépet, bundát, könyve-
ket, lemezeket, bizsukat, ezüstöt, aranyat, hagyatékot 
díjtalan kiszállással! Molnár Éva: 06-20-294-9205.

Pénzt adok! Életjáradékot kötnék ottlakás nélkül, le-
informálható vagyok. Visszahívom! Köszönöm! H.B. 
Tel.:  06-20-528-2532.

APRÓHIRDETÉSEK

A Család-és Gyermekjóléti Központ 
a Magyar kultúra napja alkalmából 
pályázatot hirdet erzsébetvárosi vagy 
itt tanuló általános- és középiskolás 
diákok számára.  Egyénileg,  illetve 
max imum 4 fős csapatban lehet 
dolgozni.

1-4.  osztályosoknak:  rajzold le egyik ked-
venc magyar íród által írt mese vagy mesefilm 
egyik jelenetét, amelyiket a legkedvesebb-
nek, legviccesebbnek, legtanulságosabbnak 
tartasz. Egyéni díj: hordozható akkumuláto-
ros mini printer, intelligens nyomtató hőpa-
pírral, bluetooth kapcsolattal. Csapat díj: Ice 
Kingdom-Jégkirályság látványos show műso-
rára való belépők a Fővárosi Nagycirkuszba
5-8.  osztályosoknak:  válaszd ki egy magyar 
író, vagy magyar filmrendező művét, és írj 
róla ajánlót, hogy más is kedvet kapjon el-
olvasni vagy megnézni a filmet. Írd le azt is, 
hogy miért ezt választottad, milyen gondola-
tokat ébresztett benned, milyen hatással volt 
rád. Díjazás: egyéni díj: okosóra. Csapat díj: 
Indoor MiniGolf klubban való csapatjáték
9-12.  osztályosoknak:  mutass be novella, 
mese formájában egy általad kedvelt magyar 
zenei előadót. Írd le, miért szereted őt, mi az, 
ami a dalszövegében megfogott. Egyéni díj: 
hordozható hangszóró. Csapat díj: Play VR 
csapatépítő program.
Beküldési határidő:  február 17.
A művek terjedelme maximum két A/4-es ol-
dal.
A pályázatokat a hetedhetpalyazat@bjhu-
man.hu e-mail címre küldjétek. Vagy szemé-
lyesen: a Család-és Gyermekjóléti Központba: 
Kertész u. 20.  
Minden esetben tüntessétek fel a neveteket, 
elérhetőségeteket, osztályotokat, és iskoláto-
kat is.                                                                    

Pályázat  gyerekeknek  
a Magyar  kultúra napja
alkalmából 

Nyilvános programokkal 
várja a helyi civileket és az 
érdeklődő erzsébetvárosia-

kat a KlauDió Civil Központ, 
a Nagy Diófa utca 34-ben. Minden kedden és 
pénteken 10 és 12 óra között Budapesten élő 
külföldi diákoknak nyújtanak segítséget az 
Ediktum Alapítvány önkéntesei. Február 2-án 
16.30-tól jogi és számviteli tanácsadást tarta-
nak civil szervezeteknek meghívott szakértők, 
3-án 16.30-kor Trilla Táncház lesz kicsiknek és 
nagyoknak a Pillanat Művészeti Alapítvány köz-
reműködésével. Elindult a Nyugi-Net program, 
amelyre olyan 50 év felettieket várnak, akik az 
informatikai tudásukat szeretnék fejleszteni. A 
csoport kéthetente szerdán találkozik, legköze-
lebb február 8-án. Másnap az Otthon Segítünk 

Alapítvány szervezésében Szülői Klub indul ta-
pasztalatcserére, kikapcsolódásra, barátkozás-
ra hangolva. A családbarát programra gyermek-
kel is lehet érkezni.                                                    tzs

Niedermüller Péter legközelebb január 31-én, 
17 órakor várja az érdeklődőket a „Mindenki
Erzsébetvárosa”  című programra, a Magvető 
Caféba, a Dohány utca 13-ba. A VII. kerület 
kulturális koncepciójában kiemelt szere-
pe van a színházaknak, az általuk képviselt 
értékeknek, így a havi sorozat következő 
rendezvénye a pesti színházi életről szól. A 
polgármester ezen az estén a kormány kul-
túrpolitikájának hatásairól, a helyi közössé-
gek és játszóhelyek összefogásáról, az elmúlt 
évek válságaira adott újszerű és kreatív kez-
deményezésekről, valamint az idei tervekről 
beszélget vendégeivel: Borgula Andrással, a 
Gólem Színház művészeti vezetőjével, Mácsai 
Pállal, az Örkény István Színház igazgatójával, 
Sándor Annával, a Spinoza Színház alapító-
jával, Veszprémi Judittal, a Freeszfe operatív 
elnökével és kommunikációs vezetőjével. A 
rendezvény nyilvános és ingyenes.                  tzs

„Géniuszok Erzsébetvárosból”  címmel kerek-
asztal-beszélgetésre várja a lokálpatriótákat a 
Conventus Alapítvány február 18-án 17 órától, 
a KlauDió Civil Központba. A szervezők a régi 
polgári szalonok spontán hangulatát szeretnék 
megidézni és visszahozni néhány óra erejéig, s 
izgalmas időutazásra, barangolásra invitálják 
a közönséget. Erzsébetvároshoz kötődő írók-
ról, művészekről, zenészekről, tudósokról szól 
majd az este, pesti legendák kerülnek reflektor-
fénybe, és a New York Kávéház egykori nyüzsgő 
világa, s kiderül az is, kik voltak az Budapest-Fa-

sori Evangélikus Gimnázium leghíresebb nö-
vendékei. 

Az interaktív, formabontó beszélgetést a té-
mához kapcsolódó zenés produkció, illetve fel-
olvasás színesíti. 

A rendezvényre a belépés ingyenes, de re-
gisztrációhoz kötött: a conventus.foundation@
gmail.com e-mail címen vagy a 06203535465 te-
lefonszámon jelezhetik részvételi szándékukat 
az érdeklődők.

A programot támogatja a kerület önkor-
mányzata.                                                                         tzs

Élmények ,  szolgáltatások  a KlauDióban

Dráma több felvonásban,  
avagy  a színházaink  hely zete
Polgármester i beszélgetés

Lokálpatr ióták  programja:  Zenés időutazás a KlauDióban

A sorban állás és várakozás elkerülése érdeké-
ben javasolt az online ügyintézés, amelyhez 
videós segítséget kaphatnak a kerület közös-
ségi oldalán, az Erzsébetváros Hírein. Háztar-
tásonként maximum kettő, személyenként 
egy autóra lehet várakozási hozzájárulást 
kérni. Az első autónál továbbra is csak az éves 
adminisztrációs költséget kell megtéríteni, 
melynek összege 2200 forint. A második autó 
esetében a környezetvédelmi besorolás és a 
parkolási zóna alapján biztosít kedvezményt 
az önkormányzat.                                               

Január  31-ig igényelhető 
a várakozási hozzájárulás!

Felvételt hirdet a középiskolás diákok magas 
szintű, személyre szabott tehetséggondozásá-
val foglalkozó Milestone Intézet. Az intézmény 
egyedülálló oktatási módszertanának célja a 
jövő vezetőinek képzése, akik a XXI. században 
versenyképes Magyarország megteremtésére 
hivatottak. Az Intézet öregdiákjai közül több, 
mint 170-en nyertek felvételt az Oxfordi és 
Cambridge-i Egyetemre, és 1200-an a világ 100 
legjobb egyetemére.
Az Milestone Intézet a kerületben élő, a kerü-
let középiskoláiba járó diákok számára külön 
ösztöndíjalapot hozott létre, szociálisan rá-
szoruló és/vagy roma diákok a tandíj 100 szá-
zalékának megfelelő ösztöndíjat kaphatnak. 
A Milestone Intézetbe jelentkezni és ezzel 
együtt a szociális ösztöndíjra pályázni az Inté-
zet honlapján keresztül lehet: 
https://milestone-institute.org/hu/milesto-
ne-application-form/
Jelentkezési határidő:  2023.  február 5.

Milestone:  belépő a v ilág 
leg jobb egyetemeire



01.26.  | 10:00 
IDŐSEK „ ÉLETET AZ ÉVEKNEK”  EGYETEME 
– Válts életmódot! 
Hogyan táplálkozzunk 65 év felett? Szalayné Kónya 
Zsuzsa, a Debreceni Egyetem Dietetikai Szolgálat 
vezetőjének tanácsai. Jegyek elővételben és a hely-
színen: 500 Ft/fő. 

01.26.  | 19:00
CSEREPEK,  FÉLÁLOMBAN – Előadás Mészöly Miklós 
születésnapjának alkalmából
Ez a program Mészöly Miklós verseiből és Prieger 
Zsolt kedvenc és saját szerzeményeiből szőtt ze-
nés-irodalmi alkotás. Prieger Zsolt fellépő partnere 
Nagy Katica, színésznő. Jegyek elővételben: 1500 Ft | 
Jegyek a helyszínen: 2500 Ft

01.27.  | 20:00
„ NŐ LÉTÉRE…”  – Improvizációs est
Nő létére... kamionsofőr. Nő létére… nem akar gyere-
ket. Nő létére... Előadásunkban azt járjuk körbe,  ho-
gyan szövik át életünket a nemi sztereotípiák. Jegyek 
elővételben: 1500 Ft | Jegyek a helyszínen: 2500 Ft

01.28.  | 15:00
AFRIKA MÁSKÉNT – Fedezd fel Afrikát!
A globalizáció a világ határait összeszűkítette, így az 
afrikai kontinens problémáinak megértése is mind-
annyiunk számára fontos. A programokra a belépés 
ingyenes. 

01.29.  | 10:30
II.  KEMÉNY HENRIK BÁBKÉSZÍTŐ VERSENY – Ered-
ményhirdetés
Az idei évben már második alkalommal írta ki Erzsé-
betváros Önkormányzata az ERöMŰVHÁZ Nonprofit 
Kft-vel közös báb pályázatát. A legjobb alkotásokat 
Kemény Henrik január 29-i születésnapján díjazzák 
a K11-ben. Bábelőadást tart Nizsai Dániel (Illaberek 
Bábszínház). A belépés díjtalan. 

01.31. ;  02.14 | 10:30 
RUMMIKUB KLUB 
Ez a társasjáték az egész családot átfogja, a kicsik (6 
évestől) a nagyikkal (99 évesig és még tovább) tudnak 
stratégiai, logikai játékot játszani. A részvétel ingyenes.

02.01.  | 20:00
DOROGI – EGY SZÁL GITÁR
Dorogi Pétert, a Kistehén Tánczenekar alapító tagja-
ként, illetve az egykori Intim Torna Illegál  frontem-
bereként ismerheti a közönség. Az idei évtől új zene-
karával lép a nagyközönség elé. Jegyek elővételben: 
2000 Ft | Jegyek a helyszínen: 3000 Ft

02.02.  | 19:00
BEFELÉ NYÍLÓ ABLAKOK
Felolvas: Lackfi János. Zenél: Balla Gergely (Platon 
Karataev)
Létezik az életben egyensúly? Vagy csak folyamatos 
elbillenés? A tenger, amikor partjait mossa, vajon 
inkább dolgozik vagy inkább pihen? Lehet Istentől 
új bojlert kérni? Versek, prózák, zenék külső-belső 
tengereken innen és túl. Jegyek elővételben: 1500 Ft 
| Jegyek a helyszínen: 2500 Ft

02.03.  | 18:00 
TÁRLATVEZETÉS Horváth Márk filozófussal Nagy Iza 
Metil-jazmonát című kiállításán a K11 Laborban
A részvétel ingyenes.
02.03.  | 19:00

HÍRÖS GASZTROSZÍNHÁZ:  Fiú, Leány, Bor
Borkóstolás zajlik, amikor betoppan a késve érkező 
fiú… Már csak a lány mellett van szabad hely. Így kez-
dődik a Hírös Gasztroszínház legborosabb előadása, 
ami lazán követi Szép Ernő Fiú, leány című művének 
cselekményét. Vajon Vera és Feri megtalálják-e az 
utat egymás szívéhez? Jegyek elővételben: 1500 Ft | 
Jegyek a helyszínen: 2500 Ft

02.07.  | 19:00
KVÍZ-EST – Minden, ami Sci-fi
A sci-fi világa kimeríthetetlen forrás egy egész estés 
kvízhez. Jegyek elővételben és a helyszínen: 1000 Ft

02.08.  | 19:00
LEGENDÁS MAGYAR DALOK – Hegyi György műsora
Vendég: Héra Barnabás, Barni (Carson Coma)
Hegyi György dalszerző, zenész, az Emil.RuleZ! zene-
kar alapító tagja, a Legendás Dalok sorozat házigaz-
dája, a Kőbányai Zenei Stúdió rocktörténet-tanára. 
Ezúttal Héra Barnabást, Barnit, a Carson Coma éne-
kes-dobosát hívta maga mellé vendégül. 
Jegyek elővételben: 1500 Ft | Jegyek a helyszínen: 
2500 Ft

02.09.  | 19:00
DOKU7 – Megnyitó esemény
7 film, 7 alkotó, 7 héten keresztül a 7. kerületben. Idén 
is visszatér az ERöMŰVHÁZ, valamint Erzsébetváros 
Önkormányzatának közös vetítés-sorozata, a Doku7, 
amelynek keretében hét héten keresztül friss, aktuális 
és érdekfeszítő magyar dokumentumfilmeket látha-
tunk a K11-ben. Jegyek elővételben és a helyszínen: 
1000 Ft/alkalom

02.09.  | 19:30 
DOKU7 2023 – Transzvarieté
Rendező: Márton Dorottya
Zsófi csütörtöktől szombatig, Zsófinak öltözve lép fel 
a Ver Deco Clubban. Kilencéves kislányának büszke 
apja, mégis női lelke van. Hogyan lehet összeegyez-
tetni kultúránk uralkodó konzervatív narratíváit sa-
ját, alternatív identitásunkkal? Jegyek elővételben 
és a helyszínen: 1000 Ft

02.10.  | 19:00
BÁCSKAI JULI PSZICHOSZÍNHÁZA:  Filterezett 
fotóim. Megszépítő messzeség. 
Főszereplő: Fodor Annamária és Kocsis Pál. Közbehe-
gedül Bóna János. A Pszichoszínház ez alkalommal 
azokról szól, akik a valóságosnál szebbnek, jobbnak, 
gazdagabbnak mutatják magukat. Jegyek elővétel-
ben: 2500 Ft | Jegyek a helyszínen: 3200 Ft

02.11.  | 16:30
FARSANGI FORGATAG A BONDORÓVAL
A Bondoró Utcaszínház Fesztivál hagyományterem-
tő jelleggel útnak indítja saját farsangi eseményét, 
aminek a K11 ad otthont. A rendezvényen télbú-
csúztató színes, vidám forgatagba csöppenhetsz Te 
is! Jelmezt húzni ajánlott, öltözz be és mutasd meg 
magad! Jegyek elővételben: https://tixa.hu/bondo-
ro-farsang-2023

02.15.  | 19:00
#OLVASNISZABAD – Szendrői Csaba (Elefánt)
Az #olvasniszabad mozgalmat Szendrői Csaba, köl-
tő, Artisjus díjas szövegíró, énekes, az Elefánt zene-
kar frontembere találta ki. Követői 90 percig ”csak”  
olvasnak, majd megbeszélik az aznap olvasottakból 
a leginkább megmaradt mondatokat, bekezdéseket, 
majd Csabi és aktuális vendége előadást tart. Jegyek 
elővételben: 1500 Ft | Jegyek a helyszínen: 2500 Ft

02.16.  | 19:00 
DOKU7 2023 – Virágpor és Törökméz
Rendező: Becz Péter
Dokumentumfilm egy házasságról. A ‘80-as évek Ma-
gyarországán egy fiatal házaspár Isztambulból csem-
pész farmert és aranyat. Egyik ilyen útjukat elejétől a 
végéig rögzítették. 40 évvel később a csempészek fia, 
a film rendezője az anyjával ül le újranézni a családi 
felvételeket, házasságról, válásról és a szerelemről be-
szélgetve. Jegyek elővételben és a helyszínen: 1000 Ft

02.17.  | 19:00
FUZZY EARTH – Kiállításmegnyitó a K11 Laborban
A Fuzzy Earth kollektíva tagjai, Gedeon Tekla és Se-
bastian Gschanes kiállításának egyik kiindulópontja 
a Húsvét-szigetek egykori őshonos pálmája, amely-
nek kihalása együtt járt a sziget társadalmának el-
tűnésével. A tárlat 2023. február 17. és március 10. 
között látogatható. A belépés díjtalan.

02.22.  | 20:00
GYEREKNEK BÁTOR  – Beck Zoli szerzői estje
– mindig más, sosem ugyanaz.
Beck Zoltán a 30Y és a Bezzeg a kurva Beckek zeneka-
rok énekese, dalszerzője. Akusztikus hangszerelésű 
szerzői estjének címe Gyereknek bátor. „Van nálam 
gitár, ukulele, egy minizongora, kazu, szájharmoni-
ka, olyan hangszerek, amiket meg tudok szólaltatni, 
és beférnek az autómba. néha szomorú, néha meg 
vicces az, ami történik. de valami történik.”  Jegyek 
elővételben: 2000 Ft | Jegyek a helyszínen: 3000 Ft

ÁLLANDÓ PROGRAMOK A K11-BEN:
ZUMBA LINE DANCE
Könnyed zenés torna nem csak fiataloknak! A foglal-
kozásokat az alábbi időpontokban tartjuk:
02.07. | 16:00, 02.21. | 16:00. Jegyár: 500 Ft/alkalom
A torna mozgássérült igazolvánnyal ingyenesen ve-
hető igénybe.

SENIOR 50+ JÓGA
Szeretettel várjuk azokat, akik egy bizonyos kor felett 
is aktív életet élnek és ezt meg is szeretnék tartani. 
Vezető: Kotroczó Ferencné.
02.01. | 10:00, 02.08. | 10:00, 02.15. | 10:00, 02.22. | 
10:00. Jegyár: 600 Ft/alkalom. Négy alkalmas bérlet: 
2000 Ft. A torna mozgássérült igazolvánnyal ingye-
nesen vehető igénybe.

152023/1 ERZSÉBETVÁROSPROGRAMOK

Az ERöMŰVHÁZ műsorkínálata 2023.  január 26.  és 2023.  február 22.  között.  
A programok változhatnak.  Az ajánlónkban szereplő eseményekkel kapcsolatban 
mindig tekintsék meg az aktuális információ kat a kulturális intézmény honlapján:  
www.eromuvhaz.hu

K11 Művészet i és Kulturális Központ  és K11 Labor  
Budapest VII.  ker. ,  Király utca 11.  Jegyek kaphatók online a jegy.hu és a jegyx 1.hu oldalakon,  valamint a helyszínen hétköznapokon 
10 és 16 óra között,  és  rendezvények kezdete előtt.  További információ:  www.facebook.com/kiralyutca11 és www.k11.hu,  
e-mail:  t itkarsag@eromuvhaz.hu.

Petőfi pesti lakásait elsőként Baróti Lajos 
(1856-1933) irodalomtörténész kezdte kutatni 
az 1890-es években. A költő életének 26 éve 
alatt sok helyütt megfordult, ám bármilyen fur-
csa is, legtöbbet Pesten tartózkodott. 
Petőfi 1847. szeptember 8-án tartotta eskü-

vőjét Szendrey Júliával, majd a koltói mézeshe-
tek után Pestre költöztek. Első közös lakásukat 
Petőfi barátja, a neves színművész, Egressy Gá-
bor vette ki, erről levélben értesítette barátját. 
A lakás a Dohány utcai Schiller-házban volt, a 

házat lebontották, helyén ma a Dohány utca 
16-18. épület áll. A régi egyemeletes ház ak-
kor a 7-es számot viselte és Schiller Károly és 
neje tulajdona volt. Petőfiék az emeleti utcai 
lakásban laktak, de csak az egyik nagy szobát 
használták, a másikat Jókainak engedték át. 
Érdekesség, hogy a falakon mindenütt a francia 
forradalom alakjainak arcképei voltak, melye-
ket Petőfi Párizsból hozatott. A család a lakás-
ból, ahol később már Petőfi szüleivel laktak, 
1848. augusztusában költözött el. 

Petőfi 1849 tavaszán, Buda ostroma idején 
jött újra Pestre, akkor már Zoltán fia is velük 
volt. Az akkori Kerepesi út és Síp utca sarkán 
levő Marczibányi-ház második emeletén bérel-
tek lakást. A ház helyén ma a Rákóczi út 12-es 
számú épület áll. Ezt is Egressy ajánlotta, aki 
maga is ott lakott, ráadásul Petőfiékkel egy 
emeleten. A második emeleti lakás jobbról a 

sarokban két Dohány utcára néző utcai és 
egy udvari szobából állt. Visszaemlékezések 
szerint Szendrey Júlia az emeleti folyóson to-
logatta  Zoltán babakocsiját, miközben több-
nyire olvasgatott. A lakást Petőfi 1849. július 
3-án hagyta el. A házat 1936-ban bontották le, 
a bontás idején Hódisz Pálné varrodája műkö-
dött a lakásban.                                                        B.L.

Petőf i Erzsébetvárosban
Az Országgyűlés 2020 decemberében határozatban döntött arról,  hogy a 
2022–2023-as évet Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánítja a költő születésé-
nek (1823.  január 1. )  kétszázadik  év fordulója alkalmából.  A bicentenáriumi 
programsorozat 2022.  szeptember 1-én kezdődött.  Az emlékév kapcsán 
szedjük csokorba a költő lakásait kerületünkben.  

Csak egy apróságon 
múlt,  hogy Arany János 
nem a Marczibányi-ház-
ba költözött,  egyéb-
ként szintén Egressy 
ajánlására.  Ám Arany 
miután megnézte a 
k iadó lakást,  azt írta 
v issza feleségének,  a 
lakás kicsi,  a levegő 
rossz,  ő inkább Budán 
szeretne élni.  

CSÁNY I5  
Er zsébetvárosi Zsidó 
Tör ténet i Tár

Programok :

https://www.erzsitt.hu/

Róth Mik sa 
Emlékház 
és Gyűjtemény  

Programok :
www.facebook.com/rothmuzeum 
www.eromuvhaz.hu,
www.rothmuzeum.hu
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S

A POÉN
1. RÉSZE

GYÓGY‐
SZERGYÁR
KETTÉVÁ‐

LÓ (ÚT)

ENERGIA,
RÖVIDEN

SZÜRKÉS‐
ZÖLD FŰ

AUTÓT
KÉZZEL

MOZGÁS‐
BA HOZÓ

ÉPP
CSAK

SÚROL
DECI‐,

RÖVIDEN

KÖR‐
SZELET!

SZÉT‐
ÖMLIK

TERME‐
TES,

JÓKORA
OKTÓBERI

DÉLBEN
ÉTKEZŐ

NAGYSÁG,
MINŐSÉG

KÉMLEL

AJÁNL,
TANÁCSOL

A TÖB‐
BES SZÁM

JELE
MÓDOSÍT

ÉDES‐
VÍZI HAL
VONAT
ELEJE!

KUGLÓF‐
DARAB!

PÉLDÁUL
A TÜCSÖK

BOLON‐
DOZÁS

RÓMAI
1‐ES
ALSÓ

VÉGTAG
DUPLÁN:
DOBFÉLE

MEG‐
SÉRÜLŐ

BIZTAT,
BUJTOGAT

ÉNEK‐
MONDÓ

HIRTELEN
MOZDUL

BÓDÉT
ESZKÁBÁL
TÉLI CSA‐

PADÉK

TISZTELT,
RÖVIDEN

FABU‐
LÁZIK

FÜL
BELSEJE!

SZEN‐
DEREG

TENI‐
SZEZÉS

KELLÉKE

A POÉN
2. RÉSZE
SZILAJ,

FÉKTELEN
AZ ŐSZ
VÉGE!

RAVASZ
ÁLLAT

VASAL, A
SZÉLEIN!
GYÁMOL‐

TALAN

KÖZBE‐
IKTATÓ

CSERÉBE

A HATAL‐
MÁBAN
TART

VAGY,
RÖVIDEN

GYÜ‐
MÖLCS‐

ITAL
VONTAT

DÍSZES
NŐI

KITŰZŐ
TESTKÉP

AZ URÁN
VEGYJELE
MUTATÓ‐

SZÓ
OLASZ ÉS
MAGYAR
AUTÓJEL
GÚNYOL

TÓSZÉLI
NÖVÉNY
TÜZELŐ‐
ANYAG

BÖRTÖN‐
BEN ÜL

RÉSZBEN
RÁHAGY!

SUGÁR‐
NYALÁB

PÁROSAN
INTÉZ!

ÚJRA‐
MÁZOL

RÉSZÉRE,
RÖVIDEN

PERU FŐ‐
VÁROSA
MÉTER,

RÖVIDEN

COULOMB,
RÖVIDEN

KONYHA‐
KERTI

NÖVÉNY

Melyik irányba lökje meg Palkó 
a labdát, hogy beletaláljon 

a gol yukba?

Találd meg a két kép közti öt apró 
különbséget!

Írj az ábra üres 
négyzeteibe 1 és 
6 közötti egész 
számokat úgy, 
hogy minden 

sorban, minden 
oszlopban, az át-
lókban és a vas-
tag vonalakkal 

határolt területe-
ken belül minden 

szám egyszer 
forduljon elő! Megfejtések:

GYERMEKREJTVÉNY

A bólesz a vajról szól. Ezt Fűszeres Eszter 
gasztrobloggertől tudom, aki a Csányi 5-ben, 
egy Értéktár-esten elmesélte azt is, hogy a 
bólesz a Király utcai Herzl Kávézóból, azaz a 
Hercliből indult hódító útjára, tehát kerületi 
cucc. Egy csiga. Kelt tésztából készülő, diós, 
mazsolás, fahéjas szefárd sütemény. A sólet 
mellett az egyik legnépszerűbb zsidó étel. És 
a vajról szól.

„Na, és akkor mi van?”  – morogtam ma-
gamban, lelki szemeim előtt megjelent egy 
hatalmas tésztatömeg, óriási szénhidrát-tarta-
lommal, s ezért soha nem fogom megismerni. 
Nyilván tocsog a vajtól, cuppogósan édes, a 
gyerekeim kipöckölgetnék belőle a mazsolát, 
ha sütnék bóleszt. De nem sütök. 

A program végén volt kóstoló, Marcsa Bar-
bara a Gólem Színház ügyvezetője és pékje 
készített vagy száz ilyen izét, udvariasan beáll-
tam a sorba, hogy talán egy csipetnyit bekapok 
majd, ha már ennyire odavannak érte, ám sutty, 
az utolsó darabot megvette előlem egy hölgy, 
aki két pillanat múlva révült tekintettel aprókat 
nyögve tömte magába a tésztát. „Sütök majd 
neked” – vigasztalt Barbara, s betartotta a sza-
vát, én meg egy falat után minden elvemet fel-
adtam a szénhidrátok frontján.

Az a falat ugyanis maga volt a manna: 
mennyeien krémes, fahéjtól illatozó, diótól 
roskadozó, vajtól aranyló, pihe-puha kelt 
tészta, s nyomokban sem hasonlít azokra a 
diétás csigákra, amiket én egyáltalán hajlandó 
vagyok a számba venni. Felkorbácsolta az ér-
zékeimet, nyögdécselve és némi bűntudattal 
elrágcsáltam egy egészen habkönnyű, félkilós 
adagot. Vajjal, dióval, mazsolával, fahéjjal gaz-
dagon megpakolva.

Állítólag száz éve a pesti zsidók annyira 
odavoltak ezért az édességért, hogy verseket, 
ódákat zengtek róla, anekdoták meg viccek 
születtek a bóleszről. Már értem, miért.

Fűszeres Esztertől tudjuk, hogy 1935-ben a 
Pesti Hírlapban jelent meg az első recept, amit 
még Magyar Eleknek köszönhetünk. Eszter és 
Barbara is az Ínyesmester nyomán készíti a 
bóleszt. Így:

Elkészítés:  Az élesztőt megfuttatjuk langyos, 
cukros tejben. Az átszitált liszthez hozzáad-
juk a cukrot, a sót, a tojások sárgáját, a vajat. 
Hozzáöntjük az élesztős tejet, fényesre kidol-
gozzuk a tésztát. Pihentetjük, majd kisujjnyi 
vastagra nyújtjuk. Megkenjük vajjal, durvára 
vágott diót, mazsolát szórunk rá, fahéjas cu-
korral hintjük be. Szorosan feltekerjük, 5-6 
centis darabokra vágjuk. Vajazott, lisztezett 
tepsibe rakjuk a 9 db csigát, szélüket vajjal 
kenjük. 20 perc kelesztés után, 180 fokos sü-
tőben, 30 percig sütjük, félidőben cukros tejjel 
meglocsoljuk a bóleszeket.

Beteavon!
Szusi
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A decemberi számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése:  A SZERETET ÜNNEPÉN NEM VOLT SZÍVEM FEJBE VÁGNI.  A helyes megol-
dásért Magyar Anna olvasónk nyert két jegyet a Belvárosi Színházba.  Januárban legyen Ön az Örkény Színház által felajánlott színházje-
gyek nyertese!  Küldje be megfejtését az ujsag@erzsebetvaros.hu címre.

Kedves olvasó!
Hogy ön a jövőben még hamarabb megtalálja önkormányzati kép-

v iselője híradását,  2023 januárjától 
a „ Képviselői Oldalak”  már nem az Erzsébetváros újság 
mellékleteként,  hanem önálló k iadványként jelenik  meg.  

Azt havonta továbbra is lakásának 
postaládájába kézbesít jük .

OLVASSA ÖN IS AZ ERZSÉBETVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐINEK 

MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ KIADVÁNYUNKAT!

KÉPVISELŐI OLDALAK
ERZSÉBETVÁROS Nyugdíjas 

telefoNosokat 
keresüNk

Napi 4 órába.

fizetés:
60 000-90 000 ft

0670-554-9384
''

Hozzávalók :
50 dkg liszt
3 dkg friss élesztő
2,5 dl langyos tej
2 tojássárgája
10 dkg cukor
10 dkg vaj a tésztába
nagy csipet só
+2,5 dl tej, 1 ek cukor 
a locsoláshoz

A töltelékhez:
7 dkg vaj a tésztát 
megkenni, és a tepsit 
kikenni
15 dkg dió vagy 
pekándió
3 ek cukor
1 ek fahéj
5 dkg mazsola

Szusi szer int  
a bólesz

Itt jelezzük, hogy hirdetési tarifáink megváltoztak, ám a kisvállalkozók és magánszemé-
lyek továbbra is  jutányos áron hirdethetnek lapunkban. Részletes információt erről 

az Erzsebetvaros.hu honlapon talál: 
https://www.erzsebetvaros.hu/page/hirdetesi-tarifak-2023  


