
Az egész kerület életét, a vezetés hatékony-
ságát befolyásolja a június 26-i időközi vá-
lasztás, pedig a tízből csak egy választóke-
rület négyezer lakója voksol.

Boldogabb országok kiegyensúlyozot-
tabb körülményei között szinte mindegy 
lenne, hogy személyes szimpátiái alapján ki 
ki mellé áll. Ki választja az ambiciózus egye-
temistát, akit a koalíció támogat, vagy ki 
bízik jobban a sokat látott konzervatív ügy-
védben, akit a civilek javasolnak. A viccpárt 
olyan fiatalembert indít, aki elért már figye-
lemreméltó irodalmi sikereket is: érthető, ha 
valaki vele szimpatizál. És persze indokolha-
tó, ha valaki úgy gondolja: a Fidesz jelöltjé-
nek önkormányzati tapasztalataira érdemes 
alapozni, vagy éppen a Gattyán-párt jelöltjét 
tartja komoly embernek, hiszen a kétharma-
dos kormányerő korábban rá bízta a kerü-
leti ingatlangazdálkodás milliárdjait. (No 
komment.) És persze indul az Munkáspárt–
ISZOMM jelöltje is: tényleg, miért ne lehetne 
valaki éppen kommunista? 

Sajnos azonban egyáltalán nem élünk a 
boldogabb országok kiegyensúlyozottabb 
körülményei között. Itt és most nagyon rossz 

tanácsadó a parlamenti választásokat köve-
tő csalódottság, a különbözni akarás, és nem 
érdemes belesodródni az erősebbhez húzás 
ismert örvényébe sem. Hiába ígér kellemes 
perceket, ha jobb híján a legjobb humorú 
jelöltet támogatjuk, és megcsalhat a hajdan-
volt ifjúság nosztalgiája is. Az egyéni szim-
pátia most nem elég ahhoz, hogy az egész 
kerületnek, így eredményében az egyénnek 
is jó döntésre jusson valaki. 

Mert a helyzet sajnos az, hogy az ellen-
zéki koalíció jelöltjére adott vokson kívül 
minden szavazat a kormánypártot erősíti. 
Ha nem közvetlenül, akkor mandinerből. Azt 
a kormánypártot, amely az utóbbi években 
Budapest és benne Erzsébetváros meg-
gyen gítésén dolgozott. Amely azt akarja, 
hogy a helyi polgárok minél kevesebb ügy-
ben dönthessenek. Hogy minél kevesebbet 
érjen a szavazatunk.                        Barát József 

Közélet, közérzet, kultúra
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Most nem elég a szimpátia

Legfájdalmasabb szerepéről nyi-
latkozta nemrég: „Nagyon nehe-
zen jöttem a világra, és nagyon 
nehezen fogom elhagyni.” Ezen 
a zárófellépésen Haumann Pé-
ter (1941–2022) sajnos túl van. 
Ilyenkor szokás elősorolni, hogy 
a nemzet színésze, hogy begyűj-
tötte ezt vagy amazt a kitünte-
tést, díjat. Mindez fölösleges, 
mondhatni, színpadi mellékter-
mék. Haumannra nem mint Kos-
suth-díjasra emlékszünk, hanem 
mint Hókuszpókra, Willy Lo-
manre, s nem mellékesen Szók-
ratészre, ama védőbeszédre, 
ami a maga idejében nem csak 
bravúrszerep, színpadi innová-
ció is volt. És Haumann hangján 

halljuk III. Richárd halálordítását 
(„Országomat egy lóért”), miköz-
ben játszott Trabantot, labdát a 
rádióban, ahol valaha színészek 

is szerepeltek, s ahol Haumann 
napi hang, elképesztő zsonglőr 
volt. 

Mindent bevállalt, mivel imá-
dott játszani, és nem tudott rosz-
szat csinálni. Virtuóznak mond-
ták, de fegyelmezett virtuóz 
volt, ami ritka. Tudta, a színház 
csapatmunka, ahol nem muszáj 
a kollégákat lejátszani, amúgy 
pedig, ha színre lépett, jelen-
létének akkor is súlya volt, ha 
meg sem szólalt. Univerzális ka-
rakterszínész volt, mindentját-
szó, mohó, narcisztikusan lobo-
gó. Utólag mondta erről: a fene 
gondolta, hogy Hókuszpókra 
többen emlékeznek, mint Ri-
chárdra. Nemzeti vátesz alkat 

sok volt, sok lesz. Haumannt 
sosem mondták annak. Viszont 
arcaira százezrek emlékeznek. 
Lehet, hogy bizonytalanok 
vagyunk afelől, ki volt a hatva-
nas vagy a hetvenes években 
a „meghatározó Hamlet vagy 
Ádám”. Hókuszpók azonban 
csak egy volt. Sohasem születik 
több.

Haumann-nak Erzsébetvá-
ros is köszönhet néhány évet. 
1973-tól ’88-ig a Madách Szín-
ház meghatározó színésze volt. 
Tavaly láttuk utoljára a Macskák 
1500. előadásán, amit búcsúfel-
lépésnek szánt. Egykori szere-
pét, Tust, a kivénhedt színházi 
macskát alakította.                  B. A.

Hókuszpók elment, és nem születik másik

A kerületi rendőrség húsz munkatársa is részt vett a BRFK takarítási akciójában június 3-án. A környe-
zetvédelmi világnap tiszteletére megrendezett eseménnyel arra hívták fel a figyelmet, hogy a tisztaság 
és közrend egymást erősítő testvérfogalmak. Erzsébetváros évente több mint félmilliárd forintot fordít 
takarításra, de ennek sincs látszatja akkor, ha az itt élők nem ügyelnek a tisztaságra. Erre hívja fel a fi-
gyelmet az önkormányzat május végén indított plakátkampánya.  

  A KÖZRENDNEK RÉSZE A KÖZTISZTASÁG IS

Ferenc, 53 
Merci, 41

„Kertészek 
vagyunk, 
nem kukások.”

Figyeljünk egymásra! Dobd a kukába a szemetet! 

#TisztaÜgy

11GRECSÓ: NEM JÁTSZOM 
A MŰPARASZTOT
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Az Akácfa utca 27. házfalán már látható a 
legújabb tűzfalfestmény. Mivel ez társas-
ház, a megrendelő nem az önkormányzat 
volt, viszont az erzsébetvárosi főépítész 
iroda jóváhagyta a látványtervet. 

A Polaroid szemüveg- és napszem-
üvegbolt megbízásából Kerekes Kata 
grafikusművész készítette el a harsány, 
vidám falfestményt. „A feladat az volt, 
hogy a Polaroid brandjéhez illeszkedő 
illusztrációt készítsek: sok figurából álló, 
mozgalmas képet, amely kötődik Bu-
dapesthez is. Ezért jellegzetes fővárosi 
motívumokat is ábrázoltam, például az 
óriáskereket vagy a Szabadság-szobrot, 
illetve a kerületre jellemző erkélyeket és 
villamosokat is” – mondja az alkotó. A 
számítógépes grafikát azután felnagyítva 
a Színes Város Csoport graffitisei festet-
ték fel a száz négyzetméteres tűzfalra. 

A Színes Város Csoport Magyarország 
első köztérszínesítéssel foglalkozó civil 
szervezete, és az Akácfa utcai házfalat 
sem először dekorálták ki. Általában egy-
két éven belül „újrahasznosítják” a tűzfa-
lakat, azaz új grafikákkal díszítik. A kor-
társ képzőművészetet tehát szó szerint 
kiviszik az utcára, beépítik az emberek 
mindennapi életébe. 

A legújabb megaméretű graffitiről 
megoszlanak a vélemények: van, aki sze-
rint nem illik ebbe a közegbe, másoknak 
meg éppen azt tetszik, hogy színt visz a 
szürke hétköznapokba. A falfestmény 
azonban nemcsak szellemileg pezsdít, 
hanem szó szerint frissíti a levegőt. Olyan 
speciális festékkel készült, amely annyi 
oxigénnel dúsítja a levegőt, mintha fákat 
ültettek volna oda. 

Légfrissítő tűzfalfestmény 
Erzsébetvárosban 

Csak csapatban

Hősök Napja
– A háborúban mindig szenvedés van, 
pusztítás, rombolás és fájdalom. A háború 
sosem megoldás, ott mindig halál van csak, 
és könnyek. – Ezt mondta Szücs Balázs al-
polgármester a hősök emlékművénél meg-
tartott megemlékezésen. Az emlékhelyet az 
Erzsébetvárosi Hadigondozottak Egyesüle-
tének kezdeményezésére állíttatta a kerület 
önkormányzata tizenkét évvel ezelőtt a 
Rózsák terén, a templomkertben. A Rátkai 
Márton Színházi Műhely színészeinek elő-
adása után az ünnepélyes koszorúzáson az 
önkormányzatot dr. Kispál Tibor és Szücs 
Balázs alpolgármesterek képviselték, a ha-
digondozottak országos szövetségének 
nevében az elnök, Ipacs József nyugállo-
mányú ezredes koszorúzott.

Június 12-ig tekinthető meg Zoltán Mária Flóra festőművésznek, a Széchenyi Irodalmi és 
Művészeti Akadémia rendes tagjának a tárlata a Klauzál6 Galériában. A kiállítást Hegedűs 
D. Géza Kossuth- és Jászai-díjas színművész nyitotta meg. 

Köszöntőjében a kerület polgármestere, Niedermüller Péter így méltatta a művészt: 
„Flóra csodálatos ember! Jártam a műtermében, hallgathattam a családtörténetét, és 
kinyílt előttem egy világ. Szeretem a képeinek az üzenetét, mindegyikből vidámság su-
gárzik.” 

Hegedűs D. Géza arról beszélt, hogy Zoltán Mária Flóra „kitárulkozva, életszeretettel, 
szabadsággal fordul felénk. Képeibe beléphetünk, ott vannak rejtett útjaink, találkozha-
tunk önmagunkkal, és ez a pillanat egyszerre fájdalmas és boldog!” A színész Winston 
Churchillt is idézte: „Boldogok a festők, mert ők nem lesznek magányosak. Fény és szín, 
béke és remény kíséri őket a végső pillanatokig.”                                                                           tzs

Erzsébetváros legnagyobb egészség-
ügyi intézményében, a Péterfy kórház-
ban május 12-én a Covid két éve után 
először újra közösen ünnepelték az 
intézmény dolgozói az ápolók napját. 
Idén 24 szakdolgozó vehette át ün-
nepélyes keretek között a főigazgatói 
dicséretet. Dr. Sásdi Antal főigazgató 
beszédében hangsúlyozta: „Hatal-
mas dolgot vittek véghez a dolgozók 

a járvány két éve alatt, amihez ugyan-
úgy szükség volt a technikai munkatár-
sakra, mint az ápolók kitartására és az 
orvosok hitére. Ezt pedig nem lehetett 
másképp, csak csapatban.” A rendez-
vényen zongora- és furulyabemuta-
tóval színesített hangulatos előadást 
tartott az Alsóerdősori Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola és Gimnázium 9–14 éves 
diákjainak kórusa.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2022. (V.25.) önkormányzati rendelete 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata 2021. évi költségvetés végre-
hajtásáról
Hatályba lép: 2022. május 26.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2022. (V.25.) önkormányzati rendelete a 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 

szóló 6/2022. (II. 17.) rendelet módosításáról 
Hatályba lép: 2022. május 26.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2022. (V.25.)  önkormányzati rendelete 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros 
Önkormányzat Képviselő-testületének az Er-
zsébetváros építészeti-műszaki tervtanács 
létrehozásáról, működési feltételeiről és eljá-
rási szabályairól szóló 56/2012. (XII.17.) önkor-
mányzati rendeletének módosításáról 
Hatályba lép: 2022. május 26.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2022. (V.25.) önkormányzati rendelete a 
követelések elengedésének egyes eseteiről
Hatályba lép: 2022. május 26.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2022. (V.25.) önkormányzati rendelete a 
szociális támogatások és szociális szolgálta-
tások, valamint a pénzbeli, természetbeni és 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjó-
léti ellátások igénybevételének helyi szabá-

lyozásáról szóló 6/2016 (II.18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2022. május 26.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2022. (V.25.) önkormányzati rendelete 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
38/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelete 
módosításáról 
Hatályba lép: 2022. május 26.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI  (2022. május 25-i ülés)

Megtréfálta az időjárás a Csicsergő Óvo-
da sportkupáján a gyerekeket, hiszen 
senki nem számított arra, hogy leszakad-
hat az ég – de megtette. A kicsik azonban 
nem hagyták magukat, addig énekelték 
rendületlen bizalommal a Süss fel, napot, 
amíg kiderült az ég, elvonultak a felhők, 
így kis késéssel  mindenki átvehette a 
részvételért járó érmet. A Csicsergő Ku-
pát öt évvel ezelőtt alapította az óvoda. A 
versenyen minden kerületi ovi tízfős csa-
pattal vett részt. Volt labdavezetés seprű-
vel, szlalomfutás karikákkal, mocsárjárás 
és puzzle-kirakás – nehezítve azzal, hogy 
a kép alapján a sportágat is ki kellett talál-
ni. Az önkormányzat Facebook-oldala, az 
Erzsébetváros Hírei video-ösz-
szefoglalót készített a sport-
napról. 

Csicsergő sportnap

Zoltán Mária Flóra kiállítása a K6 Galériában

Lüktetnek a képek, mint a jazz
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Ingatlangazdálkodás: 
az óra újraindul Barát József

Megállt az idő Erzsébetváros üzleti célú 
helyiségeinek hasznosításában. Ennek 
csak részben oka, hogy egy 2020 tavaszán 
meghozott kormányrendelet a koronaví-
rus-járvány kapcsán megtiltotta a bérleti dí-
jak emelését. Az óramutatók valójában már 
2015 tavasza óta nem mozdultak, amikor a 
fideszes többségű képviselő-testület a bér-
leti díjakat legutóbb módosította. 151 bérlő 
esetében még az akkori árból is engedtek: 
a korábbi, kedvezményes 
díjtételeket alkalmazták, és 
ezzel még a 2015-ös árak-
hoz képest is évente 92 
millió forintos kiesést hagy-
tak jóvá. 

A kedvezményezett bér-
lők jelentős része ráadásul 
nem is szorul rá arra, hogy 
az önkormányzat támogassa őket egyre 
szűkösebb költségvetéséből. Az ország 
egyik vezető pénzintézete a piaci ár keve-
sebb mint harmadát fizeti, de kedvezményt 
kap egy nagy állami szolgáltató, amelynek 
évente kétszázmilliárd forint felett van a 
forgalma, az egyik ismert illatszer-kereske-
delmi cég, egy autószalon és több magán-
fogászat is. 

A piacon az ingatlanbérleti díjak ma már 
két-két és félszer magasabban állnak, mint 
amennyit Erzsébetváros számláz, és a bevé-
telek elmaradása évente milliárdos kiesést je-
lent mindnyájunknak. Olyan kiesést, amelyet 
részben a legszegényebbek megsegítésére, 
részben pedig közös célokra, mondjuk, ta-
karításra, zöldítésre, társasházi pályázatokra 
lehetne fordítani. Június 30-án várhatóan ha-
tályát veszti az a kormányrendelet, amely ed-

dig lehetetlenné tette, hogy az önkormány-
zat rendezze a kereskedelmi ingatlanok árát. 

Természetesen vannak olyan esetek, 
amikor a kedvezmények indokoltak: az ön-
kormányzat támogatását megérdemelhetik 
például civil szervezetek, kulturális intézmé-
nyek, egyházi közösségek, de ezekben az 
esetekben is érdemes látni, hogy „mennyi az 
annyi”, milyen mértékű a kedvezmény. Je-
lentős üzleti hasznot termelő intézmények 

esetében azonban semmi 
értelme annak, hogy közve-
tett módon a szegényebbek 
támogassák a gazdagokat. 
Ez nemcsak amorális, de a 
törvény betűjének sem felel 
meg: a vagyonmegőrzés és 
-hasznosítás kötelezettsége 
az önkormányzatnak. Ennek 

kirívóan ellentmondanak azok a nem ritka 
esetek, amikor olyan bérlők, akik kedvezmé-
nyesen jutottak nem lakáscélú önkormány-
zati helyiségek birtokába, azokat jelentős 
haszonnal – nevezhetjük akár extraprofitnak 
is – albérletbe adják ki. 

Az EVIN Zrt., az a közhasznú, nonprofit 
cég, amely Erzsébetváros ingatlanvagyo-
nával 2019 óta gazdálkodik, működését 
úgy kezdte, hogy számba vette jogelődje, 
az ERVA Zrt. tevékenységének örökségét. 
Megütközve tapasztalták, hogy 2019 ok-
tóberéig az ügyintézők és vezetőik szub-
jektív döntésén múlt, hogy ki vehetett bér-
be önkormányzati üzlethelyiséget: csak a 
kiválasztottak jutottak kedvező áron üzleti 
ingatlanokhoz. A fiókokban több száz meg-
válaszolatlan kérelmet találtak, még választ 
is csak a kisebbség kapott, nemhogy bérleti 

Erzsébetváros országos bajnok a piaci ingatlanok áremelkedésében: 
2010 és 2021 között itt 212 százalékkal növekedtek a négyzetméterárak. 
Ha az önkormányzat időszerű, jó döntéseket hoz, a változásoknak haszon-
élvezője lehet a kerület minden lakója, nem csak azok, akiknek eladó vagy 
kiadó lakásuk van. Még azok is, akiknek semmilyen lakásuk sincs. 

jogot. A gyakorlatot azóta megváltoztatták, 
pályázati rendszert vezettek be, a kérelmek 
elbírása átlátható elvek alapján folyik. 

2021-ben tizenegy pályázat eredménye-
ként 95, korábban kihasználatlan, üres he-
lyiséget adtak bérbe, a havi bevétel növek-
ménye 11 577 169 forint. Idén már három 
helyiségpályázatot írtak ki, így az első ne-
gyedévben 17, korábban üres ingatlant ad-
tak ki, havonta összesen 1 224 802 forintért. 
Két éve Erzsébetváros 1591, nem lakáscélú 
ingatlanából 736-nak volt bérlője, 855 pe-
dig üresen állt. Azóta 17 ingatlant értékesí-
tettek, most százhattal kevesebb áll üresen, 
és 825 ingatlannak van bérlője. A pályáza-
tok kiírása folyamatos, ezeket az EVIN Zrt. 
honlapján lehet követni.

Hasonló folyamat zajlott le a lakások 
kiadásában is. Mint az EVIN aktuális ingat-
langazdálkodási beszámolójában olvashat-
juk, 2014 és 2019 
ok tó bere között a lakás-
értékesítés 30 százalé-
kos áron – feltételezhe-
tően – jelentős részben 
lakásmaffia-módsze-
rekkel folyt. Az előzetes 
letartóztatásban ülő 
Schadl György eseté-
ben például a vizsgálatok most is folynak. 
Az elmúlt két évben az ingatlanállomány 
tisztítása fontos cél volt, a lakhatatlan és 
csak igen gazdaságtalanul felújítható la-
kások értékesítésével. Ezt a célt indokolja, 
hogy egész Budapesten Erzsébetvárosban 
van a legtöbb komfort nélküli lakás, amely-
ben nincs sem fürdőszoba, sem vécé. Ilyen 
lakásokból jelenleg 666 van az önkormány-
zat birtokában, miközben 105 ingatlan a 
„szükséglakás” kategóriába tartozik, ezek-
ben jellemzően folyó víz sincs. Ezeknek a 
lakásoknak a felújítása/újraépítése annyi 
pénzbe kerülne, hogy ez a kiadás belátható 
időn belül nem térülne meg. A „költségelvű” 
kategóriába tartozó önkormányzati lakáso-
kat a kerület jelenleg átlagosan négyzet-
méterenként csak 320 forint plusz áfa áron 
adhatja ki, miközben kifizet utánuk 300 fo-
rintot meghaladó közös költséget. Ezeken 
a lakásokon tehát nincsen bevétel, sőt min-

den apróbb-nagyobb karbantartási munka 
elvégzése a kerület költségvetését, vagyis 
a kerület polgárait terhelő kiadás. Érthető: 
Budapesten Erzsébetváros szabadult meg 
az elmúlt két évben a legtöbb, 130 lakha-
tatlan ingatlantól. Ezek közül 70 egy olyan 
romos házban volt, amelyet Erzsébetváros 
lebontott, hogy oda új önkormányzati tulaj-
donú épület kerülhessen. Az elmúlt két év 
alatt harminccal nőtt a kiadott bérlemények 
száma, a korábbi 432 üres önkormányzati 
lakásból 268 maradt. 

Sok teendő van, amíg megvalósulhat a 
cél: a jelenleginél hatékonyabb és igazsá-
gosabb erzsébetvárosi lakásgazdálkodás. 
A Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet 
egy tavalyi kutatása bebizonyította, hogy 
miközben a kerületben háromezer olyan 
háztartás van, amelynek nagy szüksége 
lenne a kerület segítségére, az önkormány-

zati lakások 74 százalé-
kában nem a leginkább 
rászorulók élnek. Ezen a 
helyzeten csak bonyo-
lult közjogi és politikai 
lépések egész sorával 
lehet változtatni. A nél-
külözők megsegítésé-
nek kézenfekvő forrása 

lehet viszont az üzleti ingatlanok kiadá-
sának rendezése, piaci, vagy legalábbis a 
piachoz legalább lépésről lépésre közelítő 
árak kikényszerítése a piac versenyképes 
szereplői számára. 

Az Otthon Centrum évről évre kiadja a 20 
ezernél népesebb magyar városok élhető-
ségi rangsorát. A kerület sok lakójának talán 
meglepetés lehet, ami kézenfekvőnek lát-
szik azok számára, akik éppen ide kívánkoz-
nak. A lista élén a Várnegyed és a Belváros 
áll, a rangsor ötödik helyezettje pedig Erzsé-
betváros. Ezt indokolja a kiváló közlekedés, 
a szolgáltatások színvonala, az egészség-
ügyi, oktatási, kulturális intézmények elér-
hetősége és sok más tényező. A kerületnek 
minden esélye megvan arra, hogy előkelő 
besorolását mindnyájunk életminősége ér-
dekében megtartsa, vagy akár előrébb lép-
jen a listán. Ehhez egyebek mellett jó dönté-
sekre van szükség. 

2020

BÉRLŐS 736 db
ÜRES 855 db

Összesen: 1591 db

 2020 május

BÉRLŐS 825 db
ÜRES 749 db

Összesen: 1574 db

A helyiségállomány összetételének alakulása

A lakásállomány összetételének alakulása

2020

PIACI ALAPÚ 11 DB
KÖLTSÉGELVŰ 1956 DB
SZOCIÁLIS 110 DB
ÜRES 432 DB

Összesen: 2509 db

  2022 május

PIACI ALAPÚ 55 DB
KÖLTSÉGELVŰ 1936 DB
SZOCIÁLIS 115 DB
ÜRES 286 DB

Összesen: 2392 db

A bevételek el-
maradása évente 
milliárdos 
kiesést jelent 
mindnyájunknak

A lakásértékesítés 30 
százalékos áron
 feltételezhetően  
lakásmaffia-módsze-
rekkel folyt



Idén nyárom Magyarországon több mint 
160 időközi választásra kerül sor. A valasz-
tas.hu adatai szerint az utolsó júniusi va-
sárnapon 93 időközi választást tartanak. A 
rekord oka, hogy a koronavírus-járvány mi-
att 2020. november 4-én hatályba léptetett 
veszélyhelyzet idején az idei országgyűlési 
választásig nem lehetett időközi választást 
vagy népszavazást tartani. Tovább színesíti 
a képet, hogy az országgyűlési választá-
son több olyan képviselő is bejutott a par-
lamentbe, akinek önkormányzati megbí-
zatásáról összeférhetetlenség miatt kellett 
lemondania. 
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Időközi választás 
Erzsébetvárosban

KÖZÉLET

Megbízható 
többség kell
A jobboldali Mandiner hírportálon ezzel 
a címmel jelent meg elemzés: Az erzsé-
betvárosi időközi választáson Nieder-
müller biztos többsége a tét. Tényleg?
– Szerintem nem. Az igazán fontos tét va-
lami más. Az, hogy hogyan tud tovább-
lépni a kerület most, amikor reményeink 
szerint vége a koronavírus-járványnak, és 
amikor túl vagyunk egy, az ellenzék szem-
pontjából rendkívül sikertelen országgyű-
lési választáson. Amikor tehát új politikai 
és társadalmi helyzet van. Arra kell-e szá-
mítanunk, hogy politikai, intézményi és 
anyagi lehetőségeink tovább szűkülnek, 
vagy kialakulhat-e végre a kormány és 
az ellenzéki önkormányzatok között az 
eddiginél normálisabb viszony, hiszen vé-
get ért az országos kampány. A mi önkor-
mányzatunk számára most kezdődik hiva-
tali időnk második része, a helyi időközi 
választás tétje tehát az, hogy Erzsébetvá-
rosban olyan testület működjön, amely-
ben a városfejlesztés, a kerület várospoli-
tikai döntéseinek érdekében egységes és 
megbízható többségre számíthatunk. 
A működőképességről van szó?
– Az ellenzéknek Erzsébetvárosban stabil 
többsége van, ezért nem a működőké-
pességről van szó. Hanem arról, hogy ké-
pesek legyünk továbbhaladni a kerület 
fejlesztésével. Itt nem Niedermüller több-
ségéről van szó, a kiszámítható többség-
re az eddigi várospolitika folytatásának 
érdekében van szükség. 
Nagyon sok támadás éri a DK fiatal je-
löltjét, Jenei Kevint, és a Mandiner azt is 
megírta, hogy őt a jelenlegi koalíció egyik 
pártja, a Momentum nem támogatja. 
– Rendkívül méltatlannak tartom, aho-
gyan ezt a fiatalembert támadják, főként 
azt tartom visszataszítónak, amilyen szeny-
nyes nyelvvel, rosszindulattal mocskolja 
néhány frusztrált ember, aki nem is ismeri. 
Hosszú évek óta azt hallom, hogy a poli-
tikában kellenek új arcok, olyan fiatalok, 
akik nem gyökeresedtek be az évtizedek 
óta kialakult rendszerbe, akik mentesek 
annak rossz reflexeitől. Most jött egy ko-
ra-huszonéves, politológushallgató fiatal-
ember, aki vállalta a kihívást, hogy elindul 
a politikai pályán egy olyan, a demokrácia 
szempontjából különösen fontos pozíció-
ból, ahol közvetlenül beszélhet a lakókkal, 
megismerheti mindennapi életük gond-
jait. Aki egy új generáció ötleteit hozhatja 
be a politikába. Az ellene irányuló undo-
rító támadások azonban elijeszthetnek 
minden más fiatalt ettől a pályától. Ami 
pedig a Momentumot illeti: felhívnám a 
figyelmet arra, hogy ennek a pártnak nem 
minden politikusa vonta meg támogatá-
sát a jelölttől. Például Soproni Tamás, a 
VI. kerület momentumos polgármestere 
nagyon határozottan kiállt mellette. Azt 
persze a koalíció minden résztvevőjének 
tisztáznia kell magában, hogy vállalja-e 
az azokat a kötelezettségeket, amelyek az 
összefogáshoz tartozásából következnek. 
A bent is vagyok, kint is vagyok pozíció 
nem tartható sokáig.                                       B. J.

MEGKÉRDEZTÜK 
A POLGÁRMESTERT

Több mint négyezren szavazhat-
nak a 4-es választókerületben jú-
nius 26-án arról, hogy ki legyen 
az önkormányzat képviselője a 
2020-ban lemondott Borka-Szász 
Tamás helyett. A DK-s képviselő 
azért adta vissza mandátumát, 
mert kiderült, hogy bitcoinbá-
nyászatot folytatott a kerület pol-
gármesteri hivatalában. Az áram-
fogyasztással okozott 29 458 
forintos kárt a hatóságok olyan 
csekélynek tartották, hogy meg-
szüntették a Borka-Szász elleni 
szabálysértési eljárást.

A 4-es választókerület nyilvántartásba vett jelöltjei

GÁL PÉTER Munkáspárt-ISZOMM

JENEI KEVIN MARTIN DK–Jobbik–MSZP–LMP–Párbeszéd

OLAJOS JÁNOS MEMO

RIPKA ANDRÁS Fidesz–KDNP

DR. SIMA ÁKOS JÓZSEF Élhető Erzsébetváros Egyesület

TERDIK ROLAND MKKP 

Helyi Választási Bizottság • Budapest VII. kerület 
E-mail-cím: valasztasiiroda@erzsebetvaros.hu • Iroda: Budapest VII., Erzsébet körút 6.

Telefonszám: +36-1-4623231 • Egyéb információk: www.valasztas.hu

Szavazóhelyiségek
Wesselényi utca 38. 
(II. Rákóczi Ferenc Technikum)
Szavazókör sorszáma: 12

Rózsa utca 32. (Csicsergő Óvoda) 
– akadálymentesített
Szavazókör sorszáma: 13

Rózsa utca 32. (Csicsergő Óvoda) 
– akadálymentesített
Szavazókör sorszáma: 14

Király utca 97. (Nyugdíjasklub)
 – akadálymentesített
Szavazókör sorszáma: 15

Helyi népszavazás a teraszokról

Átjelentkezés a választókerületen belül 
Benyújtási határidő 2022. június 22. 
16:00 óra - 
Az időközi választáson átjelentkezésre 
csak abban az esetben van lehetőség, ha 
a választópolgár lakóhelye és tartózkodási 
helye ugyanazon választókerületben van 
(egyéni választókerületi választás esetén 
ugyanazon egyéni választókerületben). Az 
átjelentkezésre irányuló kérelemnek legké-
sőbb a szavazást megelőző 4. napon kell 
megérkeznie a helyi választási irodához. 
Mozgóurna igénylése online (ügyfélkapus 
azonosítással) és meghatalmazott útján 
Benyújtási határidő 2022. június 26. 
12:00 óra
Mozgóurna igénylése személyesen 
Benyújtási határidő 2022. június 24. 
16:00 óra

Mozgóurna igénylése online (ügyfélkapus 
azonosítás nélkül) és levélben 
Benyújtási határidő 2022. június 22. 16:00 
óra

Egyetért-e Ön azzal, hogy a 
gépjárművek várakozóhelyéül 
szolgáló, kerületi tulajdonban 
álló közterület vendéglátási 
célú használatához is kiadható 
legyen közterület-használati 
engedély?

A döntéssel kapcsolatos jogorvoslatra bí-
rósági felülvizsgálat iránti kérelem benyúj-
tásával 2022. május 31-ig volt lehetőség. 
A hitelesítés azonban csak az első lépés, 
az önkormányzat rendelete szerint helyi 
népszavazást a VII. kerületben lakcímmel 
és a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán választójoggal 
rendelkező választópolgárok legalább 15 
százaléka kezdeményezhet. A népszava-
zás megvalósulásához tehát még össze kell 
gyűjteni a megfelelő számú aláírást. 

Nyithassanak-e teraszt a vendéglátók a parkolóhelyeken? Erzsébetvá-
ros egyik lakója, a Szabad bisztró tulajdonosa, Szerb Gábor erről kezde-
ményezett népszavazást. A Helyi Választási Iroda vezetője elvégezte a 
kérdés formai és tartalmi vizsgálatát, és minthogy az  megfelelt a törvé-
nyi követelményeknek, a HVB hitelesítette. A kérdés így hangzik: 
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  A MORGÁS ÉS A SZAVAZÁS JOGA

Miénk itt a tér 

Először a Színes Erzsébetváros Facebook-ol-
dal készített felmérést, melynek része volt a 
Klauzál tér rekonstrukciója is. A 2020-ban 
készült anyag állította fókuszba Erzsébet-
város centrumát, a Klauzál teret is. Mindenki 
ötletelt és morgott. Ha 1000-1200 ember 
konstans módon elégedetlen (miközben 
Erzsébetvárost ötvenezer ember lakja), vilá-
gos, hogy a római polgár ősi jogát, a „mor-
gás jogát” (ius murmurandi) komolyan kell 
venni. Például fel kell kérni a morgókat, 
hogy mozgósítsák energiáikat. Mondják 
meg ők, mit is akarnak. Nézzék át a készü-
lő terveket. Döntsék el, hogy a játszótéren 
a gyereknek a fém- vagy famászóka lesz-e 
jobb, hány fát ültessünk ki a parkba, hova 
kerüljön ivókút, árnyékoló, sövény. A város-

tervezés a közhittel ellentétben nem csak 
állami-önkormányzati feladat. Észak-euró-
pai városokban az utca népe beleszól ilyes-
mikbe. És az is szempont, hogy ha 514 millió 
forintot el akarunk költeni, ez mire menjen.

A családi nap az első forró tavaszi szom-
batra esett, talán ez volt az oka annak, hogy 
a vita korábbi résztvevői közül sokan most 
elmaradtak, nem hallatták hangjukat. Ami 
az eddigi javaslatokból lejött: általános kívá-
nalom, hogy legyen nagyobb a zöldfelület, 
de maradjon fenn a téren minden megszo-
kott funkció (sportpálya, játszótér, pihenő-
hely, ivókút), miközben ne legyen kisebb a 
kutyafuttató. A Klauzálon legyen nagy élet, 
labdapattogás, gyereknyüzsgés, de semmi-
képp se legyen nagyobb a zaj. 

Ezeket az egymást kizáró szempontokat 
kellene összeegyeztetniük a tervezőknek. 
Nem könnyű. Tizenhét új fát kap a Klauzál, 
32 százalékról 52-re nő a zöldfelület, ami va-
lóban minőségi bővülés. A sportrészlegek 
kerítésének felső három métere háló lesz 
a zajterhelés csökkentésének érdekében. 
A futtatót és a sportpályákat nem célszerű 
egymás mellé helyezni, az ebeket provo-
kálja a labda, a sportolók szerint a kutyák 
zajosak és renitensek. A kutyásoknak vi-
gasz, hogy a mancsbántó mészkő helyett 
gyöngy kavicsot kapnak, miközben mozgás-
terük szűkül, 1100-ból 600 négyzetmétert 
veszítenek. 

A családi napot szervező Gallai Renáta 
szerint a rendbe hozott Klauzál nem csak 
esztétikai szempontból fontos. A város ak-
kor él, ha lakói életvitelszerűen jelen van-
nak. Aki itt bérel lakást, itt dolgozik, tanul, 
a közeli csarnokba jár, érezze magáénak 

Erzsébetvárost és a Klauzált. Hogy az ötle-
telés, a tervezés ne csak az online térben 
aktív fiatalokat érje el, a nyugdíjasokat kér-
dőíveken keresték meg. Némelyik válasz 
megható volt. Ő már nem fog a játszótér 
ügyébe beleszólni – írta egy nyugdíjas. De 
jólesik, hogy tudhat róla. Hogy kikérik a vé-
leményét. 

Buják Attila

A Klauzál az Klauzál

Elmúltak már a régi szép napok, mikor a 
Klauzálon is megállt az akkor kettesnek 
mondott villamos. Archív fotón az egyko-
csis kávédaráló a Dob utcából kanyarodik 
ki, a Király utcából indult és Népszínház 
térig járt. Maga a Klauzál, amelyet Belső-Er-
zsébetváros központjának mondanak, 
inkább „lett”, mint építették. A „Csikágó 
típusú” városfejlődés mellékterméke volt. 
Az erőltetett ütemben kihasított és beépí-
tett telkeket addig osztották, darabolták, 
amíg valami véletlen folytán kialakult a 
piac, majd a Stefansplatz, 1907-től Klauzál 
tér, ahol a hely szellemének megfelelően 
egymás mellett árulták a kósert és a tréflit. 
A piaci hagyományt örökölte a tér keleti ol-
dalán a csarnok, melybe az egyik áruház-
lánc társtulajdonosként is beszállt. 

A Klauzál név sajátos hangulatot áraszt. 
Jó néhány pesti tér nevének van erőteljes 
háttérjelentése. A Teleki jasszos, a sze-
gényromantika színtere, ahol nem beszél-
nek a helyiek szépen, jobb, ha vigyázol a 
pénztárcádra, és néha elcsattan egy po-
fon. A szomorkás Mária téren Nemecsekre 
gondolunk, a Bakátson József Attilára, és 
a közeli Gát utcai körfolyosós bérházra. A 
Klauzál furcsa otthonosságot áraszt. Le-
gyünk őszinték, nem túl izgalmas hely. A 
Klauzálra „le kell menni” találkozni. Elko-
bozni a kölcsönadott könyvet a barátoktól, 
Kádár Bélánál sóletet, csülköt falni. A Kla-
uzál park, mégsem park, több és kevesebb 
annál. A gettó központja. Sokak számára a 
túlélés szimbóluma. A Klauzál – ha ponto-
sak akarunk lenni – Klauzál. Ha nem lenne, 
hiányozna.

Szerencsések azok az idős emberek, akik-
nek az életét kitölti a család, esetleg még 
nyugdíj után is a munka. A többség számára 
azonban úgy tűnhet: túl sok a hétköznap, és 
a nappali órák egyre hosszabbak. Ezeket az 
üres órákat tölthetik kellemes, hasznos és 
szórakoztató programokkal azok, akik ellá-
togatnak az erzsébetvárosi nyugdíjasklu-
bokba, ahol mostantól újra nyitott kapukkal 
várják a látogatókat. 

Az idei majális csak 11:30-kor kezdődött 
a köszöntőkkel, de már reggel 8 órától sü-
rögtek-forogtak, akik az ebédhez készítették 
elő az alapanyagokat. Majdnem fél mázsa 
krumpli, 12 kilónyi virsli, kolbász, hagyma, 
szalonna, igazi bográcsos paprikás krumpli 
rotyogott 11 órára vidáman a bográcsban, 
miközben gőzerővel dekoráltak, kerti búto-
rokat tologattak a Bischitz Johanna Humán 
Szolgáltató munkatársai. A Dózsa György úti 
nyugdíjasház kertjében köszöntőkkel és kö-
zös ebédeléssel indult a majális, és 13 órától 
remek kulturális program tette igazán szóra-
koztatóvá. 

Ebéd előtt a hangulathoz illően jóked-
vű köszöntőt mondott Niedermüller Péter 
polgármester, arra biztatva beszédében a 
megjelent mintegy kétszáz főnyi vendégse-
reget, hogy használják ki a sok szolgáltatást 
és színvonalas programot, amit a kerületi 
Humán Szolgáltató számukra szervez. A 
polgármester külön köszönetet mondott az 
összes szervező kollégának, hiszen az ese-
ményen megjelentek száma egyértelműen 
azt jelezte, hogy a nyugdíjasklubok és az 
intézmények jól működnek. 

„Kollégáimmal együtt olyan városrész 
megteremtéséért dolgozunk, ahol minden-
ki jól érezheti magát, ahol senki nem marad 

egyedül” – mondta a polgármester, jelezve, 
hogy a megjelentek sokasága, jókedve is 
azt mutatja, hogy szükség van ilyen közös-
ségépítő eseményekre. 

Farkas Tünde intézményvezető ugyan-
csak rövid köszöntöt mondott. Beszédében 
kiemelte, mennyire örül annak, hogy ez a 
majális létrejöhetett, mert amikor 2020. szep-
tember elsején hivatalba lépett, az első közös-
ségi rendezvénye után kénytelen volt bezárni 
a nyugdíjasklubokat, hiszen a Covid-járvány 
súlyos veszélyt jelentett az idősekre. 

„Tegyük félre az elmúlt időszak bizony-
talanságait” – mondta Farkas Tünde, azzal 
a gondolattal invitálva asztalhoz a vendé-

geket, hogy a közös asztal, akár kicsi, akár 
nagyobb, összeköt minket. 

A bográcsos paprikás krumpli a friss ke-
nyérrel mindenkinek ízlett, a tálcákkal az 
asztalok között lavírozó polgármestert és 
Szücs Balázs alpolgármestert mindenhol 
marasztalták egy rövid beszélgetésre. Ebéd 
után egy kis pihenés következett, közössé-
gi palacsintázással, beszélgetve várták a 
délutáni programot a fák árnyékában hűsö-
lő nyugdíjasok, majd egy órakor kezdetét 
vette a kulturális eseménykavalkád. Sikert 
sikerre halmoztak a fellépők, a Dohány utcai 
klub színjátszó köre és Szentiványi Béláné 
énekes-zenés műsora hatalmas tapsot ka-
pott, majd kvízjátékban mérkőztek meg a 
résztvevők. A rendezvény végén Varga Pista 
énekes-zenés kívánságműsorán már közö-
sen dalolt előadó és néző.                             S. J.

Május 14-én családi nappal folytatódott a Klauzál tér felújításának 
vitája. Az önkormányzat úgy döntött: mielőtt elkölti a beruházásra 
elkülönített több mint félmilliárd forintot, tisztázza, hogy mit szólnak 
az új Klauzálhoz a kerület polgárai, akik használni fogják a parkot. Ezt 
kutatták már korábban kérdőíveken és az interneten, a szervezők erre 
voltak kíváncsiak a helyszínen is.

Majálissal nyitottak a nyugdíjasklubok Klubtag lehet bárki, 
aki jelentkezik
Mindenkinek jó közösséghez tartozni, 
mindenkire várnak barátok, sorstársak 
  – az idős korosztály sem kivétel. A nyug-
díjasklubok nyitottak, a kerületben négy 
helyen várnak mindenkit szeretettel: a 
Peterdy utca 16., a Dózsa György út 46., 
a Király utca 97. és a Dohány utca 22–24. 
alatti címeken. A Dózsa György úti klub-
ban fogadják az időskori demenciával élő-
ket is. A klubtagságot igényelni kell, erre 
a Király utca 97. szám alatti klubban van 
mód. Időpont-egyeztetés az 1-322-6362-
es telefonszámon lehetséges. 

Május 16-án a Covid kényszerű be-
zártsága után majálissal nyitott a 
nappali és a bentlakásos idősgon-
dozás, a rendezvény egyben a Dó-
zsa György úti és a Peterdy utcai 
nappali klubok nyitóünnepsége is 
volt. 



6. ERZSÉBETVÁROS 2022/6ÖNKORMÁNYZAT

Arról, hogy Erzsébetváros mennyire szeny-
nyezett kutyapiszokkal, minden kerületi 
lakosnak vannak tapasztalatai. A közterek 
tisztítását végző Erzsébetváros Kft. operatív 
igazgatója,  Nagy Zoltán elmondta: napon-
ta 50-60 kiló kutyagumit szednek össze a 
kerületben, de például februárban egy hó-
nap alatt majdnem nyolc konténer kutya-
ürüléket szállítottak el. 

– Ez brutális mennyiség – tette hozzá 
Nagy Zoltán –, a többi kerülethez képest is. 
A zöld parkos részek, a bokros járdaszigetek 
a legszennyezettebbek, leginkább a Hutyra 
Ferenc utca. 

Az Erzsébetváros Kft. naponta 50 ezer 
négyzetméter útfelületet tisztít meg a kerü-
letben, azt azonban nem lehet elvárni, hogy-
ha valaki nem szedi fel a házi kedvence után 
a piszkot, ott teremjen egy utcaseprő, aki 
helyette megteszi. Az ebtartási rendeletben 
is benne van: ez a gazdák kötelessége. 

A kutyagumi mindig indulatokat kavar: 
panaszkodnak az anyukák, hogy már nem 
merik beengedni a gyerekeket a játszótéri 
homokozóba, és méltán dühöng, aki bele-
lép. A kutyapiszok nemcsak városszépésze-
ti probléma, hanem a fertőzésveszély miatt 
egészségügyi is. 

A ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesü-
let elnöke, Hirbek Edina arra figyelmeztet: 
nem szabad az egész kutyás társadalmat 
megbélyegezni. A napi fél mázsa fel nem 
szedett ürülék szörnyen hangzik, de nem 
mindegy, hogy ez hány kutya végterméke, 
vagyis a gazdák hány százaléka viselkedik 
felelőtlenül. 

Azt, hogy Erzsébetvárosban hányan tarta-
nak ebet, nem tudni pontosan. És ez nem he-
lyi sajátosság. Noha a törvény előírja, hogy 
minden kutyát kötelező chippel ellátni, a 
kutyatartást a jegyzőnél be kell jelenteni, ezt 
sokan elmulasztják. Háromévente tartanak 
kötelező ebösszeírást az önkormányzatok-
nál – de a helyi lakosok bevallása alapján. 
A hivataloknak sehol nincsen arra kapacitá-
suk, hogy az adatokat ellenőrizzék, vagy utá-
najárjanak, hogy ki az, aki nem jelentette be 

a házi kedvencét. A ZöldEb vezetője szerint 
Erzsébetvárosban az ebösszeírások során 
1000-1200 kutyát jelentenek be. Csakhogy 
a valós kutyaszám ennél sokkal nagyobb. 
Hirbek Edina azt mondja, az Állatorvostu-
dományi Egyetem munkatársai nemrég or-
szágos felmérést végeztek a kutyatartásról. 
Kutatásukat idén januárban tették közzé, és 
az eredménye megdöbbentő.

– A felmérés szerint a háztartások 50,4 
százalékában tartanak kutyát. A Covid-jár-
vány előtt 2018-ban is végeztek hasonló 
kutatást, akkor a kutyás háztartások aránya 
még csak 36 százalék volt – magyarázza Hir-
bek Edina. – Ez azt jelzi, hogy a járványügyi 
korlátozások idején sokan döntöttek úgy, 
hogy kutyát vesznek magukhoz, így oldják 
az elszigeteltségüket. Mivel Erzsébetváros-
ban több mint 36 ezer ingatlan van, ha min-

  KUTYABAJUNK

Naponta félmázsányi kutyagumi
A kutyapiszok kérdése mindenkit érint: azt is, akinek van házi kedven-
ce, és azt is, akinek nincs. A Covid-járvány idején jelentősen megnőtt 
az ebtartók száma, felmérések szerint minden második magyar ház-
tartásban legalább egy kutya van. Ám a felelős kutyatartás szabályait 
még nem mindenki tartja be. Hogyan lehetne kezelni a helyzetet: 
felvilágosító kampányokkal vagy szankciókkal? Ezekre a kérdésekre 
is kerestük a választ.

den másodikban kutyát tartanak, az 18 ezer 
ebet jelent. Szerintem ez túlzó szám, mégis, 
ha ilyen nagyságrendhez viszonyítunk, az 
derül ki, hogy a gazdáknak csak egy kis ré-
sze nem szedi fel a kutyaürüléket.

Abban nincs vita, hogy egyetlen ottha-
gyott kutyagumi is sok. Sokan úgy vélik, 
szigorúbban kellene fellépni a gondatlan 
gazdákkal szemben. Sedlák Tibor, az Er-
zsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság veze-
tője elmondta: aki otthagyja a kutyapiszkot, 
ugyanúgy köztisztasági szabálysértést kö-
vet el, mint aki az utcán szemetel. 

– Ötvenezer forintig terjedő helyszíni bír-
ság szabható ki rájuk. Viszont csak tetten-
érés esetén, ami elég ritka, mivel senki nem 
akkor szemetel, ha meglátja az egyenruhás 
kollégáinkat. 

Az önkormányzat köztisztasági kam-
pányt indított, plakátjait május 28-án helyez-
ték ki a közterületekre, köztük olyanokat is, 
amelyek a kutyaürülék felszedésére hívják 
fel a figyelmet.

A képviselő-testület döntése alapján 
a kerületi kutyatulajdonosok, akik 
bemutatják kedvencük oltási igazol-
ványát, havonta száz darab kutyagu-
mizacskót kapnak ingyenesen 
az önkormányzattól.

Az ebvédők már több országos kam-
pányt folytattak a felelős állattartásért, csak-
hogy van egy szűk réteg, amelyikre nem 
sikerült hatni. Az ő esetükben sokat jelent-
hetne például a kutyások személyes pél-

damutatása. Hirbek Edina meséli, amikor 
majdnem negyven éve elkezdett kutyázni, 
még senkinek sem jutott eszébe idehaza, 
hogy fel kéne szedni a kutyapiszkot. Aztán 
az egyik angliai utazásán látta, amint egy 
elegáns hölgy a nercbundája zsebéből elő-
húzza a zacskót, és fölveszi a kutyája ürülé-
két a műmárvány útról. 

– Néztem rá, hogy hülye ez? Aztán elgon-
dolkodtam azon: ki szedi össze a kutyám 
után, ha nem én? Nagyon sokat számít te-
hát a viselkedési kultúra is. Erzsébetváros 
a többi kerületnél is lelakottabb, főleg a 
bulinegyed miatt. Gyakran hallom a kutyá-
soktól: „Ha a turista odahányhat az utcára, 
akkor miért az én kutyámmal van a baj?” 
Igényesebb környezetben mindenki igé-
nyesebb, mint a koszos, elhanyagolt he-
lyeken. Régebben a házmesterek naponta 
felsöpörték a kapuk előtti járdát. Ma ez a tár-
sasházak feladta lenne, de elhanyagolják. 

A felelős ebtartás valójában ott kezdő-
dik, hogy végiggondoljuk: tényleg belefér-e 
az életünkbe, hogy kutyát hozzunk haza? 
Lesz-e időnk arra, hogy naponta többször 
levigyük vécézni, sétáltatni, futtatni? Tud-
juk-e gondozni, és tudunk-e vigyázni a kör-
nyezetünkre? Érdemes nagy testű, nagy 
mozgásigényű blökiket tartani Belső-Erzsé-
betváros szűk sikátoraiban? 

A kerületben kevés a zöldfelület, eddig 
sokan a Városligetbe jártak a kutyáikkal, de 
a liget beépítése miatt onnan is kezdenek 
kiszorulni. És ez nem a gazdiknak a legrosz-
szabb, hanem a négylábú barátainknak. 

Sándor Zsuzsa

Ahol futhatnak
Erzsébetvárosban négy kutyafuttató van: a Százház utcai 437 négyzetméter, az 
Almássy téri 410 négyzetméter, a Kéthly Anna téri 121 négyzetméter, a legna-
gyobb a Klauzál téri, amelynek a területe 1228 négyzetméterről a felére csökken. 
A parkban viszont több terület jut majd a pihenni, sportolni vágyóknak. A ZöldEb 
megoldásként azt javasolta az önkormányzatnak: idősávosan – tehát a kora reg-
gel és a késő esti órákban – engedjék meg, hogy a kutyások is használják a parkot. 
Döntést még nem hoztak. 

A sétát törvény írja elő
A felelős kutyatartás és az állatok jo-
gainak védelme sok helyen együtt jár. 
Németországban például nemrég úgy 
szigorították az állatvédelmi törvényt, 
hogy még azt is beleírták: a lakásban 
tartott kutyákat naponta legalább két-
szer egyórás sétára le kell vinni. Az otta-
ni állatvédő szervezeteknek joguk van 
elvenni a gazdától a kutyát, ha látszik 
rajta, hogy elhanyagolják vagy bántal-
mazzák. Ezeket a kutyákat gyógykezel-
tetik, és új gazdát keresnek nekik.

Besorolása szennyvíz
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. besorolása szerint a kutyaürülék szennyvíznek 
számít. A ZöldEb ezért azt javasolta a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy a közös-
ségi költségvetésből olyan kutyaürülék-gyűjtőket szereljenek fel az utak mentén, 
amelyek az ürüléket közvetlenül a csatornákba vezetik. A szennyvíz tisztítása után 
keletkező szennyvíziszapot trágyaként használhatnák a földeken. A ZöldEb választ 
még nem kapott. Elnökük, Hirbek Edina megjegyzi: Nyugaton már hagyománya 
van annak, hogy a kutyagumit hasznos célokra fordítják, Portugáliában például 
szőlődombokat trágyáznak vele. Angliában olyan utcai lámpákat fejlesztettek ki, 
amelyek a kutyaürülék lebontásával képesek energiát termelni és világítani. 

Ági, 31 
Adél, 6

„A kutyakakitündér 
nem létezik. 
Szedd össze!”
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Hogy Ficsor Karolina (a rendőr kollégák 
körében Kerol) rendfokozatára nézve alez-
redes, a kerületi kapitányság bűnügyi osztá-
lyának vezetője, a riportert, aki született an-
tikatona, már a bemutatkozáskor megijeszti. 
Pedig az alezredes barátságos, energikus 
fiatal hölgy, a kék csapat elkötelezett tagja. 
Persze tudjuk, attól, hogy alezredes, nincs se 
ezrede, se alezrede. Ebben a szakmában a 
rang a munka minőségén túl szolgálati időt, 
csillagszámot, váll-lap-színt és fizetési beso-
rolást jelöl. Kerol, amikor Pestre került (előbb 
a XI., az V. s végül hozzánk, a VII. kerületbe), 
százados volt. Hogy fiatal kora ellenére több 
mint húsz éve rendőr, csak azt lepi meg, aki 
nem tudja, mindig rendőr akart lenni.

– Nő és mégis rendőr, a kérdezők ezen 
akadnak fenn – mondja. – Erre azt szoktam 
mondani: nem azért lettem rendőr, mert nő 
vagyok, és bármi ebből fakadó előítéletet 
(vagy igazi hátrányt) akarnék kompenzál-
ni. Már Orosházán, ahol felnőttem, rendőr 
akartam lenni. Vagy mondjuk úgy, hogy ne 
túlozzunk, a pálya mindig vonzott. Ösztönö-
sen belesodródtam. 

A kilencvenes évek elején Orosháza és a 
dél-alföldi régió nagyon is éles hely volt. A 
délszláv háború kisugárzása, a sok ideigle-
nes áttelepülő szinte vonzotta az erőszakos 
bűncselekményeket. (Lásd a Magda Marin-
ko ámokfutását, majd megjelentek az első 
maffiatörténetek.) A környéken is cirkuláltak 
olajszőkítésből származó feketepénzek, a 
rendszerváltás után rengeteg lőfegyver ke-
rült magánkézbe, s nem is a legjobb magán-
kezekbe.  

Karolina gyermekkorában Orosházán 
is sok váratlan, a várost felkavaró tragédia 
történt. Az első impulzus, ami megérintette, 
enyhén horrorszerű volt, s habár nem gyil-
kosságról volt szó, hősünkben mély nyomot 
hagyott. Kilencéves korában az utcában 
lakó srácokkal csúszkálni mentek egy befa-
gyott, kanálisszerű területre. Valaki azt a hírt 
hozta, hogy a közelben van egy döglött bá-
rány, nézzék meg.

– Odaértünk, és láttam – meséli Karolina 
–, hogy az a bárány fekete. A fekete bárány 
nagyon ritka. Nem voltam benne biztos, 
hogy amit látok, tényleg bárány-e. Valahogy 
kilógott a befagyott vízmederből, megáll-
tam, néztem. Mondtam, gyerekek, ez nem 
bárány, ez valami más. Akkor látom, hogy a 
fekete bundából kiáll egy csont, a test osz-
lani kezdett, majd kirajzolódik egy emberi 
arc fele. Az egyik srác egy letört nádszállal 
piszkálni kezdte a fejrészt, az arcot, és kinyi-
totta a szemét. Megijedtünk. Otthon mond-

tam édesapámnak, mit láttam, de nem hitte. 
Addig nyaggattam, nézze már meg, míg el-
mentünk, és már láttam apán, hogy ő is lát-
ja, csak nem mondja. Rendőrök jöttek, kikér-
deztek. Ez volt az első élményem a halállal. 
És áttételesen a rendőrséggel. 

Évekkel később, már rendőr korában 
eszébe jutott a történet. Kérdezte a kollégá-
kat, mit láthatott gyerekként. Mondták, egy 
eltűnt nő holttestét. A gyerekeket ösztönö-
sen izgatja a halott, a halálélmény.

De volt konkrétabb impulzus is. Tízéve-
sen Karolinát beíratták lovastornára. Szintén 
odajárt egy testvérpár, Edit és Ági, édesany-
juk Magda Marinko áldozata lett. Közelről 
láthatta, min mennek át a lányok. És Oros-
házához köthető Farkas Helga eltűnése. A 
tizenhét éves lány azóta sem került elő.

Annyit azért tegyünk hozzá, Karolina 
nagybátyja szintén rendőr volt. Disznóvá-
gáskor előfordult, hogy megszólalt a tele-
fon, és hagyott csapot-papot, menni kellett. 
Karolina ezt is izgalmasnak találta. 

Mivel igazi lovas lányként kiskorától 
kötődött az állatokhoz, állategészségügyi 
szakközépiskolába járt, de nem találta a 
helyét. Nem szerette a durvaságot, ahogy a 
társadalom az állatokkal bánik. 

– Azt gondoltam, ha az emberben van 
segítőkészség, a rendőri pályán bőven 
megtalálom – mondja. – Magán a pályán is 
van valami kettősség. Negatív, néha taszí-
tó dolgokból kell kihozni valamiféle pozitív 
eredményt. A történet jó végét. Hogy mit? 

Az igazságot? Az emberek ellopott holmi-
ját? A törvény méltóságát? Mindenki döntse 
el maga. 

Fiatal rendőrként eljött az az idő, amikor 
Kerol is „megfogott egy gyilkost” Oroshá-
zán. Hogy mi kell ehhez?

Legelőször is szakmai tudás, szerencse 
és megérzés. Egy riasztóan véres történet 
után (negyven késszúrással meggyilkolt 
élettárs) sejtették, hogy ki a gyilkos, csak 
azt nem tudták, hol keressék. Karolina szólt 
a kapitánynak, adjanak neki egy kocsit és 
mellé egy kollégát, kimegy a temetőbe. 
Nem tudta, miért oda, valami azt súgta. A sí-
rok közötti úton menve látták, hogy az egyik 
sírkő mögött bujkál valaki. Ő volt. Odamen-
tek, megbilincselték. 

Az Orosházán, majd Szegeden töltött 
évek után privát okokból döntött úgy, hogy 
a szakmai szempontból érdekes kihívást, 
Budapestet választja. Erzsébetváros bűnö-
zés szempontjából is frekventált hely. Itt a 
Blaha és a Keleti és környéke, a bulinegyed, 
mindez vegyítve nyüzsgő turistaforgalom-
mal, páratlan kulturális értékekkel. 

– Sok minden együtt van a kerületben – 
mondja –, ami egy rendőr számára érdekes 
lehet. Sok a turista, és a tömeg miatt a bű-
nözés is koncentráltabb. Rendőrként itt más 
kihívásokkal szembesültem, mint, mondjuk, 
egy kertvárosi kerületben. 

A szakmában sok az agresszió. A mentális 
felkészülésen túl fizikailag is topon kell lenni. 
A belvárosi forgatagba nem lehet rossz erőn-

léttel kimenni. Valamiféle erőt, dinamizmust 
sugározni kell. Karolina gyerekkora óta lova-
golt. 

– A lovaglás a szakmában segített. A ló 
igazán nemes állat, intelligens, méltóságtel-
jes csodalény, amikor együtt vagytok, hat 
rád. Lovasok mondják: „lóvá tesz az ember, 
emberré tesz a ló”. Nagyon sokat kaptam 
és tanultam tőlük. Tartást, érzést, érzelmi 
intelligenciát. A ló rengeteg érzelmi, időbeli 
ráfordítást igényel. Odamész, megszeretge-
ted, lepucolod, felszerszámozod, felülsz rá, 
kommunikálsz vele, majd leszereled, letaka-
rítod, elköszönsz. Nem csak úgy otthagyod. 
Legalábbis én nem tudom megtenni. 

Ma már csak néha, hobbiként ül lóra. Az 
újabb sportszenvedély a kínai sárkányhajó. 
Húszan ülnek egy 1 méter 15 centi széles, 
12 és fél méter hosszú, faragott sárkányfej 
díszítésű  hajóban, és dobszóra eveznek. 
Sportágként viszonylag új, mégis ősi. 

Karolina korábban a XI., majd az V. kerület-
ben dolgozott. A két belvárosi kerület (a VII. 
és az V.) sok szempontból hasonlít, mégis a 
VII. viszi el a pálmát. A VII. kerületet „jobban 
belakják” az emberek. Különösen az éjszakai 
razziák alkalmával látszik. Éjfélkor kinyílik a 
város, mutatva másik, sebhelyes profilját.  

–  Szinte minden drogfajta fellelhető a 
marihuánától a szintetikus anyagokig, di-
zájnerdrogokig. Ha egy elkövetőt elfogsz, 
„ötvenen” állnak a helyére. Mert a terjesztőt 
kikapcsolhatod, a függés és a piac fönnma-
rad. De ezért vagyunk, hogy folytassuk a 
harcot. Rengeteg szer van, amit megisme-
rünk, még több lesz, amit ezután ismerünk 
meg – mondja. 

Végül megkérdezem: keveredett-e olyan 
helyzetbe, amikor úgy érezte, itt nem a rend-
őrnek van igaza. Olyasmit kell képviselnie, 
amit nem szívesen képvisel. 

– Mindenkinek az életében vannak holt-
pontok, amikor fölteszi a kérdést: biztosan 
jó, hogy ezt csinálom, jó-e, hogy így csiná-
lom? De mindig visszatérek oda, amit tény-
leg komolyan gondoltam, amikor felesküd-
tem. Azt mondják, az a jó társadalom, ahol 
jog és igazság a lehető legjobban fedi egy-
mást. Mi azt próbáljuk végrehajtani, amit a 
jog diktál. Ha már a jog sem uralkodna, mi 
szükség lenne ránk? 

Ha meg kellett bilincselni valakit, egy 
dolgot mindig szem előtt tartott.

– Soha nem akarok feljebb kerülni sen-
kinél. A mi szakmánkban benne van az 
erőszak. Az elkövetőt sokszor meg kell bilin-
cselni. A törvényt be kell tartatni. De senkit 
nem szabad megalázni. 

ÉJSZAKA KINYÍLIK A VÁROS

Karolina és a fekete bárány

Olvasóink gyakran jelzik lapunknak: Erzsé-
betváros patinás épületeinek homlokzatán 
sorra tűnnek fel „modern” tartozékok, hó-
fehér klímadobozok, műanyag ablakkere-
tek, redőnyök. „Az én házam az én váram”, 
mondja erre a tulajdonos. Csakhogy ez ko-
ránt sincs így, állítja Erzsébetváros főépíté-
sze, Sólyom Benedek.

Az erzsébetvárosi épületek java a 19. 
század végén, a 20. század elején épült. Bár 
kétségtelen, hogy a házak nem kis része 
rossz állapotban van, az utcakép egységes 
stílusa mégis érték. A kerület önkormányza-
ta 2017-ben dolgozta ki Erzsébetváros tele-
püléskép-védelmi rendeletét (ETKR), amely 
tiltja, hogy a homlokzatokra klímadobozo-
kat vagy a neoklasszicista homlokzat alá 
„vidám lila redőnyt” szereljenek.  

Néhány engedmény mindig van. Meg-
engedett például, hogy klímadobozokat 
az udvari homlokzatra erősítsenek. Ha a la-
kásnak csak utcai homlokzata van, a klíma 
telepíthető erkélyre, loggiára. Ha ez sem le-
hetséges, kültéri egység nélküli készüléket 
kell felszerelni. 

De baj van a szintén műanyag nyílászá-
rókkal, külső redőnytokokkal, melyekre a 
korhadó fa ablakkeretet, redőnytokot kicse-
rélik. A régi ablakok zöme beépített ablak 
volt, utcáról nem látható redőnytokkal. Az 
utcai homlokzaton ezért csak rejtett tokkal 
helyezhető el új redőny. Az ETKR régi épü-
leteken nem engedélyez a homlokzaton 
műanyag nyílászárót sem. Tény, hogy a fa 
nyílászáró drága. Ezért írtak ki nyílászáró-fel-
újítási pályázatot. De nem is szükséges min-

dig a régi nyílászárót újra kicserélni, néha 
észszerűbb a külső ablakszárny megtartása 
mellett a belső szárnyat átalakítani. Ez ol-
csóbb, és a városképet sem rontja.

A főépítész szerint Erzsébetváros – habár 
ez nem Velence – akkor maradhat Erzsé-
betváros, ha megőrzi építészeti stílusát, az 
ódon utcaképet.                                               B. A.

Régi utcák talpig műanyagban 

Buják Attila

Több védett épület lesz

A képviselő-testület hamarosan módo-
sítja Erzsébetváros településkép-védel-
mi rendeletét, bővíti a védett épületek 
listáját. A lakók, érdekképviseletek, civil 
és gazdálkodó szervezetek, egyházak 
ezzel kapcsolatban már előzetesen is 
tehetnek észrevételeket a polgármes-
ternek küldött levélben vagy a koncep-
cio.strategia@erzsebetvaros.hu e-mail- 
címen.



Elérhetőségeim: 
E-mail: drolahlajos@dkp.hu
Facebook:
www.facebook.com/
drolahlajos  
Telefon: 06-30-709-1102
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  ERZSÉBETVÁROS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE ,
  DR. OLÁH LAJOS ÖSSZEFOGLALÓJA

A kormány átstrukturálta a főváros-
sal való teljes kapcsolatrendszerét, a 

pénzügyi elvonások végigkísérték a járvány 
alatti hónapokat. Most újabb veszélyhelyze-
tet hirdettek, ami ismét teljes felhatalmazást 
adhat a további sarcolásra. A Budapestet 
érintő feladatokat kormányszinten Lázár Já-
nosra bízták, arra a Lázár Jánosra, aki több-
ször elmondta, hogy a pénzügyi, támogatá-
si forrásokat elsősorban nem Budapestnek, 
hanem a vidéknek kell juttatni. Tehát nem 
lesz egyszerű dolgunk, nem számíthatunk 
fővárosbarát együttműködésre a kormány-
tól, az elkövetkező időszakban még na-
gyobb szükség van arra, hogy a kerületek 
és a főváros együttműködjön.

Ezért én a jövőben is ugyanúgy fel fo-
gok szólalni a vitákban, ahogy eddig, és 
fel fogom tenni kérdéseimet is. Azt kérem 
az erzsébetvárosiaktól, hogy a továbbiak-
ban is működjünk együtt, közérdekű ja-
vaslataikat, kérdéseiket küldjék el nekem, 
és továbbítani fogom azokat az illetékes 
minisztériumoknak, felelősöknek. Ellenzéki 
politikusként tudom, hogy döntési jogkö-
rünk gyakorlatilag nincs, de véleménye-
zési, javaslattételi lehetőségünk van. És 
ezzel a lehetőséggel élnünk kell. Például a 
kormányalakítás során azt láthatjuk, hogy 
olyan minisztériumok jöttek létre, amelyek-
nek a nevében nem szerepel, hogy egész-
ségügy, oktatás, netán környezetvédelem. 

Ez nagyjából világosan vázolja a kormány-
zat prioritásait az elkövetkező időszakra, 
amivel szemben nekünk kell felsorakoztat-
nunk az alternatívákat, meg kell védenünk 
a lakossági érdekeket, mert a gyerekek, az 
idősek, a betegek, a környezetünk, tehát az 
oktatás és a kultúra, az egészségügy és a 
környezetvédelem jövője a tét. 

Most talán nagyobb lehetőségem lesz az 
egyeztetésekre, a kapcsolatépítésre, főleg a 
társadalmi kapcsolatok építésére, és bízom 
abban, hogy jól felépítve és okosan hasz-
nálva ez hosszú távon eredményes lesz a 
kerület számára. Én elsődlegesen nem or-
szággyűlési alelnökként, hanem a kerület, 
sőt, két kerület, Erzsébet- és Terézváros 
képviselőjeként dolgozom a parlamentben. 
Természetes, hogy akár a minisztériumok 
kérdésében, akár a várható, a fővárost vagy 
a kerületeket érintő sarcolás témájában az 

a feladatom, hogy folyamatosan tükröt tart-
sak a kormány elé, illetve megpróbáljam 
kiharcolni azokat a teherkönnyítő intéz-
kedéseket a VII. kerület számára, amelyek 
fontosak a hétköznapjainkban. Ezért első 
lépésként a miniszteri eskütétel másnapján 
egyeztetést kezdeményeztem a belügy-
miniszterrel a kerületi közbiztonsággal, a 
bulinegyeddel, a rendvédelemmel kapcso-
latosan.”

Várom a kerület lakóit fogadó-
órámra, várom levélben vagy akár 
telefonon javaslataikat, és véle-
ményük akkor is meghatározó, ha 
a másik oldalról érkezik, hiszen 
az itt élők mindannyian erzsébet-
városiak, a képviseletük egyfor-
mán fontos. 

A sokak, elsősorban a főváro-
siak számára meglepő vég-
eredménnyel záruló áprilisi 
választás feladatokkal teli idő-
szakot hozott Erzsébetváros 
újraválasztott országgyű lési 
képviselőjének. A parlament 
alakuló ülése után azt kér-
tük dr. Oláh Lajostól, foglalja 
össze, hogyan látja kerületi, 
parlamenti munkáját az új 
ciklusban, és mivel Erzsébet-
város még sosem adott or-
szággyűlési alelnököt, arra is 
kíváncsiak voltunk, hogy mit 
jelent ez a kerületünknek.

„Működjünk együtt”

„…első lépésként a miniszteri eskütétel másnapján egyeztetést kezdeményeztem a belügyminiszterrel a ke-
rületi közbiztonsággal, a bulinegyeddel, a rendvédelemmel kapcsolatosan”

„

– A város nemcsak arra való, hogy közleked-
jünk benne, de arra is, hogy ott élni lehes-
sen. – Ezt mondta Karácsony Gergely fő-
polgármester május 12-én a Kis Távolságok 
Városa Alapítvány rendezvényén, ahol a civil 
szervezet Új körút projektjét mutatta be. Az 
alapítvány azt javasolta, hogy a Kiskörút és 
a Nagykörút között az Andrássy úttól az Ül-
lői útig összefüggő vonulatot alkotó Székely 
Mihály utca, Kazinczy utca, Szentkirályi utca 
útvonalat alakítsák új, emberközpontú váro-
si térré. Ahol jó sétálni, vásárolni, találkozni, 
szomszédsági programokat szervezni. Ahol 
összekapcsolódhat egyén és közösség. 

Karácsony Gergely a Klauzál téri vásár-
csarnok emeletén megrendezett eseményen 
emlékeztetett: a köztér a város egyik legfonto-
sabb értéke, együtt kell megvédenünk attól, 
hogy ott a magánérdekek uralkodjanak el. Az 
Új körút kezdeményezés kapcsán hozzátette: 
ez az ötlet segít abban, hogy kiszabaduljunk 
a rossz megszokások rabságából. 

Lajos Béla, a Kis Távolságok Városa 
Alapítvány kurátora szervezetük céljai kö-
zött említette, hogy a közterületeknek a kö-
zösségépítést is szolgálniuk kell, és ebben 
nagyon nagy szerepük van a fenntartható 
közlekedési módoknak, a zöldítésnek, az 
épített környezet védelmének és a kulturális 
kezdeményezéseknek is. Mint mondta, Bu-
dapest belterületéről évente tízezerszámra 
költöznek az emberek az agglomerációba. 
Valójában ennek a folyamatnak a terhe is a 
városközpontra nehezedik, hiszen míg a bel-
területen élők hetven százaléka a közösségi 
közlekedést választja, az agglomerációból 
ugyanilyen arányban az emberek autóval 
érkeznek a városba.

Balogh Samu, a főpolgármester kabinet-
főnöke ezt azzal egészítette ki, hogy Budapest 
negatív spirálba került az egyre magasabb in-
gatlanárak és a kellemetlen körülmények mi-
att. Ez a folyamat is egyértelművé tette, hogy 
gondjaink megoldására már nem kereshe-

tünk csak közlekedési válaszokat. A rendez-
vényen részt vettek azoknak a kerületeknek 
a polgármesterei is, amelyeken az „Új körút” 
áthalad, Soproni Tamás a VI., Niedermüller 
Péter a VII. és Pikó András a VIII. kerületből. 
Mindnyájan támogatják a kezdeményezést. 
Soproni Tamás egyebek mellett arról beszélt, 
hogy tarthatatlan, hogy a közterület nyolcvan 
százalékát autók foglalják le. Pikó András po-
litikai bátorságot ígért, és kifejtette: szerinte 
fontos lépni, hiszen a Szentkirályi utca mellett 
valósul meg a nagyszabású Pázmány-projekt, 
és fontos, hogy annak befejezése előtt az em-
berek szokjanak hozzá az új körút közösségi 
szemléletéhez. Niedermüller Péter elmondta, 
hogy a jelenlévőket a kezdeményezéssel kap-
csolatban három meggyőződésük köti össze: 
hisznek a kulturális alapú területfejlesztésben, 
a zöldítésben, ennek részeként abban, hogy a 
belvárosban nincs szükség autóforgalomra, 
és olyan várost akarnak, ahol a köztér valóban 
a közösség tere.                                                        B. J.

Új körút: a köztér legyen a közösségé

Erzsébet krt.

Erzsébet krt.
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ÚJ KÖRÚT

Dupla pénz 
zöldítésre

Hatvanötmillió forinttal meg-
emelte az idén takarításra fordít-
ható keretet május 25-én tartott 
ülésén a képviselő-testület. 
Erzsébetváros legfontosabb 
döntéshozó szerve 27 napiren-
di pontot tárgyalt, elfogadta a 
tavalyi év zárszámadását, az 
önkormányzati intézmények 
beszámolóit.   

A zárszámadásból kiderült, hogy Erzsé-
betváros önkormányzatának összesített 
bevétele több mint 44 milliárd 784 mil-
lió forint volt, a kiadások összege pedig 
megállt 41 milliárd 475 milliónál, így si-
került félretenni is. Jelentős eredmény, 
hogy a VII. kerület parkokra, zöldesítésre 
majdnem kétszer annyit költhetett, mint 
2020-ban: több mint 231 millió forint ju-
tott erre. Idén még több, majdnem 276 
millió jut a parkok gondozására, növé-
nyekre. A takarítás tavaly 670 millió forint-
ba került Erzsébetvárosban. A költségve-
tés módosításával sikerült elérni, hogy az 
idén az eredetileg tervezettnél 65 millió-
val több jusson erre a célra, így az összeg 
meghaladhatja a tavalyi kiadást. 

Nemcsak esztétikai, de közegészség-
ügyi kérdés, hogy a kerület utcáin ne 
gyűljön a kutyagumi, amelyből az Erzsé-
betváros Kft. naponta félmázsányit gyűjt 
össze. Ezért a képviselő-testület megsza-
vazta, hogy lakcímkártyájának és a kutya 
oltási könyvének felmutatásával minden 
kerületi kutyatartó kapjon ingyenesen 
száz kutyagumigyűjtő zacskót.            B. J.
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JÚNIUSI TARTALMUNKBÓL

Garai Dóra önkormányzati képviselő • Benedek Zsolt önkormányzati képviselő • Bárdi Zsuzsanna egyéni képviselő, 2. választókerület • 
Bónus Éva egyéni képviselő, 10. választókerület • 4. választókerület - tájékoztató • DEVOSA GÁBOR egyéni képviselő, 9. választókerület • 

Dr. Kispál Tibor egyéni képviselő, 3. választókerület 

Ripka András

önkormányzati 
képviselő
Fogadóóra 
időpontja: 

megbeszélés szerint.
Bejelentkezés 

a ripka.andras@
erzsebetvaros.hu

e-mail-címen

Veres Zoltán

önkormányzati 
képviselő
Fogadóóra 
időpontja: 

megbeszélés szerint.
Bejelentkezés 

a +36 30 486 55 65-
ös telefonszámon.

Ujvári-Kövér Mónika

egyéni képviselő
1. választókerület

Folyamatosan várom 
Önöket

fogadóórámra, 
előzetes bejelent-
kezés a +36 1 462 

3359-es telefonszá-
mon, Facebookon (@

ujvarikovermonika)
és e-mailben 

(ujvari-kover.monika@
erzsebetvaros.hu) 

lehetséges!

Szücs Balázs

egyéni képviselő
7. választókerület

Fogadóórát minden 
hónap első hétfőjén, 

16-18 óráig tartok, 
valamint előzetes 

megbeszélés alapján 
előre egyeztetett 

időpontban is. 
Bejelentkezés a +36 

20 298 31 69-es 
telefonszámon.

Facebook
@azenkepviselom 

Sáli Annamária

egyéni képviselő
6. választókerület

Fogadóórát
időpontegyeztetés 

alapján tartok.
Bejelentkezni 

az alábbi 
telefonszámon lehet:

06-30-475-6454.
E-mail cím: 

sali.annamaria@
erzsebetvaros.hu

Facebook / sali.anna-
maria.momentum

Molnár István

egyéni képviselő
5. választókerület
A molnar.istvan@
erzsebetvaros.hu 

e-mail címen, vagy 
a 462-3137-es tele-
fonszámon történő 
megkeresés esetén
visszahívom, illetve 

levélben egyez-
tetünk a felvetett 

gondról, problémá-
ról. Szükség esetén 

felkeresem Önt.

Nagy Andrea

egyéni képviselő
8. választókerület
Fogadóórát előze-
tes megbeszélés 

alapján, egyeztetett 
időpontban tartok. 

Bejelentkezni 
a +36 1 462 32 26-os 
telefonszámon lehet.

E-mail cím: 
nagy.andrea@erzse-

betvaros.hu
Facebook: Nagy 

Andrea képviselő

A JÚLIUSBAN MEGJELENŐ OLDALAK KÉPVISELŐINEK FOGADÓÓRÁI

Nem mindenkinek van lehetősége nagymamára, 
családtagra bízni kisiskolás gyermekét, és két 
és fél hónapig nyaralni sem tud elmenni a csa-
lád. A napközis táborok nemcsak biztonságos 
környezetet és felügyeletet biztosítanak, hanem 
kifejezetten jó programokat is. A kerületi iskolák 
önkormányzati finanszírozású nyári napközis tá-
boraiba invitálja a Bischitz Johanna Integrált Hu-
mán Szolgáltató Központ az erzsébetvárosi kisiskolásokat.  Ezek a táborok 
már nem is hasonlítanak a régi gyermekmegőrző típusú nyári napközikhez, 
kreatív, színes programok és nagyon sok játék várja a gyerekeket. 

Időközi választást tartanak június 26-án a 4-es választókerületben. 
A választással kapcsolatos információk az Erzsébetváros újság 4. oldalán találhatók. 
Ezen a képviselői oldalon közérdekű információkat közlünk.

Sokan vannak, akiknek egészségi állapota nehézzé teszi az orvoshoz jutást, a hivatalos 
ügyeik intézését. Vagy nincs autójuk, vagy olyan helyzetben vannak, amelyben nem 
tudják a tömegközlekedést igénybe venni. Nekik nyújt segítséget a Bischitz Johanna In-
tegrált Humán Szolgáltató Központ Erzsébet taxi szolgáltatása. A szolgáltatásra igénybe 
vehető kupon keretösszegét a taxiárak hatósági áremelkedése miatt módosították, így 
10 000 forintról 12 500-ra emelkedett.

Az igényléshez kérelmet kell benyújtani, amely letölthető a bjhuman.hu weboldal 
főoldaláról, az Erzsébet taxi 2022-es eljárásrendje menüpont alól. 

A kérelmet be lehet nyújtani személyesen a Humán Szolgáltató Dohány utca 22–24. 
vagy Király utca 97. szám alatti idősek klubjában, elektronikus úton a projektcsoport@bj-
human.hu címen, illetve postai úton, a 1072 Budapest, Nyár utca 7., II., Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató Központ címre beküldött levélben. 

Az Erzsébet taxi egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, valamint kiemelt fontosságú 
hivatalos ügyek intézése céljából történő utazásra használható fel. Kérhetik önálló közle-
kedésre részben képes lakók, vagy akik célzott daganatellenes terápiában részesülnek, 
illetve a terhesség utolsó trimeszterében lévő várandós kismamák. 

Június 27.– július 8.
Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános 
Iskola és Gimnázium
Alsó erdősor utca 14–16.

Július 11.– július 22.
Erzsébetvárosi Magyar–Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Szakgimnázium
Dob utca 85.

Július 25.–augusztus 5.
Erzsébetvárosi Magyar–Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Szakgimnázium 
Kertész utca 30.

Augusztus 8.–augusztus 19.
Budapest VII. Kerületi Baross Gábor 
Általános Iskola
Hernád utca 42–46.

A TÁBOROK AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN ÉS HELYSZÍNEKEN VALÓSULNAK MEG:

JELENTKEZÉS
Személyesen a turnust megelőző héten, hétfőn 7:30 és 16:00, kedden 7.30 és 14:00 óra 
között a Dózsa György út 70. (bejárat a Peterdy utca felől) szám alatt tudják a jelentkezési 
lapot benyújtani, illetve az étkezési díjat befizetni. Telefon: 322-5084
Online (átutalásos) fizetés esetén a Bischitz Johanna Humán Szolgáltató hol-
napjáról – www.bjhuman.hu/ – letölthető jelentkezési lapon találják a részle-
teket. 
A nyári tábor ideje alatt étkezés lemondására, pótbefizetésre nincs lehetőség.

Ha nyár, akkor táborozás

Erzsébet taxi

4. választókörzet • Időközi választás
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Garai Dóra
önkormányzati képviselő

Szomorú dolog történt május 1-jén 
Erzsébetvárosban. Hajnali ötkor 
néhány fiatal náci jelszavak kia-
bálása és karlendítések közepette 
levizelte a Dohány utcai zsinagó-
gát. Hiába a sok kamera, rendész, 
ha az Élhető Erzsébetváros tagja 
nem videózza le az esetet, sosem 
lett volna ügy, feljelentés a történ-
tekből, ugyanis a felvételek és a 
készítőjének tanúskodása alapján 
sikerült a rendőrségnek elkapnia a 
csoportosan garázdálkodó ittas fia-
talokat. Szeretném megragadni az 
alkalmat, hogy ezúton is köszöne-
tet mondjak ennek a bátor kerületi 
lakosnak, hogy szívén viseli a törté-
nelmi zsidó negyed épített öröksé-
gének és szellemiségének sorsát. 

Miután a videó a médiába ke-
rült, polgármesterünk gyertyát 

gyújtott a tett színhe-
lyén. A gesztus szép, 
azonban a környező 

kerületekben ilyen atrocitás meg 
sem történt volna, mert másutt a 
kocsmák már éjfélkor bezárnak, 
és a fiatalok hajnalban otthon az 
ágyukban alszanak. Így viszont 
inkább átjönnek Erzsébetváros-
ba, mert nálunk a Covid-járvány 
múltával ismét reggel hét óráig 
dübörög a bulinegyed, nyitva 
minden kocsma és diszkó. Meg-
tehetik, mert a semmire sem jó 
kritériumrendszer a valós döntés 
kikerülését szolgáló pótcselekvés, 
épp olyan, mint az utólagos gyer-
tyagyújtás… Ez a fajta szimbolikus 
politizálás jellemzi a ke-
rület elmúlt két évét. 
Az éjféli zárórát nem 
vezették be, hiába ez 
volt a lakosság egyér-
telmű óhaja – és össze-
fogásos kampány ígéret 
–, ehelyett a buli-
negyed-munkacsoport 
két évig a semmire sem 

jó kritériumrendszert farigcsálta. 
Ahogy Murphy törvénye szól: ha 
nagyon nem akarsz megoldani va-
lamit, hozz létre rá egy bizottságot!

Az esetet követően a belső-er-
zsébetvárosiak teljes joggal emel-
ték fel a szavukat  amiatt, mert úgy 
érzik, a polgármestert és a sajtót 
is csak akkor érdekli az utcáinkon 
dúló rendszeres garázdaság, ha az 
egy zsinagógával esik meg. Holott 
Belső-Erzsébetváros homlokzatai, 
lépcsőházai, épületei éjszakáról 
éjszakára ki van téve az effajta 
rombolásnak.

A zsinagóga egy intézményi lá-
togatással és érzékenyítéssel edu-

kálná a részeg fiatalokat. Bár az ér-
zékenyítés jó kiindulópont, mi úgy 
látjuk, hogy emellett nem lehet el-
tekinteni a törvény előtti elszámol-
tatásról sem, hiszen egy ilyen eset 
precedensértékű lehet. Aligha 
tántorítja el a következő garázda-
ságra vetemedő részegeskedőket 
a tettüktől, ha azt látják, hogy az 
ilyen viselkedést az elkövető érzé-
kenyítő programmal megúszhatja.

Ugyanakkor látni kell azt is, 
hogy az ilyen esetek nehezen 
megfoghatók, mert ha ezeket egy 
szemtanú jelenti a rendészetnek 
vagy a rendőrségnek, mire bárme-
lyik járőr kiérkezne, addigra az el-
követők már rég továbbállnak, ar-
ról nem is beszélve, hogy ismét egy 
dolgozó erzsébetvárosi polgárnak 
kéne pihenés helyett azzal töltenie 
az éjszakát, hogy a vallomását dik-
tálja. A kerületvezetésnek be kéne 
látnia, hogy a „bulinegyed-mun-
kacsoport” és a kritériumrende-
let megbukott, és a kerületi éjféli 
záróra bevezetésének folyamatos 
elszabotálása egyre több ilyen 
esethez vezet. Az egyetlen észsze-
rű hozzáállás a megelőzés, vagyis 
az, hogy hozzáigazítjuk a szórako-
zóhelyek nyitvatartását a környező 
kerületekéhez, azaz éjfélkor a he-
lyeknek zárniuk kell, egészséges 
keretek közé terelve ezzel a kerü-
leten élősködő, de hasznot nem 
hozó bulinegyedet. Ez a lépés az 

Gyertyagyújtás vagy záróra?

egyetlen, ami magával hozná a 
kulturális negyeddé fejlődés lehe-
tőségét, a takarítási és kármentési 
költségek drasztikus csökkenését, 
a tehetősebb, igényesebb turiz-
mus visszacsábítását, és legfon-
tosabb szempontként a lakosság 
békéjét, pihenéshez való alapvető 
jogának visszaszerzését.

Mi, az Élhető Erzsébetváros Egye-
sület tagjai azon munkálkodunk, 
hogy a kerületi döntések a lakos-
ság érdekei, szempontjai alapján 
szülessenek. 
Csatlakozzon közösségünkhöz 
Facebook-oldalunkon: 
https://www.facebook.
com/groups/elhetoer-
zsebetvaros, és kövesse 
munkánkat a 
www.7ker.hu webolda-
lon.

 garai.dora@7ker.hu                                      06-30/227-4481                                    https://www.facebook.com/groups/elhetoerzsebetvaros                             www.7ker.hu      

Benedek Zsolt
önkormányzati képviselő

Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint.              Bejelentkezés a benedek.zsolt@erzsebetvaros.hu e-mail címen.

Nem halad a Blaha Lujza tér felújítása
Pár hónapja egy olyan videó látott napvilágot, mely a Blaha Lujza térre vezényelt munkások nem éppen 
aktív napjait mutatja be rejtett kamerás felvételekkel. Aluljáróban focizás, újságolvasás, telefonozás, be-
szélgetés, lazsálás látható az ominózus képeken. Kötve hisszük, hogy 2022 végére, a beígért időpontra 
elkészül a tér, melynek felújítását kerületünk is támogatja az önkormányzati honlap szerint. 

2019. év végi kezdéssel és 2020. 
őszi átadással történt volna meg 
a Blaha Lujza tér teljes körű fel-
újítása, ám a főpolgármester első 
döntései között szerepelt, hogy 
leállította a rekonstrukciót azzal az 
indokkal, hogy új terveket készíte-
nek. Másfél év csúszással végre 
elkezdődött a felújítás, azonban 
az eredeti tervektől eltérve négy-
milliárd forint helyett csak 2,67 
milliárd forint állt rendelkezésre, 
mivel a főváros a költségeket lefa-
ragta, és a műszaki tartalmat csök-
kentette. A környéken lakók (köz-
tük az erzsébetvárosiak is) azóta 
értetlenül nézik, mi folyik a Blaha 
Lujza téren, és mikor kaphatják 
már vissza.

 

Hogyan csonkították
 meg az eredeti 
térfelújítást?

„A tervezett aluljáró-bővítmény 
kialakítása elmarad, az ide szánt 
új nyilvános WC a felszínen kap 
helyet. A térre felvezető aluljáró-

lépcsőt felújítják, de az eredeti 
helyén és méretében marad meg. 
A buszváró nem kap egyedi fe-
dést a költségcsökkentés, illetve 
a távlati közösségi közlekedési 
fejlesztések miatt. A térre tervezett 

pavilonépület más formában és 
más forrásból valósul meg. A Rá-
kóczi úti középső fasor telepítése 
ezúttal elmarad a távlati közössé-
gi közlekedési fejlesztések miatt” 
– közölte a BKK. 

Meg sem kérdezték 
a budapestiek 
véleményét

Bár Karácsony kampányígéretei 
közül a részvételiség volt az egyik 
legfontosabb, a Blaha terveinek 
módosítása során nem történt 
társadalmi egyeztetés, pedig lett 
volna miről, hiszen a projektből 
számos elemet töröltek és módo-
sítottak a kivitelezési költségek 1,1 
milliárd forintos emelkedése mel-
lett.

 A jelenlegi állapotok sem rózsá-
sak a környéken. Nem elég, hogy 
csigalassúsággal haladt a felújítás, 
de úgy látszik, hetek óta teljesen 
meg is állt az élet. Nem látni dolgo-
zó munkásokat és munkagépeket, 
csak a hegyekben álló macskakő 
és a szemét gyűlik a területen. A 
közlekedési fennakadások viszont 
állandósultak, ezt tetézték két tel-
jesen értelmetlen zebra kialakítá-
sával is. Mindezekre Karácsony 
Gergely azonnal megtalálta a meg-
oldást: az autósok „szálljanak ki, és 
gyalogoljanak”.Kép forrása: magyarnemzet.hu
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Fogadóórát egyeztetett időpontban tartok. Elérhetőségeim:                        06-30/227-4859                      bonus.eva@erzsebetvaros.hu                       www.facebook.com/bonus.eva. momentum

BÓNUS ÉVA
a 10. választókerület képviselője

A kutyapiszok Erzsébetvárosban is jelentős problémát okoz a minden-
napokban: nemcsak esztétikai, hanem komoly egészségügyi kocká-
zattal is jár. A köztereink kutyapiszok miatti pluszterhet jelentő taka-
rításánál olcsóbb, ha a gazdik ösztönzésébe és átfogó tájékoztatásba 
kezdünk. A lakók és kutyatartók közti békés együttélés egyik első 
lépése lehet, ha megmutatjuk: Erzsébetvárosban támogatjuk a fele-
lős kutyatartást, azonban támogatjuk a hanyag gazdákkal szembeni 
minél szigorúbb fellépést is. Frakciónk javaslatcsomagját, melynek 
része volt a kutyagazdiknak biztosítandó havi 100 darab kutyapiszok-
gyűjtő zacskó, illetve a tájékoztató táblák kihelyezése is, elfogadtuk a 
májusi képviselő-testületi ülésen.

Fiatalok! Keressétek 
az önkormányzat honlapján 
a pályázatokat, 
vagy klikk a QR-kódra a 
részletekért!

Jogsit 
szeretnél, 
de drága?

40 ezer forintot spórolhatsz, ha nap-
pali tagozaton tanulsz, felsőfokú 
alapképzésben, mesterképzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben 
veszel részt, és a B kategóriás jogsi 
megszerzése előtt ellátogatsz a ke-
rület honlapjára. Az önkormányzat 
a jogosítványhoz jutást is támogatja.

Bringáznál? 
Rollereznél? 

Saját kétkerekűt 
szeretnél?

Erzsébetvárosban támogatjuk a 
fiatalok kerékpár- vagy rollervá-
sárlását, és mivel közeledik a nyár, 
éppen időszerű, hogy a 16 és 25 
év közötti korosztály kihasználja 
ezt a lehetőséget. Nemcsak azért 
jó a kétkerekű, mert szabad moz-
gást biztosít, és szuper kiváltója 
a tömegközlekedésnek vagy az 
autónak, hanem azért is, mert kivá-
lóan alkalmas testmozgásra, spor-
tolásra is. 

#egyekvagyunk

1971-ben rendezték meg az 
első Roma Világkongreszszust, 
amelyen elfogadták a roma nép 
szimbólumát, zászlaját, mottóját, 
himnuszát, és április 8-át a romák 
világnapjává nyilvánították.

A világnak rengeteg tehetséget 
adott a roma közösség. Erre azért 
érdemes emlékezni és emlékez-
tetni, mert az előítéleteket csak 
így lehet csökkenteni. 

Elfogadták az önkormányzati 
ingatlaneladások kapcsán be-
nyújtott módosító indítványo-
mat az áprilisi képviselő-testü-
leti ülésen, így 50 millióról 10 
millióra csökkentettük a kont-
roll értékbecslés határát. Ezzel 
a lépéssel a jövőben megbíz-
hatóbbá válik a forgalmi érték 
meghatározása, tehát növelni 
tudjuk az önkormányzat bevé-
telét, mivel ingatlan eladása 
esetén a kikiáltási ár egyre kö-
zelebb kerül a piaci árhoz.

Költséghatékonyan

 Kutyaügyek

Nemcsak április 8-án, 

hanem az év 

minden napján. 

Bárdi Zsuzsanna
a 2. választókerület képviselője

Hatáskörök

A Klauzál tér megújításánál elsődleges célunk, hogy 
a park zöldebb és fenntarthatóbb városi közeget te-
remtsen, korszerűen kielégítve az itt élők és a környék-
ről ide látogatók elvárásait. Családi napra invitáltuk 
május közepén a lakókat, egy játékos, kutyás, ötletelős 
napra, ahol mindent megtudhattak a megújuló park 
játszóteréről, sportpályájáról és tervezett kutyafut-
tatójáról is. Ez nem szimpla tájékoztatás volt, hanem 
aktív, véleményformáló résztvevőként arra kértük a la-
kókat, fejtsék ki véleményüket, mondják el meglátása-
ikat, javaslataikat az előzetes tervekről. Ez a folyamat 

része annak, hogy együtt tudjunk kialakítani 
egy zöldebb, fenntarthatóbb és minden közös-
ségi elvárást kielégítő közparkot. Ez az egy nap 
a közösségi megbeszélések ideje volt, de to-
vábbra is várom ötleteiket, javaslataikat a bardi.
zsuzsanna@erzsebetvaros.hu e-mail-címre. 

   Fogadóórát egyeztetett időpontban tartok.             bardi.zsuzsanna@erzsebetvaros.hu              06-1/462-3258 / munkaidőben           www.facebook.com/bardi.zsuzsanna.momentum           bardizsuzsa

Számos lakói megkeresés érkezett 
hozzám a Klauzál utca 17. szám 
alatti üres telken lévő áldatlan ál-
lapotok miatt. Ahhoz, hogy lássuk, 
pontosan mi is a probléma, vázolni 
kell a jelenlegi környezetet. Ez egy 
beépítetlen terület, eleve mélyeb-
ben van, mint az utca vonala, tehát 
alaphelyzetben is szükséges len-
ne a megfelelő elkerítése. Jelen 
pillanatban egy nagyon rossz álla-
potú kerítést találhatunk itt, amely 
akár balesetveszélyes is lehet. A 
kerítés állapotát kihasználva saj-
nos megindult az illegális szemé-
telhelyezés is, amit az itt élők és az 
erre járók napról napra tapasztal-
hatnak.

Korábban ilyen jellegű esetek-
ben a jegyző volt hivatott eljárni, 
felszólította az ingatlan tulajdono-
sát a rendbetételre, és ha ez nem 

történt meg határidőre, a költsé-
gére el lehetett végeztetni.. 2021 
márciusában azonban ez megvál-
tozott: a magántulajdonban lévő 
beépítetlen telkekkel kapcsolatos 
panaszokat már a kormányhivatal 
intézi. Pontosabban kellene intéz-
nie. 

Az önkormányzattal már megtet-
tük a szükséges lépéseket: kértük a 
kormányhivatalt, hogy szólítsa fel a 
tulajdonost a balesetveszélyes álla-
pot felszámolására, a kerítés hely-
retételére. Bármennyire nonszensz 
is ez a helyzet, az önkormányzat 
immár semmilyen más hatáskörrel 
nem rendelkezik ebben a kérdés-
ben. Ennek ellenére, amit lehet, 
továbbra is megteszünk: a hivatal 
illetékes irodái folyamatosan igye-
keznek elérni, hogy a kormányhiva-
tal végre intézkedjen.

  Klauzál tér – megújulás előtt

A Szabadság-szobor tart görög-
dinnyét Budapest fölé a város leg-
újabb tűzfalfestményén, itt, nálunk, 
az Akácfa utcában. Kerekes Kata 
Polaroid című munkájának meg-
valósulása a Színes Város 
Csoportnak köszönhető. A 
Dob utcai tűzfalfestményhez 
hasonlóan ez az alkotás is a 
NASA által kifejlesztett, leve-
gőtisztító festékkel készült. 

  Tervezzük meg együtt 

  a Klauzál teret!

Színesedő 

tűzfalaink

BŐVEBBEN:



Az áprilisi testületi ülésen kockás inget viselve demonstráltunk ellenzéki képviselőtársaimmal a pedagógusok jogaiért
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            kispal.tibor@erzsebetvaros.hu               Fogadóóra: minden hónap második péntekén, 14.00–16.00 óráig. Helye: Nyugdíjas Klub, Király u. 97. Bejelentkezés a 06-1/462-3207-es telefonszámon.

A kerület gyermeknevelési intéz-
ményeiben dolgozók az elmúlt 
két év pandémiája alatt is kiemel-
kedő és elismerésre méltó munkát 
végeztek. A járvány alatti interne-
talapú távoktatás eddig soha nem 
tapasztalt, soha ki nem próbált ok-
tatási módszer volt, internetalapú 
tananyagok és szoftverek alkalma-
zását, óvodáinkban a helyzetnek 
megfelelő biztonságos gyermek-
felügyelet és ellátás kialakítását, 
gyors alkalmazkodást kívánt meg 
pedagógustól, gyermektől és szü-
lőtől egyaránt. A járvány véget 
ért. Felelősségteljes munkájukat 
pedagógusaink nap mint nap ab-

szolút elkötelezettséggel és hiva-
tástudattal végzik, annak ellenére, 
hogy az oktatási ágazat mélyen 
alulfinanszírozott, és pedagógus-
nak lenni a legkevésbé megbe-
csült társadalmi kötelezettséggé 
vált. Magyarországon első alka-
lommal 1952. június 7-én és 8-án 
ünnepelték a pedagógusokat. Mi 
is tisztelettel köszöntjük tanárain-
kat, óvónőinket és a gyermekne-
velési intézményeinkben dolgozó-
kat Pedagógusnap alkalmából. 

DR. KISPÁL TIBOR
az 3. választókerület képviselője

„Egy könyv, egy toll, egy gyermek és egy tanár képes megváltoztatni a világot!”   Malála Júszafzai Nobel-dí-
jas pakisztáni emberjogi aktivista

Pedagógusnapra A sokszor embert próbáló hét-
köznapok ellenére Erzsébet-
város óvodáiban, iskoláiban 
gyermekeink sorra hozzák a 
különböző tanulmányi verse-
nyekről a dobogós helyezése-
ket, az ország legszorgalma-
sabb osztályközössége címet, 
a legbiztonságosabb óvoda 
címet, sportversenyek győzel-
meit.
Ezekről a teljesítmé-
nyekről rendszere-
sen beszámolok Fa-
cebook-oldalamon. 

Gratulálok a versenyek 
résztvevőinek!

  Becsüljük meg 

  munkájukat,

 tiszteljük elhivatottságukat!

Május közepén kicseréltet-
tem választókerületemben 
a megrongált szemetese-
dényeket. Ahol hiányoztak, 
oda újakat szereltettünk fel. 
Ha valahol hibát, rongálást 
észlelnek, kérem, jelezzék 
elérhetőségeimen.

A választókerületünkben működő 
Dobsuli (Erzsébetvárosi Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola és Művészeti Szakgim-
názium) bejáratánál évek óta 
biciklitároló és két virágos kiskert 
teszi szebbé, hangulatosabbá a 
közkedvelt iskola környezetét.

Ide minden évben virágokat, 
cserjéket ültetnek, a terület gondo-
zásában pedig az iskola pedagó-
gusai és iskolásai is részt vesznek.

Kérem az ebtartókat, hogy ne 
engedjék be a kutyusokat ide, 
mert tönkreteszik ezt a zsebken-
dőnyi zöldfelületet. Ráadásul a baj 
sosem jár egyedül, a dolgukat ösz-
tönösen végző kutyusok mellett 
komoly kárt okoznak azok az em-
berek, akik tudatosan használják 
illegális hulladéklerakónak ezt a 
kis kertet. Ne tegyék ide háztartási 
szemetüket, lomjukat! Kérek min-
denkit, hogy értékeljük a kisisko-
lások munkáját, a szép, növényesí-
tett utcai környezet igényét.

Segítsenek 
megóvni!

DEVOSA GÁBOR
a 9. választókerület képviselője

Startol 
a közösségi 
költségvetés

Választókerületenként hatmillió 
forintot szavazott meg képvise-
lő-testületünk olyan célok meg-
valósítására, amelyekre önök, itt 
élő lakók tesznek javaslatokat. 
Június elején elindult a kam-

pány, küldjék be ötleteiket, 
minden javaslat számít!

Kedves hagyomány, hogy peda-
gógusnap alkalmából virá gok-
kal, rajzokkal köszönik meg a 
gyerekek tanáraik, óvó nénijeik 
szeretetét és munkáját. Az ap-
róságok felnőnek, az iskolások-
ból is szülők lesznek, és meg-
ismétlődik a múlt, csak immár 
az ő csemetéik köszönik meg 
virággal és rajzokkal a pedagó-
gusok éves munkáját. Az óvodai 
és iskolai pedagógiai munka el-
ismerése önkormányzatunk és 
kerületünk számára is fontos. Az 
Erzsébetváros Jövőjéért díjat 
idén több képviselőtársammal 
közösen beterjesztett javasla-
tunk alapján Drevenka Judit, 
Tarr Erzsébet és Tripolszky Ju-
dit vehette át a pedagógusnap 
alkalmából. 

Tarr Erzsébet a Kópévár Óvo-
da vezetője, 1983 óta dolgozik 
óvodapedagógusként Erzsébet-
város gyermekeiért. Szakmai élet-
útja, képzettsége, elhivatottsága 
kimagasló, az erzsébetvárosi gyer-
mekekért és családokért végzett 
önzetlen tevekénységét köszön-
jük meg ezzel a díjjal. 

Tripolszky Judit tanárnő kitünte-
tésére Spiesz Ádám, a Baross Gá-
bor Általános Iskola intézményve-
zetője tett javaslatot, és örömmel 
támogattuk képviselőtársaimmal. 
Judit 2008 óta dolgozik a kerület-
ben, a Janikovszky Éva Általános 
Iskola és Gimnázium beolvadása 
után került jelenlegi munkahelyé-
re, a Baross Gábor Általános Isko-
lába. Ő az a pedagógus, akinek az 
élete a hivatása, aki minden prog-
ramban szívvel-lélekkel a gyereke-
kért dolgozik. 

Erzsébetváros 
Jövőjéért 
díjazottaink

A képeken látható zöldfelületek 
csak részei azoknak a zöld szi-
geteknek, amelyek a Damjanich 
utcában és a Dózsa György úton 
találhatók. Az utóbbi időszakra 
ezek a területek egyre elhanya-
goltabbak, gazdátlanok lettek. 
Mivel ezek a zöldfelületek ker-
tészeti kezelés szempontjából 
jelenleg nem Erzsébetvároshoz 
tartoznak, Szücs Balázs képvi-
selőtársammal, aki a szomszé-
dos önkormányzati körzet kép-

viselője, felvettük a kapcsolatot 
a Főkert Zrt. illetékeseivel, hogy 
a problémát mielőbb orvosolni 
tudjuk.

Reméljük, hogy eredményes 
tárgyalások után mihamarabb 
pótolják a növényeket mind a 
Damjanich utcában, mind a Dó-
zsa György úton, és folyamatos 
gondozásuk mellett ismét kultu-
rált, gondozott környezet veszi 
körül az itt élőket.

  Felújításra váró zöldfelületek

Nem tartok havi vagy heti fogadóórát, megbeszélés, egyeztetés után, a hét bármelyik napján lakóim rendelkezésére állok.  
Keressenek a 06-1/462-3106-os irodai telefonszámon, vagy közvetlenül elérhetnek a 06-30/900-3311-es mobilszámon.

Drevenka Judit 17 éve oszlopos 
tagja a Kópévár Óvodának. Bár rá 
kifejezetten illik a tősgyökeres kife-
jezés, hiszen felmenői az 1800-as 
évek vége óta éltek és dolgoztak 
Erzsébetvárosban, a díjat nem 
ezért kaphatta meg. Drevenka Ju-
dit dadus, mégpedig olyan dadus, 
akit az elfogulatlan szeretet jelle-
mez, olyan ember, akinek a gyer-
mekekhez és a szülőkhöz fűződő 
viszonya példaértékű. Intézmény-
vezetője, Tarr Erzsébet javaslatára 
terjesztettük elő a díjra, őt pedig a 
kerület valamennyi óvodavezetője 
javasolta ugyanerre a címre. 

Mindhárom kitüntetettet közösen 
javasoltuk dr. Kispál Tibor, Molnár 
István, Nagy Andrea és Szücs Ba-
lázs képviselőtársaim mal. Utóbbi 
két képviselővel személyesen gra-
tuláltunk minden kitüntetettnek, 
az első képen Tarr Erzsébetnek 
és Drevenka Juditnak, a második 
képen Tripolszky Juditnak. 

🏆
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A nagyvárosi ember számára különleges 
jelentőségű minden egyes fa és madár, hi-
szen mindegyik a természetet hozza köze-
lebb az itt élőkhöz. 1922 óta május 10-én 
a madarak és fák napját ünnepeljük, faülte-
téssel és madáretető-kihelyezéssel, megfe-
jelve közösségi takarítással. Az Almássy tér 
ezen a napon egy hársfával lett gazdagabb, 
és az egyik idősebb fára egy madárodút is 
kihelyeztek. 

– Fontos, hogy itt, Erzsébetvárosban mi-
nél több fa, minél több zöldfelület vegye 
körül a lakókat, így ez a mai faültetés szim-
bolikus aktusa is egy hosszabb folyamat-
nak – mondta az eseményen Niedermüller 
Péter, a kerület polgármestere, és az ígérte, 
hogy a zöldítési program folytatódik. 

A faültetés egy csapatnyi kisiskolásnak is 
felkeltette fel a figyelmét. Kiderült: a gyerme-
keket minden érdekli, a facsemete, az odú, a 
madarak, még az is, hogy kik ültetnek, ki a 
polgármester. Ők olvasták fel 
a tájékoztató tábla szöve-
gét is, és mi is eláruljuk: 
nagylevelű hárs, amely-
nek matuzsálemi 
példányai több 
száz évesek is le-
hetnek. A videó-
ból a részletek is 
kiderülnek.

– Itt, az Almássy téren most egy fácskát ül-
tettünk el, de ez csak a kezdet – mondta 
dr. Kispál Tibor alpolgármester. – Ezzel egy 
időben elindul annak a 65 fának az ültetési 
programja, amelyek egy része az elhalt vagy 
beteg fákat pótolja, és tizenegy új fát is ül-
tetünk. A kerület parkjaiért, növényzetéért 
felelős Erzsébetváros Kft. végzi a kerület ta-
karítását is. Közterületeink tisztasága hatás-
sal van parkjaink, növényeink állapotára is, 
és ez fordítva is igaz. Egy szépen növénye-
sített, virágos környezetben az emberek is 
gondosabbak, ezért szerveztünk takarítási 
akciót is ezen a napon. Az Almássy tértől a 
Csengery utca, Jósika utca útvonalon egé-
szen a Szenes Hanna parkig közösen ragad-
tunk seprőt, lapátot a lakókkal, önkormány-
zati dolgozókkal.

A tavasz végén, amikor az idei első virágok 
már el is hervadtak, a fagyok elmúltával át-
veszik helyüket az egész nyáron virágzó 
növények. A parkokba húszezer tő egynyári 
virág, 13 utcánk 335 oszlopos virágtartójába 
pedig mintegy kilencezer muskátli kerül ki. A 
közösségi faültetés és takarítási akció után 
most már közös érdekünk az is, hogy ezek a 
virágok mindannyiunk örömét szolgálják. 

A Klímakabinet tavaly hagyományteremtő 
céllal szervezte meg az Erzsébetváros fája 
szavazást, hogy megismertesse a kerü-
let lakóival az itt élő növényeket. Idén újra 
három fa közül lehetett választani, a fiatal 
csemeték versenyében éppen csak alulma-
radt a Garay téren található gömbkőris és a 
Lövölde téri vadgesztenyefácska, a győztes 
pedig a Károly körút, Dob utca sarkánál ta-
lálható páfrányfenyő, hivatalos nevén Ging-
ko biloba lett. Az internetes szavazást kis ün-
nepség tette valóban közösségivé, amikor a 
fácska elé letűzték azt a tájékoztató táblát, 
amelyről leolvasható, amit tudni érdemes 
erről a kis facsemetéről.  

Nem tévedés, Erzsébetvárosban nem egy 
gyermeknapot, hanem kettőt is szerveztek 
idén. 

Reformáció park. Az Eröművház egész na-
pos eseményén 27-én a Reformáció park-
ban rövid idő alatt fantasztikus hangulatba 
kerültek a gyerekek. Nem kérették magu-
kat, táncoltak, óriásbuborékokkal hintették 
tele a teret, megrohamozták az arcfestőket. 
A környéken járók talán még most is azon 
gondolkoznak, ki lehet az a Mályki és Csa-
ba, akik közül csak az apróságok hangos 
bekiabálása választhatta ki az ügyesebb 
zsonglőrt. A Bogár Muzsika, az Eszter-lánc 
mesezenekar, a Buboréktündér, valamint 
Valtner Mályki Miklós és Csongrádi Csaba 
bohóc-zsonglőr műsora, a sok kézműves, 
arcfestős helyszín feledhetetlen délelőttöt 
szerzett az óvodás csoportoknak és délután 
a szüleikkel érkező gyerekeknek is. 
Klauzál tér. Másnap, szombaton a Klauzál 
térre várta az önkormányzat a gyerekeket, 
itt egy különleges, a rendőrséggel, a rendé-
szettel és a kerületi köztisztaságiakkal kö-
zösen szervezett rendezvény fogadta az ér-
deklődőket. A polgármester köszöntőjében 
elmondta, hogy köztisztaság és a közbizton-
ság jegyében szervezett esemény egyben 
figyelemfelhívás is, a gyermekeink jövője a 
tétje annak, hogyan gondoskodunk környe-
zetünk rendjéről és tisztaságáról. 

Hogy miről maradt le, aki nem látogatott 
ki a térre? Először is a hagyományos gyer-
mekrendezvények összes programjáról, az 
arcfestésről, az ügyességi és kreatív játé-
kokról, a lufikról, a halacskahorgászatról és 
ugribugritornáról. De sok különlegesség is 
volt a téren. Tekerte például már valaki ott-
hon a bicaját azért, hogy turmixot készítsen? 
És tudná olyan gyorsan tekerni, hogy abból 
tényleg turmix legyen? Aki kipróbálta a Klí-
makabinet bringaturmixát, el is fogyaszthat-
ta, amit készített. 

Igazi kuriózum volt a rendőrök és a köz-
tisztaságiak bemutatkozása. A hatalmas 
utcai porszívó, a máskor csak messziről lá-
tott takarítógépek, a régi rendőrautók, az 
ütközésszimulátor, a kézbe vehető rend-
őri pajzsok, sisakok, fegyverek, valamint a 

drogkereső kutya bemutatója az érdeklődő 
felnőttek számára is különleges élmény volt. 
Nagy sikert aratott a rendőrkórus, amely 
még Az oroszlánkirály egyik közismert be-
tétdalát is előadta. Bizonyos, hogy innen 
nagyon sok gyermek tért haza azzal a biztos 
hittel, hogy soha többet nem dob el szeme-
tet, és ő bizony rendőr lesz, ha felnő.  

Sok panasz érkezik az önkormányzathoz Er-
zsébetváros tisztaságával kapcsolatban, pe-
dig a kerület tavaly horribilis összeget, 670 
millió forintot költött takarításra. Nem az esz-
köz vagy a munkaóra kevés, a baj az, hogy a 
szemét villámgyorsan újratermelődik. Ez bi-
zony közös felelősségünk. Az önkormányzat 
ezért most a lakosság és a turisták, látogatók 
felé is nyit, mégpedig plakátkampánnyal.

– Plakátkampányunk kiegészítője a rend-
védelmi és a takarítási munkának. A cél az, 
hogy ne egymásra mutogassunk, hanem 
közösen hozzunk létre egy tiszta Erzsébet-
várost, ezért kérem a kerületi lakosokat, 
csatlakozzanak kampányunkhoz – mondta 
a polgármestere a gyermeknapi rendezvény 
megnyitóján, a felnőttekhez intézve szavait. 

Törött üvegek, kutyapiszok? Ami vala-
kinek csak egy csikk, egy csokipapír, egy 
vonaljegy, az összességében többkukányi 
szemét utcánként.        

Mire lapunk megjelenik, a magyar és 
angol nyelvű plakátok már kerületszerte 
láthatók lesznek. Küldjék be véleményüket 
lapunkhoz: önök szerint melyik plakát a leg-
frappánsabb?                                        Sári Judit

Tavaszi programkavalkád
Az idősklubok ünnepi újranyitásával kezdődött a hónap (erről a 5. oldalon olvashatnak), majd ültettünk fát, jártunk szabadtéri koncerten, közö-
sen takarítottunk, együtt örülünk több ezer virágzó muskátlinak, és a hónap végén két napra a Reformáció parkot és a Klauzál teret töltötte be a 
gyerekzsivaj. Ami a májusi közösségi kavalkád programjaiban közös: mindet az önkormányzat és intézményei szervezték. 

Madarak és fák napja

Faültetésből 
takarítási akció

Kivirágzik a kerület is

Erzsébetváros fája

Gyermeknapok 

Takarítási akcióból 
plakátkampány



A Kisdiófa Közösségi Kert immár hatodik éve 
zöldell Erzsébetváros közepén. A hétszáz 
négyzetméteres terület az önkormányzaté, 
és ingyen biztosítja az erzsébetvárosi ker-
tészkedőknek. A közösségi kert működte-
tője a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány 
(KÉK). 

– Negyvennyolc parcella van itt, és a kö-
zösségi kert annyira népszerű, hogy százas 
várakozólistánk van – mondja Kertész Móni-
ka, a KÉK egyik alapítója. 

Itt tehát parcellához jutni nem könnyű, 
lényegében akkor lehet, ha a kerthaszná-
lók közül valaki elköltözik a kerületből, vagy 
nem tudja tovább gondozni a földet. A ker-
tészkedők alapítványi támogatást fizetnek a 
KÉK-nek, ebből finanszírozzák a közös költ-
ségeiket: a földműveléshez szükséges esz-
közöket, trágyát, közös programokat. A kert 
elnyerte a klímatudatos minősítést. 

– Saját komposztálónk van, a környékről 
is sokan hozzák ide a konyhai zöldhulladé-
kot – folytatja Kertész Mónika. – Esővízgyűjtő 

rendszert működtetünk a locsoláshoz. A víz-
fogyasztást környezettudatos módon pró-
báljuk csökkenteni, ilyen a mulcsolás is: szal-
mával, levelekkel takarjuk le a talajt, így nem 
szikkad ki, megőrzi a nedvességtartalmát.

A hat-hét négyzetméteres parcellákon 
biotermesztés folyik: kémiai vegyszerek 
használata tilos. Egy fiatalasszony locsolja a 
bokrokat, szöszke kisfia szaladgál körülötte. 

– Nagyon szeretünk itt lenni a fiammal – 
mosolyog Éva –, a kertészkedés a hobbink. 

Büszkén mutatja, mi mindent termeszt: 
paprikát, paradicsomot, uborkát, borsót. 
Most van a szezonja a sóskának, a spenót-
nak, a salátának. 

A szomszédban Melinda gyomlálgat. A 
hajolgatás testmozgásnak sem rossz, nap-
hosszat egy irodában ül a monitor előtt. 
Egyébként balatoni lány, otthonról hozta a 
föld szeretetét. A barátnőjével közös a par-
cellájuk, a termésből jut mindkettőjüknek, 
és még ajándékozásra is marad. Kísérletez-
nek padlizsánnal, cukkínivel is.

– Én legjobban a folyamatot élvezem, 
ahogyan elültetünk pár magot, és néhány 
hét múlva már hozza termést. A gyereknek 
is jó, ha megtanulják: a borsó nem a Lidl 
polcain terem, hanem itt – magyarázza Me-
linda. 

Persze a saját termés mindig finomabb, 
mint a bolti, de senki sem azért szorgosko-
dik itt, hogy a kosztpénzen spóroljon. Ha-
nem, hogy egy zöld sziget örömeit élvezze 
a betontengerben. A közösségi kert az em-
bereket is összehozza. Akik addig köszönés 
nélkül mentek el egymás mellett az utcán, itt 
közösségre találtak. Nemcsak a kertet gon-
dozzák, hanem az életüket is. 

De ha ennyire népszerűek a közösségi 
kertek, miért nincs belőlük több Erzsébet-
városban? – kérdeztük Tóth Csabát, a Klí-
makabinet vezetőjét. Azt felelte: ilyen célra 
alkalmas szabad közterület már nincs a 

kerületben. Ráadásul mások meg azt sze-
retnék, hogy a zöldíthető helyekből inkább 
pihenőparkok létesüljenek. A különböző ér-
dekek összehangolásában keresi a megol-
dást az önkormányzat.                Sándor Zsuzsa
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A BORSÓ NEM A LIDLBEN TEREM

Közösségi kertészek a hétkerben
A budapesti kerületek közül a he-
tedik a legkisebb, a legsűrűbben 
lakott, itt egy lakosra mindössze 
fél négyzetméter zöldfelület jut. 
Ugyanakkor az itt élőknek sem 
kell lemondaniuk a kertészkedés 
örömeiről. Ha a Kis Diófa utca 4. 
kapuján belépünk, zöld oázis tá-
rul elénk: burjánzó hatalmas kert, 
a gondosan megművelt parcellá-
kon virágok és fűszernövények il-
latoznak. Szinte szürreális élmény 
a betondzsungel mélyén. Minden 
hónap első szombatján nyílt na-
pon várják az érdeklődőket.

Győzelem kertek
A közösségi kertek elterjedésének ere-
detileg történelmi okai voltak. Az első 
világháború alatt Angliában szervezték 
meg az úgynevezett Szabadság kerte-
ket: a közparkokban, városi grundokon 
mindenütt zöldségeket és gyümölcsö-
ket termesztettek, hogy így csillapítsák 
az élelmiszerhiányt. Majd a második 
világháborúban Amerikában szintén a 
lakosság éhezése tette szükségessé a 
Győzelem kertek közösségi művelését. 
„1944-ben az amerikai asztalokra kerü-
lő zöldségek kétötöde saját művelésű 
kertekből került ki” – írja az Alternatív 
Gazdasági Lexikon.

Bárki lehet balkonkertész
A balkonkertészethez még erkély sem kell, elég az ablakpárkányra helyezett balkonlá-
da – mutatja Császár Balázs. 

A fiatalember egy Csengery utcai bérház hatodik emeletén lakik albérletben. Vidé-
ken nőtt föl, aztán Budapestre jött, jelenleg gépkezelő. A tűzfalak között azonban hi-
ányzott neki a kertészkedés. Most a gangot szépíti cserepes növényeivel. Itt is megte-
rem a koktélparadicsom, az uborka, a fűszer- és gyógynövények. Az ablakában salátát 
nevel. 

Balázs csatlakozott a Zöldítők közösségéhez, ahol online képzésen oktatják balkon-
kertészetet. Tagja a Fiatal felnőttek növényt nevelnek Facebook-csoportnak is. A Co-
vid alatt megduplázódott a Facebook-csapatuk létszáma: már nyolcezer-nyolcszázan 
vannak. A balkonkertészet tipikus Covid-hobbi, s főleg a városi fiatalok közt népszerű. 
Talán ők már klímatudatosabbak, tisztában vannak az általános felmelegedés és a túl-
hajtott civilizáció veszélyeivel. 



Hogy lehet belvárosi íróként népi-
nek lenni?
– Tizennégy éves voltam, amikor el-
hagytam a szülőfalumat, Szegvárt, 
és már régóta Budapesten élek. Az 
életformám tehát abszolút városi: 
Budapest az otthonom. De az érték-
rendem, a világképem az maradt, amit 
gyerekkoromban falun kaptam. Ez a 
kettősség sokáig feszített, és csak az-
óta tudok a fővárosban is otthon lenni, 
amióta rájöttem: ez a város nem akar 
engem átformálni, megváltoztatni. 
Ennek a városnak ezer arca van, sok 
kerülete, rengeteg mikroközössége, 
és rajtam múlik, hogyan szeretnék itt 
élni. Amikor végre eldöntöttem, hogy 
nem akarok megfelelni senkinek, ez 
hatalmas szabadságot adott. Rá két 
hónapra megkaptam a XIII. kerület 
díszpolgára címet, mivelhogy Újlipót-
városban lakom. Ennek azért is örül-
tem annyira, mert megerősített abban, 
hogy lehetek olyan, amilyen vagyok, 
nem várják tőlem, hogy másmilyen 
legyek. 

Öt éve Szegvár díszpolgára is.
– Ez is rendkívül megtisztelő, és úgy 
érzem, a falusi származásommal is rend-
ben vagyok már. Viszont a felnőttkorom 
eseményei mind Budapesthez kötődnek, 
úgyhogy nem játszom el a műparasztot. 
És amióta helyükre kerültek bennem ezek 
dolgok, mintha a falumban is sokkal jobban 
elfogadnának. Nemrég bementünk ott egy 
kocsmába a lányommal, vettem neki egy 
dzsúszt, magamnak egy pohár sört, és akik 
ott ültek, annyit mondtak: szevasztok, és 
diskuráltak tovább. Nem hallgattak el, nem 
úgy néztek rám, mint a pesti idegenre, és ez 
nagy dolog.

A Valami népi novelláskötetének egyik 
fejezete azokról a helyekről szól, amelyek 
fontos szerepet kaptak az életében, vagy 
családi történetek fűződnek hozzájuk. 
Van ilyen helye a VII. kerületben is?
– Gyerekkoromban az anyai nagyapám so-
kat mesélt nekem a New York kávéházról. 
Ő az építőiparban dolgozott állványozó 
munkásként Budapest újjáépítésének ide-
jén, ami az ötvenes évektől a hatvanas évek 
közepéig tartott. Részt vett a New York ká-
véház felújításában is, és állandóan azt hall-
gattam, hogy az épületet ő állványozta fel, 
így egyes számban, tehát volt ebben valami 
heroikus túlzás. Mesélte, hogy az állványok-
ról leselkedett be a kávéházba, és nekem, a 
csökönyös és büszke parasztgyereknek ez 
nem imponált. Nagyapám életének nagy él-
ménye, mikor egyszer be is ült egy kávéra a 
New Yorkba (amit akkor még Hungáriának 
hívtak), és arról ábrándozott, hogy majd ő is 
pesti polgár lesz.

És az lett? 
– Nem, dehogy. Még pesti lakos sem lett, 
huszonöt évig munkásszállón lakott a fővá-
rosban. Kérdeztem tőle: mit jelent neki pesti 
polgárnak lenni? Azt felelte: „Végigmehetek 
úgy a körúton, hogy nem lógok ki onnan. 
Oda tartozhatom.” Gyakran eszembe jut ez, 

amikor a kislányommal a körúton sétálunk, 
és Hanna úgy vonul ott, mintha az egész 
körút az övé volna. 

És önnek mit jelent a pesti polgár? Annak 
érzi magát? 
– Vidékről származó első generációs értelmi-
ségiként nem tudsz igazi pesti polgár lenni, 
de én ezzel megbékéltem. Nem zavar. Szá-
momra az értelmiségi polgár egyik megtes-
tesítője Esterházy Péter volt, azzal az elegan-
ciá jával és humorérzékével együtt, amit 
tiszta szívvel csodálok. A polgári attitűdhöz 
hozzátartozik valami olyan zsigeri, ösztönös 
viselkedési mód is, amit megtanulni szerin-
tem nem lehet. Mondok példát: az igazi pes-
ti polgár, ha belép egy színház előterébe, 
azonnal felméri, kik vannak ott az ismerősei 
köréből, kinek illik előre köszönni. Ez fontos 
társadalmi érintkezési formaként működik. 
Körülbelül olyan, mint ahogy falun minden-
ki tudta, hová illik ülnie a templomban. Én a 
színházakban sosem nézem, hogy ki kicso-
da, nem is ismerem ennyire az elit tagjait. Ná-
dasdy Ádám költő barátom mondta nekem, 
hogy tessék megtanulni ezeket a viselkedési 
szabályokat is. Ő nagyon ismeri ezeket. Ami-
kor a feleségemmel a falusi lakodalmunkra 
meghívtuk Ádámot, ő minden nőt megtán-
coltatott. Mert ő úgy tanulta, hogy faluhe-
lyen ezt így illik. 

Térjünk vissza Erzsébetvároshoz: vannak 
még itt fontos helyei? 
– A K11-et nagyon szeretem, gyakran járok 
ide, sok előadásom van itt. A Magvető Café 
és a Fókusz Könyváruház is törzshelyeim. 
Szeretem ezeket a kis utcákat is, ahol re-
mekül lehet biciklizni, mert én mindenhová 
kerékpárral járok. De például a kislányom 
odavan a Dohány utcai zsinagógáért, vele 
mindig hosszan kell ácsorogni előtte. Nincs 
még hároméves, és magyarázza nekem, 
mutogat, hogy nézd, apa, milyen gyönyörű. 

Hogyan éli meg a főváros és vi-
dék közötti drámaian mélyülő 
szakadékot, ami az idei orszá-
gos választáson sokakat meg-
döbbentett?
– Nem szabad a vidéket masz-
szaként kezelni. A vidék sem any-
nyira egységes, mint ahogy ez 
a választáson látszott. Az ered-
mény inkább azt mutatja, hogy a 
kormány szempontjából sikere-
sen lettek átszabva a választási 
körzetek úgy, hogy mindenütt ga-
rantált legyen a kormánypárti túl-
súly. A legkisebb településeken 
pedig az elmúlt években démo-
nian visszaépült a kasztrendszer. 
Egy falusi szegénysorban szüle-
tett gyereknek nagyjából nulla 
esélye van értelmiségi karrierre. 
Sokkal kevesebb az esélye, mint 
amikor én annak idején eljöttem 
a falumból. Én ott egy színvona-
las iskolába jártam, olyan sok volt 
a diák és a tanulmányi verseny, 
hogy a legelitebb gimnáziumok-
ban tanulhattunk tovább. Ehhez 
az is kellett, hogy három nagy 
létszámú osztály induljon a fa-

lumban, és kellettek hozzá kiváló pedagó-
gusok is. Most egyetlen osztály indul, és a 
tehetséges gyerekeket már általános isko-
lában Szentesre viszik. A jelenlegi oktatási 
rendszer azt szolgálja, hogy a falvak egyre 
jobban leszakadjanak, és felépüljön ott egy 
olyan kasztrendszer, amelyből szinte nincs 
kiút. Abba, hogy a kasztokban hogyan mű-
ködnek a függelmi viszonyok, a helyi urak 
előtti megalázkodás, én már nem látok bele. 

Az irodalmi élet viszont jól ismeri, és ez is 
átpolitizálódott. A kiszolgáltatott íróknak 
mennyire jelenthet kapaszkodót az ön-
kormányzatok segítsége? A VII. kerület 
volt az első, amelyik irodalmi ösztöndíjat 
hirdetett meg olyan középkorú szerzők-
nek, akik állami apanázsban nem része-
sülnek. Rangos független szakmai zsűri 
dönt a pályázatokról, és a kezdeménye-
zést már más kerület is átvette. 
– Szerintem ez elképesztően jó ötlet, és re-
mek, hogy megvalósult. Fontos társadal-
mi üzenete is van. Egy olyan közegben, 
ahol nemcsak a művészeket, de általában 
az értelmiséget következmények és szé-
gyenérzet nélkül lehet pocskondiázni az 
interneten, amikor az a közhangulat, hogy 
az értelmiségiek menjenek el kapálni, és a 
tudásnak ennyire nincs becsülete, akkor 
egy ilyen ösztöndíj – az anyagiakon túl – a 
szellemi hivatások és a művészetek megbe-
csülése miatt is fontos és példaértékű kez-
deményezés. 

Ön nem pályázott az erzsébetvárosi iro-
dalmi ösztöndíjra. Miért nem?
– Úgy gondoltam, amíg a piacról viszony-
lag jól boldogulok, addig illik az ösztöndíj 
lehetőségét meghagyni azoknak a kitűnő 
kollégáknak, akiknek égető szükségük van 
segítségre. De attól még a díjjal járó megbe-
csülést, az írói hivatás elismerését én is ér-
zem, engem is érint, és nagyon örülök neki. 
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Sándor Zsuzsa

Nem játszom a műparasztot
GRECSÓ KRISZTIÁN A SZÜLŐFALURÓL ÉS ERZSÉBETVÁROSRÓL

A K11 Művészeti és Kulturális Központ Olvasókörének májusi vendége Grecsó Krisztián volt. A téma pedig 
a József Attila-díjas író új novelláskötete: a Valami népi. Könyvében azokról a fontos helyekről is ír, amelyek 
a sorsát meghatározták. Azt interjúban arról is kérdeztük: vannak-e a VII. kerületben is fontos helyei, és mit 
jelent számára pesti polgárnak lenni? S vajon az átpolitizált irodalmi életben mi a jelentősége az erzsébet-
városi irodalmi ösztöndíjnak? 

A BETHLEN TÉRI SZÍNHÁZ: 
JEGYEK 200 FORINTÉRT

A színház 
legyen 
mindenkié!

A színház mindenkié elnevezésű prog-
ram a teátrum vadonatúj kezdeménye-
zése. Dr. Váczi László ügyvezető igazga-
tó szerint a színház élménye mindenkit 
megillet, függetlenül attól, hogy milyen 
anyagi körülmények között él. Úgy véli, 
hogy a koronavírus, az áremelkedések, 
a szomszédban zajló háború miatt az 
emberek kétszer is meggondolják, mire 
költsenek.

„Programunk folytatódik – mond-
ta lapunknak –, és különös hangsúlyt 
fektetünk majd az újcirkuszi, táncos és 
mozgásművészettel kapcsolatos előa-
dásokra. Stúdiószínpadi térben egyedül 
mi rendelkezünk olyan technikai és mű-
szaki feltételekkel Budapesten, amelyek 
lehetővé teszik az újcirkuszi előadások 
bemutatását. A Közép-Európa Táncszín-
ház rezidens színháza vagyunk évtizedek 
óta, és a jövőben kísérletező, újszerű for-
mációknak is helyet szeretnénk adni. A 
cirkusz és a színház összekapcsolódásá-
ból olyan színpadi nyelv jött létre, amely 
mindenki számára érthető, így a magyar 
és nem magyar ajkú közönséget is meg 
tudjuk szólítani. Hisszük, hogy a színház 
mindenkié.” 

A Blaskó Péter személyére szabott 
GRANE – Képzelgések a Peer Gynt nyo-
mán című prózai előadás kiemelkedő és 
újító darab, melyet a címszereplő lánya, 
Blaskó Borbála rendezett, és játszik ben-
ne a színművész autizmussal élő fia, Blas-
kó Bence is.                                                                 tzs

Szinte ingyen várta az érdeklő-
dőket a Bethlen Téri Színház né-
hány héten belül két előadására 
is: május elején a Képzelgések a 
Peer Gynt nyomán című színda-
rabot láthatták a nézők, a hónap 
végén pedig a La Prima újcir-
kuszi produkcióra lehetett 200 
forintért belépőjegyet váltani.
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Műfaji szempontból hová sorolná új da-
rabját?
– Nem kell sokat gondolkodnom, ez klez-
mermusical. Amikor bemutattuk a Menyasz-
szonytánc című előadást, amely a világ első 
klezmermusicalje volt, akkor sokat gondol-
koztunk, hová is soroljuk be a darabot. Végül 
miután a klezmerzene komoly szerepet játszik 
a darabban, klezmermusical lett a megneve-
zése. Mostani munkámnál, A Farmerkirálynál 
már nem lehetett kérdés a műfaji besorolás.

Mikor volt a Menyasszonytánc bemutatója?
– Furcsa utánaszámolni, mert bizony ennek 
már tizenhat éve, 2006. március 17-én gör-
dült fel először a függöny az Operettszínház-
ban. De ha már szóba került, érdekes volt a 
születése. 2004-ben kaptam egy telefont Kál-
lai Istvántól, az Operettszínház dramaturg-
jától, akivel már korábban is beszélgettünk 
arról, jó volna valamilyen közös munkát lét-
rehozni. Találkoztunk, és elmondta, hogy 
esetleg érdemes volna elkészíteni Indig Ottó 
1931-es színdarabjának, A torockói menyasz-
szonynak újragondolt, megzenésített válto-
zatát. Elmondta, hogy Béres Attila rendezné, 
Miklós Tibor írná a dalszövegeket. Azonnal 

igent mondtam. Imádtam Tiborral dolgozni, 
zseniális szövegíró volt. Sajnos már nincs 
köztünk. Az előadás óriási siker lett, tíz éven 
át ment folyamatosan, több mint 240 elő-
adást ért el. Mindezt azért mesélem, mert A 
Farmerkirály története is Kállai István tele-
fonjával kezdődött. 2014-ben felhívott, és 
közölte: újra talált egy témát, amivel érdemes 
lenne foglalkozni. Az első siker után tudtam, 
ismét ráérzett valamire. Elkezdett mesélni 
egy Németországban született fiúról, akkor 
még nem Levi, hanem Lőw volt, akinek a 
családja kivándorolt Amerikába, és ott aztán 
felépítette önmagát, és világhírű lett. Elkezd-
tünk egy kicsit utánanézni a történetnek, és 
kiderült, hogy Levi Strauss életéről semmi 
sem található, se könyv, se életrajz, szinte 
semmi. Márpedig egy híres név mindig vonz-
za a közönséget, így nem kellett győzködni, 
hogy érdemes foglalkozni a témával. Kellett 
viszont találni valakit Miklós Tibor helyére, 
így került a képbe Müller Péter Sziámi, aki 
szintén fantasztikus szövegíró. Rögtön fel is 
hívtam, Péter boldogan vállalta, azonnal neki 
is fogtunk a munkának. Rendszeresen talál-
koztunk Péternél hármasban, ő, Kállai Pista 

bácsi és én. Sajnos Pista bácsi egy év múlva 
86 éves korában meghalt, közben változá-
sok történtek az Operettszínházban is, így 
egy darabig el kellett engednünk a tervet. Az 
sem mellékes egyébként, hogy Kállai István 
helyét a fia, Gábor vette át, aki nemcsak re-
mek sakkozó volt, de egészen elképesztő a 
dramaturgiai érzékkel is rendelkezett. Sajnos 
múlt decemberben őt is elveszítettük.  

Szerencsére mostanra már minden 
együtt van.
 – Megvan a szereposztás, a kórus, a színház, 
sőt még a premier napját is kitűztük. Most, 
ha minden rendben alakul, július 15-én ke-
rül színpadra a második klezmermusicalem. 

Nagyon hangsúlyosan említette, hogy 
Levi Straussról alig tudunk valamit. Ez 
azt jelenti, hogy amit a színpadon látunk 
majd, az jobbára a fantázia szüleménye?
– Ez pontosan így lesz. Pista bácsi, a fia, Gá-
bor, nagyon sok energiát és fantáziát tettek 
a történetbe, nem beszélve arról, hogy a da-
rab rendezője, Kerényi Miklós Gábor is ala-
posan besegített.

Amikor kap egy ilyen felkérést, milyen 
munkamódszer szerint dolgozik?
– Reggel, amikor felébredek arra várok, 
hogy megjön a tehetség, az ihlet, a szikra, 
nevezzük bárhogyan. Az alkotás ugyanis 
nem úgy megy, hogy az ember reggel fel-
ébred, leül a zongorához, és azonnal dől 
belőle a tehetség. A munka sok-sok időt és 
rengeteg küzdelmet jelent, mert az ember 
saját magával küzd azért, hogy jöjjön az ih-
let, igazán megszólaljon az a szám, legyen 
olyan az a dal, ami pont odaillik. De vannak 
olyan időszakok, amikor csak mennek a na-
pok, olykor hetek is, ott áll előttem az üres 
kottafüzet, néhány ütem van csak beírva, és 
kész, le vagyok blokkolva. Aztán hirtelen ott 
terem az ihlet, kipattan a szikra, és néhány 
nap után írsz egy olyan számot, hogy még 
saját magadtól is elájulsz. Fogalmam sincs, 
hogyan is működik ez, és ebben éppen ez 
az izgalmas. Éppen elkészültem a legutóbbi 
számmal, amikor eljött a darab rendezője, 
Kerényi Miklós Gábor, megmutattam neki, 
és nem hitte el, hogy három nap alatt írtam 
meg egy ilyen dalt, amit szerinte nagyon fog 
szeretni a közönség.

Az ihlet jön meg megy
Bóka B. László

Bemutató 
A Levi’s story ősbemutatója július 15-én 
lesz Siófoki Szabadtéri Színpadon, majd 
augusztus 26–27-én Fertőrákoson lát-
hatják a nézők, és október 8-án érkezik 
a Veszprémi Petőfi Színház színpadára, 
itt lesz a kőszínházi premier. Az előadás 
rendezője Kerényi Miklós Gábor, zenei 
vezető Kéménczy Antal, koreográfus 
Király Béla, főbb szerepekben Szabó P. 
Szilveszter, Szulák Andrea, Módri Györ-
gyi, Kerényi Miklós Máté, Kardffy Aisha, 
Haraszti Elvira, Horváth Dániel, Cser-
venák Vilmos, Keresztes Gábor, Gaál At-
tila Csaba, Máté P. Gábor és Keller Már-
ton látható. A díszletet Rákay Tamás, a 
jelmezeket Horváth Kata tervezi.

Zenei háttér
Jávori Ferenc természetesen nem tért 
el Budapest Klezmer Band védjegyévé 
vált zenei stílustól, de a musicalben van 
country, müncheni sördal, valamint mai 
jellegű musicalszám ugyanúgy, mint 
orosz-német népzenei alapokból felépí-
tett kettős, vagy kisebb kórus.

Ha kimondjuk a szót: Levi’s, 
mindenki pontosan tudja, miről 
van szó. Az embert, aki a márkát 
létrehozta, és akiről elnevezték, 
már sokkal kevesebben ismerik. 
Ennek fényében talán meglepő a 
hír: musical készült a farmerkirály, 
Levi Strauss életéről. A történet 
valahol ott kezdődik, ahol a He-
gedűs a háztetőn véget ér, s ezen 
belül Levi (Lőw) Strauss kalandos 
életét, karrierjét, az ikonikus kék 
farmernadrág születését meséli 
el. Az előadás beharangozó és 
bemutatkozó sajtótájékoztatóját 
a Fészek Klubban tartották, ahol 
jelen voltak a leendő előadás főbb 
szereplői is. Itt beszélgettünk a 
darab zeneszerzőjével, Jávori 
Ferenccel, akinek első darabja, a 
Menyasszony tánc óriási sikerrel 
futott az Operettszínházban.

Jávori Ferenc 
Kilenc hónappal azután született, hogy 

a szülei Auschwitzból visszatértek a nem 

sokkal korábban a Szovjetunióhoz került 

Munkácsra. A soknemzetiségű környezet-

ben egy cigányzenésztől tanult először 

a klezmerről, aztán az Operettszínház 

zenekari árkából kiemelkedve hozta 

újra divatba otthon a zsidó népzenét. A 

magyar klezmer mesterének művészetét 

a Kodály Zoltán-díj (2000), Artisjus-díj 

(2001), Magyar Köztársasági Érdemrend 

Lovagkeresztje (2003), eMeRTon-díj 

(2004), Magyar Zsidó Kultúráért díj 

(2006), érdemes művész cím (2009), Pro 

Urbe Budapest (2013) kitüntetésekkel is-

merték el. 2014-ben kapott Kossuth-díjat a 

magyar zenei kultúra szerves részét képe-

ző klezmer stílus nemzetközi népszerűsí-

téséért, valamint kiemelkedő zeneszerzői 

és előadóművészi pályája elismeréseként. 
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Magyarországon eddig nem volt olyan, nyil-
vánosan látogatható épület, amely repre-
zentálta volna a két világháború közötti mo-
dernizmus közkedvelt időszakát. A Walter 
Rózsi-villa mostantól építészeti kiállítások-
kal, rendezvényekkel, beszélgetésekkel és 
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja 
az érdeklődőket a Bajza utca 10.-ben.

A villa 1936-ban Walter Rózsi operaéne-
kes és családja számára épült Fischer Jó-
zsef építész és Pécsi Eszter statikus mérnök 
tervei alapján. 1949-ben államosították, 
majd a következő hatvan évben a Belügymi-
nisztérium kórháza használta. Felújítása és 
kiállítóhellyé alakítása Kokas László építész 
tervei alapján valósult meg.

„Gazdag fotó- és dokumentumgyűjte-
ményt őrzünk a két világháború közötti idő-
szakból, ezért is örülünk, hogy épp egy mo-
dernista épület ad otthont a múzeumnak” 
– mondta a nyitó ünnepségen Magyaróvári 
Fanni, az első kiállítás egyik kurátora. 

A „Színtér és Lakótér. Modern lakóházak 
Magyarországon 1928–1945” című most 
megnyitott tárlat bemutatja a korszak épí-
tészetének jellegzetességeit, a modernista 
lakóházakat tervezésének alapelveit. A ki-
állítás 2023 májusáig látogatható, belépőt 
kizárólag online lehet vásárolni.

AZ ELSŐ MAGYAR MÉRNÖKNŐ 
ÉS AZ ÜNNEPELT DÍVA
A két világháború közötti időszakban nem-
csak az építészetet járta át a modernizáció, 
de a technológia fejlődésével hatással volt 
az emberek mindennapjaira is. Egy modern 
polgári életet élő nőnek már nem minden 
idejét kötötte le a ház körüli munka. Ebben 
a korszakban tanult Pécsi Eszter, az első 
magyar statikus mérnöknő Berlinben, tanul-
mányait pedig a Műegyetemen fejezte be. A 
diplomát 1920. március 8-án, nőnapon vette 
át, és szinte rögtön állást kapott egy terve-
zői irodában, ott találkozott leendő férjével, 
Fischer József építésszel. Eszter naponta 12-
14 órákat dolgozott, és autóval járta a várost. 
Elfoglalt, dolgozó nőként élt.

Walter Rózsi, a kor egyik legkeresettebb 
operaénekese ünnepelt díva volt, aki nagy 

vendégségeket rendezett. Erre kiválóan 
alkalmas volt villájának első emeleti nagy 
szalonja. Az épületben a földszintre kerültek 
azok a helyiségek, amelyeket igyekeztek el-
rejteni a vendégek szeme elől: a konyha, a 
kamra és a házmester lakása. Az épület má-
sodik emeletére kerültek a privát szféra terei 
– azaz a hálószoba, a dolgozó-, a gyerekszo-
ba, a gardróbok és a fürdőszobák.

Egy modern lakóépületben alapvető el-
várás volt az összkomfort és a megfelelő hi-
giénia. A sok természetes fényt beengedő 
nagyméretű ablakok és a szobákból meg-
közelíthető terasz az egészséges életmódot 
támogatták. A linóleum kedvelt anyagnak 
számított, mert könnyű volt tisztán tartani, 
fertőtleníteni, és letisztult megjelenésével 
jobban illett a térbe.             

AZ ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM MODERNISTA VILLÁBAN NYÍLT MEG

Walter Rózsi dívaként élt a luxusvillában

Kalandra fel! 
Vár Az ABC küldetés!
Május 5-én mutatta be a Pesti Magyar 
Színház gyermekeknek szóló előadását, 
Az ABC küldetést. Az interaktív digitális 
színházi produkció alsó tagozatosoknak 
szól. A kihelyezett nyelvtanóra keretében 
a gyerekek játékos formában ismerked-
hetnek meg a betűkkel és a betűrenddel.

„Hajózd át a nyílt óceánt a magán-
hangzók megmentéséért, fedezd fel a 
titkos szigetet, ahol a mássalhangzók 
partot értek, vágj keresztül a vad dzsun-
gelen, és engeszteld ki a sértődött ipszi-
lont, de vigyázz, a szókalózok lesben 
állnak és zsákmányra vadásznak!” – így 
ajánlja a Magyar Színház a legújabb gyer-
mekelőadását, amelyre elsősorban osztá-
lyok jelentkezését várják.

A produkció megszületését a Rém jó 
könyvek ihlették, amelyek a Móra Kiadó 
gondozásában jelentek meg. Bosnyák 
Viktória és Csájiné Knézics Anikó könyv-
sorozata az olvasás tanításának lépéseit 
követi végig.

„A gyerekek észre sem vették – mond-
ta az előadásról egy pedagógus –, hogy 
játékosan átismételték a magánhangzó-
kat, mássalhangzókat és a betűrendet. 
Izgalmas, szórakoztató, interaktív. Játé-
kos nyelvtanóra, amelyen mindenki részt 
akar venni.”  

KIHELYEZETT NYELVTANÓRÁK 
A PESTI MAGYAR SZÍNHÁZBAN

A Klauzál6 Galériában kortárs alkotók és a 
műtárgypiacra belépő vásárlók találkozhat-
tak április 29. és május 8. között. A program 
gazdája a Resident Art volt, támogatója Er-
zsébetváros önkormányzata. A kerület kultu-
rális koncepciójának fontos eleme, hogy se-
gítse a fiatal tehetségek érvényesülését. A K6 
galéria pedig kiváló helyszínnek bizonyult.

– Központi helyen van, tágas és jó elren-
dezésű a tér, sok a falfelület, remek a világí-
tás, a szürke padló a hófehér falakkal kiváló 
kombináció – sorolja Schneller János a K6 
adottságait, amelyek alkalmassá teszik hosz-
szú távon is a Klauzál téri galériát kortárs tár-
latokra.

Az első képzőművészeti vásáron 50 000, 
100 000 és 150 000 forintos áron értéke-

sítettek festményeket, grafikákat, fotókat: 
friss és dinamikus alkotásokat. A kiállított 
képekből csaknem száznak már új a tulaj-
donosa, s talán épp egy svéd áruházi posz-
ter helyét veszi át a nappaliban, helyet adva 
a feltörekvő, innovatív magyar kortárs mű-
vészetnek.

– Felületet biztosítottunk pályakezdő 
képzőművészeknek is, akik épp csak kire-
pültek a művészeti világba, és félő, hogy a 
kezdeti sikertelenség más irányba sodorná 
őket – mondja a kurátor. – Másrészt olyanok 
felé nyitottunk, akik milliókért nem tudnak 
műtárgyakat venni, ezúttal viszont dedikált 
művészeti alkotáshoz jutottak, kedvező 
áron, poszter helyett szobájuk falára. Élet-
ben tartva a művészetet. 

K6 – a fiatal alkotók ugródeszkája
Sikerrel zárt az első Tavaszi 
zsongás elnevezésű program 
a K6 Galériában: a kortárs kép-
zőművészeti vásár majdnem 
kilencven ifjú alkotónak kínált 
bemutatkozási és egyben piacra 
kerülési lehetőséget. A kiállított 
kétszáznegyven műtárgyból 
csaknem száz gazdára talált, s a 
rendezvény szakmai visszhangja 
is erős – tudtuk meg Schneller 
János kurátortól. 

Török Zsuzsa

A múzeumok világnapján költözött be első kiállítóhelyére, a Walter 
Rózsi-villába a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Do-
kumentációs Központ. Az 1936-ban épült, modern stílusú luxusvilla a 
Magyar Művészeti Akadémia beruházásában újult meg. 
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Erzsébetváros Önkormányzata 
pályázatot írt ki a Nagy Diófa utca 
34. szám alatt kialakított kerület-
fejlesztési pont működtetésére 
civil közösségi központként.

A központ tervezett funkciója, hogy helyet 
biztosítson a városfejlesztési projektek 
közösségi tervezésének, közösségépítő 
programoknak és szolgáltatásoknak, to-
vábbá hogy civil szervezetek működé-
sének közösségi tere legyen, szervezzen 
ingyenes előadásokat, képzéseket. 
A pályázat benyújtására budapesti szék-
helyű civil szervezetek jogosultak, létre-
hozhatnak konzorciumot is, maximum 
három szervezet részvételével.
A pályázatot személyesen kell benyúj-
tani 2022. június 24-én 13 óráig.
A részletes felhívás a www.erzsebetva-
ros.hu oldalon tekinthető meg.
https://www.erzsebetvaros.hu/page/pa-

lyazati-felhivas-civil-szerveze-
tek-reszere-civil-koezoessegi-
koezpont-mukoedtetesere

Pályázat civileknek 

SZENT KOZMA 
GYÓGYSZERTÁR
�  1074 BP., ALSÓERDŐSOR U. 7. 
     (A KÓRHÁZNÁL)

�  +36 1 343 5230, +36 20 583 6546 

�  H–P: 8:00–20:00, SZ: 8:00–13:00

SZÉLES  
ÁRUKÉSZLETTEL, 

SZAKÉRTELEMMEL  
VÁRJUK 
ÖNÖKET!

Az akció érvényes minden recept nélkül kapható nem támogatott termékre, az üzletekben történő vásárlás esetén 
2022. december 31-ig. A részletekről érdeklődjön a patikákban. Más akcióval össze nem vonható.

HA SZOMBAT, AKKOR PATIKA

PATIKASZOMBAT!

KEDVEZMÉNY 
SZOMBATONKÉNT15%  

HIRDETÉS

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítá-
sát vállalom garanciával. Hívjon bizalom-
mal: 06-20-980-3957!
Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, 
gondozás, akár 24 órában, mindez ottho-
nában, 06-30-247-1095.
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásáro-
lok festményeket, ezüstöket, bronzokat, 
órákat, bútorokat, porcelánokat, katonai 
tárgyakat stb., hagyatékot. Üzlet: 06-20-
280-0151, herendi77@gmail.com 
Minőségi lakásfelújítás. Komplex fürdő-
szoba-, konyhafelújítás, festés, mázolás, ta-
pétázás, kültér, beltér. Ingyenes árajánlat, 
kiszállás, árubeszerzés. www.pecoproject.
hu, 06-20-424-0227.
Asztalosmester mindenféle asztalosmun-
kát vállal: ajtó-, ablak-, bútorgyártás, -javítás. 
Ingyenes felmérés. Tel.: 06-20-957-9533. 
Nerc, róka, mindenfajta szőrmebundát 
vásárlok, teljes ruhanemű hagyatékot. Tel.: 
06-20-229-0986.
Kevésnek érzi nyugdíját? Ki szeretné 
egészíteni? Egyedülálló középkorú hölgy 
kötne eltartási, valamint életjáradéki szer-
ződést haszonélvezeti jogfenntartással. 
Tel.: 06-30-621-3857.
Ingyenes kutya-macska eledel illetve kon-
zerv. Tel.: 06-70-392-4354. 
Eltartási illetve életjáradéki szerződést 
kötnék idős személlyel. Tel.: 06-20-932-
0983.
Fiatal pár nyaralót vásárolna 35 m Ft-ig. 
Tel.: 06-20-454-9152. 

Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, 
építését, kondenzációs kazánok telepíté-
sét teljes körű ügyintézéssel. Tel.: 06-20-
264-7752.
Hagyaték felszámolás. Értékbecslés. Díj-
talan kiszállással. Tel.: 06-70-381-6345.
Életjáradéki és eltartási szerződést köt-
nék teljes ellátással, akár nagyobb ösz-
szegű kezdőrészlettel, hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-20-229-0986.
Középkorú hölgy többéves tapasztalat-
tal eltartási szerződést kötne, takarítással, 
gondozással, akár ottlakással is. Tel.: 06-
70-556-2574.
Életjáradéki szerződést kötnék. Megbíz-
ható, gondoskodó, kisgyermekes házas-
pár. Keressen bizalommal! Fadgyas Niko-
letta: 06-20-270-7575.

Közös képviselet, társasházkeze-
lés! Tapasztalat, referenciák! Dr. Bíró 
Anna, Lőrincz Péter, 06-70-383-5004.

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat 

keres! Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, 
külföldi vevők elérése. Ismerős lakása 
eladó? Hívjon, Ön is jutalékot kap, 06-
20-9-600-600!

A Visnyei Galéria a Városligetnél 

festményt, régiséget, teljes hagya-
tékot vásárol. 1071 Bp., Dózsa Gy. út 
44. Tel.: 321-7000, 06-20-980-7570, 
www.visnyei.hu

APRÓHIRDETÉSEK

A mi pénzünk, 
a mi döntésünk, 
a mi otthonunk
Az önkormányzat 60 millió forin-
tot különített el idén közösségi 
költségvetésre: a tíz képviselői 
körzetben egyenként hatmillió 
forint sorsáról határozhatnak a 
lakók.

Alakítson ki az önkormányzat új közösségi 
teret asztalokkal, padokkal? Fordítson több 
pénzt a biztonságra? Létesüljenek új kerék-
pártárolók? Esetleg valamelyik intézmény 
felújítására jusson nagyobb pénzkeret? 
Tisztább bulinegyedet? Zöldebb kerületet?

A közösségi költségvetés lényege, hogy 
az itt élők és dolgozók is beleszólhatnak: mi-
lyen beruházással legyen élhetőbb, szebb 
Erzsébetváros.

HIRDETŐFAL A CSÁNYIBAN
Borgula András, a Gólem Színház vezetője 
a régi idők hangulatát szeretné visszahozni 
a Csányi utcában, hirdetőfal kihelyezésével: 
használaton kívüli falfelületet bevonva a 
közösségépítésbe. „Jövet-menet bárki kite-
hetne vagy találhatna neki szóló hirdetést. 

Programokról lehetne olvasni, bemutathat-
nánk havonta egy helyi lakost, aki valami 
fontosat tett, híres lett, vagy befogadott egy 
kiscicát.” 

CSALÁDI KÖZÖSSÉGI KERT 
ÉS TERASZ
Lipták Orsi, a Helló Anyu! kávézó alapítója 
egy olyan teret álmodott meg, ahol a láto-
gató találhatna közös művelésű parcellákat, 
játszóteret és egy kis büfét is. „Ez olyan sza-
badtéri közösségi hely lenne, ahol együtt 
kertészkednének a lakók, és a kert termését 
használnák fel az eladott szendvicsekhez, 
szörpökhöz.”

Az ötletgyűjtési szakasz június 1-jén el-
kezdődött, a hónap végéig várják a javasla-

tokat arról, milyen fejlesztések valósuljanak 
meg az idén a közösségi költségvetésre fel-
címkézett 60 millió forintból.

Jelölőíveket és véleménygyűjtő ládákat 
a Klauzál téri és a Garay piacra, valamint a hi-
vatal épületében, az Erzsébet körút 6.-ban, 
a portához helyeztek ki. Az önkormányzat 
intézményeiben szintén elérhetők a nyom-
tatványok, és letölthetők, kinyomtathatók 
Erzsébetváros honlapjáról is. 

Online az alábbi linken található jelölőív ki-
töltésével lehet javaslatokat küldeni: 
https://erzsebetvaros.hu/kk2022/

#KözösÜgy

KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 7

Szeretettel várjuk a kicsiket és persze szüleiket, nagyszüleiket június 23-án, 
csütörtökön 15 órától a belváros szívében, a Dob Bölcsődében. Játssza-
nak velünk a város zajától elzárt, madárcsicsergős, fákkal körülölelt, han-
gulatos zöld szigetünkön. Próbálják ki mini járműveinket, kerti és ügyességi játékainkat. 
Alkossanak a kézművesasztaloknál, és kérjenek csillámtetkót! Kapunk nyitva áll 18 óráig.

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ • Dob Bölcsőde

Piknik a Dob Bölcsődében 



K11 Művészeti és Kulturális Központ 
Budapest VII. ker., Király utca 11. Jegyek kaphatók online a jegy.hu és a jegyx1.
hu oldalakon, valamint a helyszínen hétköznapokon 10 és 16 óra között, és  ren-
dezvények kezdete előtt. További információ: www.facebook.com/kiralyutca11 
és www.k11.hu, e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu.

ERöMŰVHÁZ
Az ERöMŰVHÁZ műsorkínálata 2022. június 9. és július 6. között. A 
programok változhatnak. Az ajánlónkban szereplő eseményekkel 
kapcsolatban mindig tekintsék meg az aktuális információ kat a 
kulturális intézmény honlapján: www. eromuvhaz.hu

Június 9. 19:00
ZENESZÍN  
Varga Livius zenés beszélgetése. Jegyár: 1500 Ft

Június 10. 19:00  
BÁCSKAI JULI PSZICHOSZÍNHÁZA

HOMONNAI KATALIN és SZABÓ-KIMMEL TAMÁS 
improvizál. Pro és kontra, avagy nehogymá’ egyet-
értsünk valamiben! Jegyár: elővételben 2500 Ft, az 
előadás napján 3200 Ft

Június 11. 11:00
ZINE WORKSHOP – Zine készítés a természetből 
inspirálódva. Jegyár: 1000 Ft

Június 14., 28. 16:00
ZUMBA LINE DANCE 
Könnyített zenés torna nem csak fiataloknak.  
Jegyár: 500 Ft, mozgássérült-igazolvánnyal ingye-
nes

Június 15. 18:00 
GRECSÓ TÁNCÓRA 

A kurzus központi témája a testtudat, amely néha 
engedelmessé tehető. Jegyár: 2500 Ft

Június 16. 20:00
AGÓCS MÁRTON ÉS FEJÉR MIHÁLY 
KONCERTJE
Jegyár: 1500 Ft / a koncert napján: 2000 Ft

Június 17. 18:00 
HANGTÁJ ELŐADÁS ÉS BEMUTATÓ 
Milyen lehetőségeket rejt a körülöttünk élő környe-
zet a zenében? Jegyár: 500 Ft

Június 18. 14:00
TŰZZOMÁNC ÉKSZERKÉSZÍTŐ WORKSHOP 
Jegyár: 4000 Ft

Június 21. 16-19 óra  
SZABAD A JÁTÉK A REFORMÁCIÓ PARKBAN 
17:00: óra Kalap Jakab koncert. Ingyenes

Június 23. 18:00
Természet az irodalomban kerekasztal-beszélge-
tés. Hogyan ez is jelenik meg a fauna a klasszikus 
és kortárs irodalomban? Jegyár: 500 Ft

Június 24.
FIKTÍV HÉTKER 
A sorozat során készült művek kiállítása. Ingyenes

Június 28. 16–19 óra
SZABAD A JÁTÉK A REFORMÁCIÓ PARKBAN 
17:00 óra: Rolandó bűvészműsora. Ingyenes

Június 30. 20:00
PABLO CHANDEZ KONCERT 

A négytagú zenekar 2015 végén alakult. Zenei 
stílusunkra főleg funky, grunge és swing műfajok 
voltak hatással. Nevünket egy tragikus sorsú perui 
torreádor kölcsönözte. Jegyár: 1000 Ft

Július 5. 16:00
ZUMBA LINE DANCE 
Könnyített zenés torna nem csak fiataloknak. Jegyár: 
500 Ft, mozgássérült-igazolvánnyal ingyenes

Július 6. 19:00 
KVÍZ EST - általános kérdések: film, irodalom, zene, 
fejtörők. Jegyár: 1000 Ft 

Róth Miksa Emlékház 
és Gyűjtemény 
Budapest VII. ker., Nefelejcs utca 26. 
Jegyek kaphatók online a jegy.hu és a 
jegyx1.hu oldalakon, valamint a helyszí-
nen. www.facebook.com/rothmuzeum és 
www.eromuvhaz.hu, e-mail: titkarsag@
eromuvhaz.hu

Június 11.  11:00
5+1 MŰTÁRGY A SZECESSZIÓRÓL 
Tematikus tárlatvezetéseink kihagyhatatlan ál-
lomásához érkeztünk a szecesszió világnapja 
alkalmából: 6 olyan műtárgyunk izgalmas tör-
téneteit járjuk majd körül, amelyek a szecesszió 
kulcsfiguráinak mondhatók. Jegyár: 1 000 Ft

Június18.  10:00
FIKTÍV HÉTKER 5.0: irodalom // családi nap
Zárjuk családi napjaink sorát: a nyár előtt utol-
jára jelentkezik a Fiktív Hétker. Ezúttal a Zabella 
Zine csapata vezet majd be minket az irodalom 
világába, közösen fedezzük fel a múzeumot, 
majd elkészítjük saját zine alkotásunkat! 
Jegyár: 1000 Ft

Június 25. 
18:00-24:00

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A RÓTH MIKSA 
EMLÉKHÁZ ÉS GYŰJTEMÉNYBEN 
Június 25-én különleges programokkal és 
különleges időpontban várunk mindenkit.
Élő történelmi programunkon visszautazunk az 
időbe, és korabeli karakterek segítségével me-
séljük el, hogyan zajlott Róth Miksa költözése 
1911-ben. A múzeum programjai Múzeumok 
Éjszakája karszalaggal látogathatók, amelyek a 
helyszínen is megvásárolhatók.

Június 30.  19:00 
CHILL GARDEN NEW WAVE: 
újra indul nyári programso-
rozatunk! A tavalyi nyárhoz 
hasonlóan idén is kerti prog-
ramokkal várunk mindenkit 
minden csütörtökön, június 

30. és szeptember 8. között. Kortárs művésze-
ti, design, zenei, gasztro- és táncprogramjaink 
mellett filmvetítésekkel is készülünk, hogy újra 
együtt tölthessük a meleg nyári estéket a múze-
um udvarán. Jegyár: 1000 Ft

Folyamatosan igényelhető programjaink 
cso portok számára, előzetes bejelentkezést 
követően:
- tárlatvezetés az állandó kiállításokon
- épülettörténeti séta
- múzeumpedagógiai foglalkozások 
  (6–18 éves korosztály)
 További információ: 
  rothmuzeum@eromuvhaz.hu
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Június 10. 16:00
MOZISÉTA Deák Gábor vezetésével .Találkozó: 
Damjanich–Bajza sarok. Jegyár: 1000 Ft

Június 17. 18:00
TÁRLATVEZETÉS
Jegyár: 500 Ft

HERNÁDHÁZ 
– PESTI MOZI 
Budapest VII. ker., Hernád u. 46. Jegyek 
kaphatók online a jegy.hu és a jegyx1.hu 
oldalakon, valamint a helyszínen. https://
www.facebook.com/pestimozi és www.
hernadhaz.hu,  
e-mail: pestimozi@eromuvhaz.hu

Június 12. 16:00 
KRÚDY GYULA VILÁGA - irodalmi séta Krúdy 
Gyula írásaival, Takáts Andrea színésznő és 
Deák Gábor helytörténész közreműködésével 
megidézzük a korabeli Pestet. Találkozás a Csá-
nyi utca 5. előtt. Jegyár: 2000 Ft

Június 16.  17:00
FŐZZÜNK FŰSZERES ESZTERREL 
Eper és spárga a zsidó konyhában. 
Jegyár: 10 000 Ft

Június 19. 16:00
A ZSIDÓ VALLÁS HELYSZÍNEI- séta dr. Balázs 
Gábor eszmetörténésszel. A zsidó vallásos élet 
külső terei- identitás-séta a zsidó negyedben. 
Indulás a Csányi5-ből. Jegyár: 2000 Ft

Június 22.  18:00 
VOLT EGY ÉV 1988
Réczei Tamás az Így szerettek ők sorozat kitalá-
lója, és Kiss Diána Magdolna színművész, a leg-
vidámabb barakkévek, legtitkosabb bugyraiba 
vezet el bennünket, sok híres zenei slágert meg-
idézve. Vendég: Kuncze Gábor. Jegyár: 1500 Ft

Június 26. 18:00 
UKRAJNA ZSIDÓSÁGÁRÓL - beszél-
getés Facebook oldalunkon Szunyogh 
Szabolcs és Sz. Bíró Zoltán részvételével. 
Ingyenes

Július 6. 18:00
IFJ. SZLÁVICS LÁSZLÓ kiállításának megnyitója

Budapest VII. ker., Csányi u. 5. 
Telefon: +36 1 369 3688, 
e-mail: csanyi5@eromuvhaz.hu, 
nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig és 
vasárnap 14–18 óráig, pénteken: 10–14 
óráig, szombaton: zárva.  Jegyek kaphatók 
a helyszínen a nyitvatartási időben és a 
rendezvények előtt.

JÚNIUS 2. 
MEGSZÜLETETT CSENGERY ANTAL 
(1822–1880) ÉS SZOMORY DEZSŐ (1869–
1944) 
CSENGERY ANTAL reformpolitikus, publicista, 
közgazdász és történetíró, az MTA tagja. Deák 
bizalmas barátjaként jelentős szerepe volt a ki-
egyezés létrehozásában. Az ő kezdeményezé-
sére került az 1868-as népoktatási törvénybe a 
polgári iskola intézménye. Kerületünkben utca 
viseli nevét. 

SZOMORY DEZSŐ 
író, újságíró, eredeti 
neve Weisz Mór, sze-
relme, Jászai Mari en-
nek dallamára alkot-
ta a Szomory nevet. 
Muzsikusnak készült, 
a Zeneakadémián 
tanult, Liszt Ferenc-
nél vizsgázott, majd 
újságírói pályára lé-
pett. Nagy pozőr volt, 
furán öltözködött, és 
híres volt mesterkélt 

viselkedéséről. A zsidótörvények miatt darabja-
it nem játszhatták. 1944. november 30-án Buda-
pesten lényegében éhen halt. Szomory Dezső a 
Király utca 37-es számú házban született. A há-
zon sajnos nincs emléktábla. 
     

JÚNIUS 6.
MEGSZÜLETETT 
GOBBI HILDA 
(1913–1988)
Kossuth-díjas magyar 
színművész, érdemes 
és kiváló művész évekig lakott egy bérelt lakás-
ban a Barát utca 2.-ben. 1948-ban hozta létre a 
Jászai Mari Színészotthont a Magyar utcában. 
1950-ben nyílt meg az Ódry Árpád Színészott-
hon, melyet ugyancsak ő alapított. A Viseg-
rád-Szentgyörgypusztán, a kisoroszi révnél 
lévő nyaralóját alkotóház céljára ajánlotta fel. 

JÚNIUS 9. 
MEGSZÜLETETT HAUSZMANN ALAJOS 
(1847–1926)
A bajor ősöktől származó építész a historiz-
mus egyik legtevékenyebb és legjellegzete-
sebb képviselője a magyar építészetben. Ybl 
Miklós halála után őt hívták meg a Budavári 
Palota átépítésének vezetésére. Kerületünkben 
ő tervezte a New York palotát és az Akácfa utca 
63-as számú házat. 

JÚNIUS 12. 
MEGSZÜLETETT BENKŐ 
LÁSZLÓ (1943–2020) 
Benkő László, a legendás 
Omega együttes zenésze 
(zongora, orgona, szinte-
tizátor, furulya, trombita) 

23 éven át (1977–2000) lakott a Rákóczi út 80. 
számú ház harmadik emeletén. Az együttes 
fénykorában az épület lépcsőházának falait 
a rajongók zsírkrétával és temperával festett 
ome ga jelekkel árasztották el. A lakásban ma a 
zenész lánya él. 

JÚNIUS 22.
MEGSZÜLETETT CSERHÁTI ZSUZSA (1948–
2003) ÉS VOGEL ERIC (1907–1996) 
CSERHÁTI ZSUZSA a 
magyar könnyűzene 
történetének egyik 
leg jobb női ének-
hangja. Az 1970-es 
évek egyik legtöbbet 
foglalkoztatott éne-
kesnője volt, mintegy 
másfél évtizedes kihagyás után, 1996-ban óriási 
sikerrel tért vissza. Az énekesnő utolsó otthona 
az Akácfa utca 54-es számú ház első emeletén 
egy erkélyes lakás volt. 

VOGEL ERIC díszlet- és jelmeztervező, grafi-
kus-, festőművész, kerületünk díszpolgára 
egész életében az Elemér utca 4. számú házban 
lakott. Az épületen emléktábla áll. Számos rek-
lám- és plakáttervet készített, kottacímlapokat 
is tervezett a Rózsavölgyi Kiadó számára. Gyak-
ran készített terveket kabaréknak, mulatóknak 
színpompás, pikáns stílusban.

JÚNIUS 25.
MEGSZÜLETETT KARINTHY FRIGYES (1887–
1938) ÉS GYÓNI GÉZA (1884–1917)
KARINTHY minden műfaj-
ban maradandót alkotott. 
Főként újságokba, folyóira-
tokba (Nyugat, Magyar Írás 
stb.) írt, több mint ötezer cik-
ket alkotott életében, ezek 
között akad riport, tudósítás, útinapló, filozófiai 
eszmefuttatás, irodalmi elemzés és temérdek 
humoreszk. Szülőházán, a Damjanich utca 27-es 
számú házon emléktábla áll.
Gyóni Géza alkotói korszaka az 1910-es évek 
körül kezdődött és az 1917-ben, hadifogságban 
bekövetkezett haláláig tartott. Kései lírájának fő 
témájává a háború vált, legnagyobb ismertség-
re szert tevő verse a Csak egy éjszakára… című 
alkotás lett. Egykori lakhelyén, a Damjanich 
utca 28/A számú házon emléktábla áll. 
 JÚNIUS 28.
MEGSZÜLETETT EÖTVÖS GÁBOR (1921–
2002) ZENEBOHÓC 
Kerületünk díszpolgára kétszáz éves artistadi-
nasztia tagja volt; stílszerűen lakókocsiban szüle-
tett. Leghíresebb számában visszatérő kifejezés 
volt: „Van mááásik!!!” A mutatványban a kisem-
bert mindig megakadályozzák, hogy eljátsszon 
egy dallamot. A szám 25 nyelven, négy kontinen-
sen aratott sikert. Egykori lakóhelyén, a Damja-
nich utca 27-es számú házon emléktábla áll.

Rovatunkban elsősorban a kerületünkben történt évfordulós eseményeket elevenítjük fel, de szemezgetünk a fontos 
budapesti, illetve magyar vonatkozású évfordulók között is.  Júniusi történetek
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Vezesd el a sünit az almához
a labirintuson keresztül!

Találd meg a két kép közti 
öt apró különbséget!

Megfejtések:
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GYERMEKREJTVÉNY

A Pizza Pazza
A jó pizza elkészítéséhez idő kell. De nem ám pár óra, 
hanem három nap. Ezt hiteles forrásból tudom, nápo-
lyiaktól, akik a Wesselényi 18.-ban sütik a pizzát, főként 
elvitelre, mert ülőhely csak kettő van, azokra se ül sen-
ki, inkább a Pizza Pazza előtt eszik a nápolyi pizzát.

Furamód engem húsz éve tartó diétám hozott ide, a 
megállító táblájukon azt olvastam: magas a proteintar-
talma a pizzájuknak, 50 gramm szeletenként. Sajnos ez 
nem azt jelenti, hogy kevés benne a szénhidrát, pedig 
de jó lenne, ám a speciális kelesztési eljárásnak és a 
finomítatlan lisztnek köszönhetően – ők integrálnak 
hívják – mégis alakbarát a Pazza pizzája. Nincs adalék, 
nincs színezék, se zsír benne, a testépítők is ide járnak 
enni, könnyű tészta, könnyű pizza, levegős és hidratált, 
nem dagad a gyomrodban, karcsú maradsz tőle, ezt ál-
lítja Giulio, a tulajdonos. Van neki öt gyereke, de nincs 
apateste, ezt meg is mutatja, pedig naponta eszik piz-
zát, én pirulok, és hiszek neki. Érkeznek jókedvű kol-
légái, valami szakmai meeting lesz nekik, kifutóvá válik 
a járda, mintha fogfehérítő-reklám forgatása kezdőd-
ne, a villogó nézések meg a hatalmas nevetések kör-
beölelnek. A latinók között Sophia Lorenné változom, 
a recept egyre bonyolultabb, mindenki magyaráz, an-
golul, magyarul, olaszul, kézzel meg lábbal. Giuglión 
kívül Maurizio, Daniele, Angelo, Emerson, Alvaro, Fran-
cesco, Felipe tesz róla, hogy a nápolyi iskola pizzatész-
ta-készítési technológiáját el tudjam sajátítani teljesen 
összezavart elmeállapotban. Többükbe szerelmes 
leszek, de ők elkezdenek értekezni a maguk délolasz 
módján, a járdán, ordibálva, mutogatva.

A Pizza Pazzában három napon át kelesztik és négy-
szer gyúrják, hajtogatják át a tésztát. Giuglio jó gazda 
módjára minden este megtekinti itteni gyermekeit – 
duzzadó kis pizzafelhőket – a hűtőben, ellenőrzi, hogy 
az érés megfelelően halad-e, megsimogatja, betakar-
gatja őket, szerintem még mesét is mond a kupacok-
nak. Három nap elteltével lehet élesztgetni a tésztát, 
s megpakolni minden földi jóval. A Pizza Pazzában 
az ötsajtos a legnépszerűbb: mozzarella, gorgonzola, 
provolone, parmezán, pecorino kerül rá. Büszkék a fo-
cacciára, ami náluk légies pizzaszendvics, személyes 
kedvencem pedig a genovai pesztós, pisztáciás pizza 
lett.

 Szusi szerint 
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Az én nápolyi pizzatésztám:
650 g finomítatlan lisztet 3 g élesztővel, 325 g vízzel 
összekeverünk, hűtőben pihentetjük bedobozolva, 
s már másnapra buborékos kulimászt kapunk. Ezzel 
dolgozhatunk is, de én biztos, hogy kipróbálom a 
háromnapos kelesztést. Ha kialudta magát a massza, 
mehet hozzá 162 g víz, 12 g só, 2 g élesztő, majd kez-
dődhet a gyömöszölés, hajtogatás, nyújtás, lisztezés, 
s jöhetnek rá a feltétek. Tűzforró kőre vagy tepsire 
csúsztatva süssük, 250 fokon, csupán 4 percet. Az 
eredmény könnyű, roppanós pizza lesz, nem zuhansz 
kajakómába tőle. Ha mégis elrontanád, a Wesselényi 
18.-ban valamelyik olasz macsó készséggel korre-
petál.
Buon appetito! 

A lap terjesztésével 
kapcsolatos 
észrevételeiket,
kérjük, jelezzék az

e-mail-címen

 ujság@erzsebetvaros.hu 

Az önkormányzat kapufigyelő rendszer kialakítására hirdet pályázatot a köz-
biztonság erősítése, a kerületben élők biztonságérzetének javítása érdekében. 
Maximum 250 ezer forintos vissza nem térítendő támogatásra társasházak, 
lakás szövetkezetek, önkormányzati lakóépületek, orvosi rendelők és egyházi 
intézmények pályázhatnak számlával igazolt költségeik ötven százalékáig. A 
pályázatot elektronikusan a https://epapir.gov.hu webcímen, vagy személye-
sen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain lehet benyújtani szeptember 
30-ig. További információ: varosuzemeltetes@erzsebetvaros.hu

Erzsébetváros biztonságosabb lesz


