
Kacskaringós út vezetett idáig, hiszen a két 
intézmény szétválasztásáról még 2020 de-
cemberében döntöttek, de egy éven át ka-
pavágás sem történt, a Péterfyt és a trauma-
tológiát együtt kezdték integrálni a Dél-pesti 
Centrumórházba. Tavaly december ben 
azonban – az intézmények dolgozói szá-
mára is váratlanul  – a Magyar Közlönyben 
kihirdették, hogy február elsejétől a két el-
látóhelyet más-más központok alá rendelik. 
A Péterfy Kórház-Rendelőintézet sorsáról a 

Dél-pesti intézményben döntenek majd, míg 
a traumatológia, Manninger Jenő Baleseti 
Központ néven a Honvédkórház felügyelete 
alá kerül. Értesülésünk szerint az elválasztás 
folyamata még hónapokig húzódhat. 

– Kaotikus ez az egész folyamat, hiszen a 
Péterfy sebészetét korábban áttették a Fiu-
mei útra. Ha ezt az intézményt leválasztják, 
akkor a Péterfy Sándor utcai kórház egye-
lőre ott marad sebészet nélkül, ami egy 
városi kórház esetében elfogadhatatlan. 
Ezt mondta lapunknak Komáromi Zoltán, 
Erzsébetváros önkormányzatának üzemor-
vosa, egészségpolitikai szakértő. Szerinte az 
egész összevonósdi átgondolatlan. Miköz-
ben bonyolult és nehézkes rendszert hoz lét-
re – amelyben nem lehet majd ott meghozni 

a sürgős döntést egyes eszközök, műszerek 
pótlásáról, ahol szükség van erre – valójában 
konzerválja a 19-20. század fordulóján létre-
hozott elavult kórházi struktúrát. 

– Az, hogy az ország 160 kórházából 31-
et irányító pozícióba helyzetek, a többiek 
sorvadását jelenti. Ezt mondta az Erzsébet-
város újságnak Sinkó Eszter egészségügyi 
közgazdász. A jövőben a központi kórházak 
sokkal könnyebben jutnak majd fejleszté-
si forrásokhoz, lefölözhetik a szakemberek 
javát is. Borítékolható, hogy a gyámság alá 
helyezett kórházak helyzete romlik majd, és 
várhatóan ez a sors vár majd a Péterfy Sán-
dor utcai intézményre is – vonta le a köve-
teztetést a szakértő. 

B.J. 

TITKOK ÉS VITÁK

Interjúnk a 10. oldalon olvasható

4
A LAKHATÁSI SZEGÉNYSÉG 
VILÁGA: RENDKÍVÜLI 
ÉLETHELYZETEK

Közélet, közérzet, kultúra

ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVONTA MEGJELENŐ INGYENES LAPJA 

  Erzsébetváros Hírei  erzsebetvarosujsag@erzsebetvaros.hu www.erzsebetvaros.hu

2022/2

Péterfy: alárendelt szerepben 

A Péterfy Sándor utcai kórházat 
február elsejétől a Dél-pesti 
Centrumkórház gyámsága alá 
rendelték és megkezdték az egy-
kori országos baleseti központ 
leválasztását róla. 

„Az, hogy egy kerület fejlesztésében a kultú-
ra kulcsszerepet kap, nagyszerű és dicsére-
tes dolog. Már csak azért is, mert a kulturális 
pezsgés turistákat is odavonz, fellendíti a 
vendéglátást, a kereskedelmet is. Erzsébet-
városban bőven benne van annak a lehe-
tősége, hogy ez a főváros egyik kulturális 
negyede legyen” – ezt mondta Parti Nagy 
Lajos az Erzsébetváros újságnak. 

A Kossuth-díjas írót arról is kérdeztük, mi 
az, ami a VII. kerület múltjában és jelenében 
leginkább érdekli? Milyen szálakkal kötődik 
ide? A beszélgetésből az is kiderül, hogy 
mit jelent a sétáló irodalom, miért örülne az 
író, ha feltalálnának egy embereket szállító 
drónt? S persze megkérdeztük azt is, hogy 
kiknek ajánlja új kisregényét, az Árnyékpo-
rocskát, amely egy 1915-ben íródott kalan-
dos sorsú szakácskönyvvel együtt jelent 
meg. Az interjú annak kapcsán készült, 
hogy Parti Nagy Lajos januárban a K11 Mű-
vészeti és Kulturális Központ Olvasó köré-
nek vendége volt. 

A témát lapunk 3. oldalán folytatjuk a szülészet helyzetével

Parti Nagy Lajos Erzsébetvárosról
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Folytatódik az önkormányzati lakásokat érintő kéménybélelési program. Indulása óta 145 
ingatlanban történt meg a kéménybélelés, illetve a gázkészülék cseréje elektromos beren-
dezésre, 90 kéményt újítottak fel. Jelenleg 31 kémény felújítása zajlik. 

  Kéményfelújítás

  Ételosztás
A Heti Betevő Egyesület tagjaihoz az utolsó 
januári hétvégén csatlakoztak a Hotel Hero összefogás önkéntesei is a Klauzál téren, közöt-
tük a Continental Hotel Budapest, a Matild Palace, a Luxury Collecton Hotel és a Radisson 
Blue Béke Hotel séfjei is. Ezúttal 210 adag hentes tokányt készítettek tésztával és csemege 
uborkával az ingyenes ételosztásra. Nem véletlenül választottak januári időpontot: az ön-
kéntesek tapasztalata szerint a karácsonyi jótékonysági kedv ilyenkor esik a minimumra, 
sokan ezekben a hetekben nélkülözik leginkább a meleg ételt. 

Fény/Törés címmel színházi séta-előadást rendeztek a Nemzetközi Holokauszt Emléknap-
hoz kapcsolódóan, amit január 27-én és 28-án mutattak be az Erzsébetvárosi Zsidó Történe-
ti Tárban, a Csányi 5-ben. A programot a népirtás túlélőinek emlékei alapján középiskolások 
részvételével tartották meg.

Erzsébetváros belépett a 8K Alapítvány által létrehozott Kamaszbarát Önkormányzatok há-
lózatába, amelynek célja a tinédzserek tudásának fejlesztése, életminőségének javítása. Az 
önkormányzat csatlakozott a „Javíts egy jegyet!” pályázathoz, és díjat tűzött ki annak a felső 
tagozatos, vagy középiskolás osztálynak, amely a legtöbbet javít tanulmányi eredményén. 
A győztesek 4 napra elutazhatnak a 2022 tavaszán megrendezendő Kamaszfesztiválra és 
teljes ellátásukat az önkormányzat fizeti. 

  Bemutató a népirtás emlékére 

  Kamaszbarát Önkormányzat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének   1/2022. (I. 19.) önkormányzati 
ren delete a Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi 
átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 
52/2021. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról
Hatályba lép: 2022. január 20.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének   2/2022. (I.19.) önkormányzati 
rendelete a Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdo-
nában lévő piacokról szóló 9/2015. (III.31.) 
számú önkormányzati rendelete módosí-
tásáról
Hatályba lép: 2022. január 20.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének   3/2022. (I.19.) önkormányzati ren-
delete a helyi önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról 
és költségtérítéséről szóló 20/2014. (X.28.) 
számú önkormányzati rendelet módosítá-
sáról 
Hatályba lép: 2022. január 20.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének 4/2022. (I.19.) önkormányzati 
rendelete Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata Képvise-
lő-testületének Szervezeti- és Működési 
Szabályzatáról szóló 38/2020. (IX.24.) ön-
kormányzati rendelete módosításáról
Hatályba lép: 2022. január 20.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI  
(2022.  január 19-i ülés)

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. 
Kerületi Rendőrkapitánysága állat-
kínzás bűntett gyanúja miatt folytat 
eljárást a 64 éves K. Ágnes ellen, 
aki 2021. december 21-én kiköl-
tözött az Izabella utcai lakásából. 
A hét macskáját pedig otthagyta 
az üres ingatlanban, mindenféle 
felügyelet és gondoskodás nélkül. A 
nő az állatokra zárta az ajtót, és távozott. 

Idén január 20-án a szomszédok jelen-
tették a rendőrségnek, hogy iszonyú bűz 
árad ki a lakásból. A nyomozókon kívül a 
Segítő Angyalok állatmentői is kimentek a 
helyszínre, ahol szörnyű látvány fogadta 

őket. A hét macskából öt elpusztult, kettőt 
kiéhezett, nagyon rossz állapotban találtak, 

de őket még sikerült megmenteni. 
Állatorvosi ellátásukról és elhe-

lyezésükről gondoskodtak. 
K. Ágnest a nyomozók ál-

latkínzás bűntettének gya-
núja miatt hallgatták ki, az 
asszony elismerte, hogy el-

követte a bűncselekményt. 
Sajnálta a tettét, és azzal véde-

kezett, hogy nem volt kire bíznia a 
macskákat, a befogásukra pedig nem volt 
mód, mivel elvadultak.

A VII. Kerületi Rendőrkapitányság szak-
értők bevonásával vizsgálja az ügy további 
részleteit és körülményeit.  

  Állatkínzó ellen nyomoznak 

Február első napjaiban a Dózsa György 
út 46. alatti idősotthon lakói papírvirágok 
hajtogatásával próbálták a tavasz érkeztét 
sürgetni, és közben a farsangi programot 
is megbeszélték. Az idősotthonban 94 fé-
rőhely van, 16 demens öreg gondozására 
van kapacitásuk. Ide az egész országból le-
het jelentkezni, ám az erzsébetvárosi lakók 
előnyt élveznek. Minden héten több progra-
mot tartanak, gyakran rendeznek állatsimo-
gatót és sanzonestet, nagy siker volt Csobot 
Adél és Hajós András fellépése.

  Idősotthoni program
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Az orvosok fele távozik a Péterfy Kórház 
szülészeti és nőgyógyászati osztályáról, 11 
orvos hagyta el a két kerület betegeit kiszol-
gáló intézményt. Ezt a megdöbbentő hírt 
közölte január 18-án a Telex portál. A hírt 
megerősítette az Országos Kórházi Főigaz-
gatóság (OKFŐ) is. Mint közölték: „A távozó 
szakorvosok közül kettő egy-egy másik álla-
mi fekvőbeteg intézményben lett osztályve-
zető főorvos, tehát az állami egészségügyi 
rendszer semmilyen veszteséget nem szen-
vedett el.”  

Ez persze nem vigasztalja Erzsébetváros 
és Terézváros lakóit, akik a Péterfyben vár-
ják a megszokott, magas színvonalú ellá-
tást. A hivatalos közleményből nem derül ki, 
hogy mi lett a többi orvossal, ők alighanem 
a magánellátásban kötöttek ki. Az OKFŐ 
közlemény viszont tudatja: „Az osztály mű-
ködése 7 szakorvossal és 3 rezidenssel za-
vartalanul zajlik jelenleg is, az intézményben 
semmilyen beavatkozás sem maradt el.” 
Akárhogyan is számolunk: a matek nem jön 
ki. Ha az osztály orvosainak fele távozott és 
ők tizenegyen vannak, akkor a nőgyógyá-
szaton jelenleg dolgozó tíz ember seho-
gyan sem nyújthatja a korábbi, húsz körüli 
létszám teljesítményét.

Ezt igazolja egy olyan e-mail is, amelyet 
lapunknak egy háromgyermekes anyuka írt. 
Gabriella lelkesen méltatta azt az ellátást, 
ami második gyermekének születésekor, 
még a hálapénz tiltása előtti időben kapott a 
Péterfyben. Így írt nekünk: „Egy traumatikus 
szülést hoztak helyre pszichésen, lelkileg, 
amikor második gyermeket hoztam világra.” 
Gabriella decemberben hozta világra harma-
dik gyermekét, ekkor már éreztette a hatását 
az egészségügyi dolgozók jogállásáról 
hozott törvény, amely megtiltotta a hála-
pénz adását és elfogadását. „Kedvenc szü-
lésznőm várandósságom elején távozott 
a kórházból, az orvos, akinél korábban 
szültem, a túlterhelés miatt csak ambuláns 
ellátásként vállalta gondozásomat.” Gab-
riella végül olyan team segítségével szült, 
akikkel korábban nem találkozott, de ők 
is kedvesek és segítőkészek voltak. „Az 
utógondozás idején, januárban már káosz 
volt az osztályon. Figyelmeztettek, hogy 
számomra itt a vége a péterfys ellátásnak, ők 
nagyon kevesen vannak, redukálniuk kell az 
ellátottak számát.”

– A paraszolvencia kivonása valójában 
szétverte, dezintegrálta a rendszert – mond-
ta lapunknak Sinkó Eszter egészségügyi 

közgazdász. Rékassy Balázs orvos, egész-
ségügyi menedzser kifejtette: korábban 
volt egy világos alku a szülő nők és orvosuk 
között. A kismamák és családjaik mélyen a 
zsebükbe nyúltak, cserébe az orvos nem 
csak végigkövette a terhességet, de akkor 
is bement kórházába a szülést levezetni, ha 

éppen nem volt ügyeletes. A hálapénz meg-
szüntetése után a nőgyógyászok azonban 
már nem érdekeltek abban, hogy felkeljenek 
szombat éjszaka, berohanjanak a kórházba, 
hogy levezessék páciensük szülését. Valójá-
ban tényleg jobb is, ha nem más vezet egy-
egy műszakban minden szülést, hanem a 
munkát megfelelően összeállított, gyakorlott 
és összeszokott team végzi. A magyar társa-
dalomban berögzült szokásokat azonban 
nem lehet egyik pillanatról a másikra átala-
kítani. A sebbel-lobbal bevezetett intézkedés 
következtében a nőgyógyászok elindultak a 
magánintézmények felé. Azok a családok pe-
dig, amelyek személyre szóló gondoskodás-
ra vágynak, egy-egy szülésért a korábbi átla-
gosan 200 ezer forintos hálapénz helyett 600 
ezer és egymillió forint közötti összeget fizet-

nek a magánszolgáltatóknak. Budapesten 
ma már minden ötödik nő „privátban” szül, 
még akkor is, ha ez az indokoltnál jobban 
megterheli a családi kasszát. Az állami intéz-
mények működésére pedig rányomja a bé-
lyegét, hogy a forrásokkal gazdálkodó NEAK 
egy-egy gyermek világra hozatalára 120 ezer 
forintot szán. Rékassy doktor szerint, ez az in-
dokolhatónál alacsonyabb norma. 

A rendszer átállításának nehézségeit fo-
kozza, hogy a Péterfy kórház most alárendelt 
szerepbe kerül. – A titkolózás ráadásul olyan 
mértékű, hogy néha még a kórház saját 
menedzsmentje sincs tisztában azzal, hogy 
milyen kapacitással működhetnek tovább, 
mennyi pénzhez jutnak, milyen fejlesztések-
hez járul hozzá az OKFŐ, és a központi kór-
ház menedzsmentje. Ezt mondta lapunknak 
Komáromi Zoltán doktor. Ez nyilvánvalóan 
rányomja a bélyegét egy olyan kórház mű-
ködésére, mint a Péterfy, amely több beteget 
lát el, mint egy-egy kisebb megyei központ. 
Pedig éppen a városi kórházként műkö-
dő intézményeken múlik majd az alapvető 
egészségügyi szolgáltatás szinvonala egy-
egy kerületben, városban vagy járásban. 
A háziorvosoknál, a szakrendelőkben nem 
kezelhető betegek ellátása, gyógyítása és 
utókezelése ugyanis ott történik majd. 

Gabriella és három gyermeke egészsé-
gére ma már más intézmény vigyáz, de ő 
még visszavágyik a régi Péterfybe. Levelét 
így zárta: „Remélem, egyszer jobbra fordul 
az ott maradottak sorsa! Én viszont nagyon 
sajnálom, hogy ennek a szív-lélek szülészet-
nek ez lett a vége.” 

Barát József 

Péterfy kórház: a káosz jelei

Titkok és viták
Niedermüller Péter, Erzsébetváros 
pol gármestere lett a vezetője annak 
a vizsgálóbizottságnak, amelyet a 
fővárosi önkormányzat hozott létre, 
hogy kivizsgálja: hogyan jutott a Ma-
gyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke 
2016 és 20 között erzsébetvárosi és 
belvárosi ingatlanokhoz. A korrupciós 
ügyei miatt előzetes letartóztatásban 
lévő Schadl György a lakások egy ré-
szét rövid időn belül busás haszonnal 

értékesítette. 

Mi az, amit tudunk és mi az, amit csak 
szeretnénk megtudni? 
A legnagyobb gond, hogy még azt sem 
tudjuk pontosan, hogy mit tudunk. Tudjuk 
a kézenfekvő tényeket. Például azt, hogy 
a VII. kerület Pénzügyi és Kerületfejlesztési 
Bizottsága 2019 augusztusában zárt ülé-
sen hozta meg a döntést, amelynek alap-
ján Schadl megvehetett nyolc lakást. A 35 
és 80 négyzetméter közötti ingatlanokhoz 
300 millió forint alatti áron jutott hozzá. Ő 
volt az egyedüli pályázó és kikiáltási áron 
jutott a lakásokhoz. Érdekes viszont, hogy 
még májusban, a kerület ingatlangazdál-
kodási cége bevitt a bizottság elé egy 29 
lakásból álló csomagot. Ám végül csak 
azoknak a lakásoknak az értékesítéséről 
döntöttek, melyeket Schadl vitt el. Vajon 
ki, és miért válogatta ki a 29-es csomagból 
éppen azokat, amelyekre ő lecsapott? 

Lehet, hogy valaki előzetesen egyez 
tetett vele? 
Meg kellene tudni. De az sem érthető, 
hogy egyáltalán mi indokolta a lakások el-
adását, ezt a nyilvánvaló vagyonvesztést. 
Pénzszűkében lett volna az önkormány-
zat? Extra bevétel kellett? Mi most arra 
kényszerülünk, hogy ingatlaneladásból 
egyensúlyozzuk ki a költségvetést. Ám a 
Fidesz azt állítja, hogy nekik akkoriban sok 
pénzük volt, mindenre tellett. Egyáltalán 
mire fordították ezt a 300 milliós bevételt?  

Azt mondta, hogy most esetleg el 
kell adni ingatlanokat annak érde
kében, hogy a kerületnek a jelenlegi 
pénzszűkében egyáltalán legyen költ
ségvetése. Kell?
Vannak olyan ingatlanok, amelyek felújí-
tása annyi pénzbe kerülne, hogy az szin-
te sohasem térülne meg. Úgy gondol-
juk, hogy a mostani kemény elvonások 
idején jobban jár a kerület, ha pár ilyen 
ingatlant kiviszünk a piacra. Árukból a 
működési költséget is ki tudjuk hozni nul-
lára, miközben a legszükségesebb fej-
lesztéseket is megvalósítjuk: kijavítjuk az 
utakat, elvégezzük az óvodák felújítását, 
kifestjük az orvosi rendelőt.   

A köztestületi ülés előtt ön azonban 
levette a napirendről pár ingatlan el
adását.
Így van. Ezek ügyében a koalícióban nem 
volt egyetértés. A Momentum azt szeret-
te volna, hogy üres telket csak kikötéssel 
adjunk el. Annak, aki vállalja, hogy ott kul-
turális vagy oktatási intézményt hoz létre. 
Ez szimpatikus gondolat, ám jogilag nem 
lehet garantálni, hogy a vevő, ne gondol-
hassa meg magát, és ne adhassa tovább 
a telket. Az építési engedélyeket nem mi 
adjuk ki. De tovább egyeztetünk, egészen 
a konszenzusig.                                               B.J.
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Az EVIN Zrt. lakásgazdálkodási vezetője, 
Németh Zoltán elismeri: az önkormányzat 
nem hirdet meg szociális bérlakásokat, mert 
egyszerűen nincsenek ilyen, azonnal beköl-
tözhető lakások a kerületben. Tényleg sok az 
évek óta üresen álló önkormányzati ingatlan, 
de ezek annyira leromlott műszaki állapotban 
vannak, hogy lakhatatlanok. Azért is pusztul-
tak le ezek ennyire, mert az előző fideszes ve-
zetés semmit nem költött a karbantartásukra. 
Akadnak köztük olyan lakások is, amelyek-
hez a 70-es évek óta nem nyúlt senki. 

– Sokan azt hiszik, hogy ezeknek a laká-
soknak a felújítása annyiból áll, hogy ki kell 
festeni, csempézni és kész – folytatja Né-
meth Zoltán. – Csakhogy ezeket a lakásokat 
gyakorlatilag teljesen fel kell újítani, az egész 
víz, gáz és elektromos rendszert kicserélni, 
fürdőszobát, WC-t kialakítani, ha egyáltalán 
van bent vizes blokk. Egy 40-50 m2 alapte-
rületű lakás felújítása 5-10 millió forintba is 
belekerülhet, ami a szociálisan rászorulók-
nak megfizethetetlen. Az önkormányzatnak 
viszont nincs elegendő forrása ahhoz, hogy 
minden üres ingatlant felújítson.

Épp ezért a legrosszabb állapotban lévő, 
gazdaságosan fel nem újítható üres lakások 
értékesítésére pályázatokat ír ki az EVIN Zrt. 
A vevőnek a vételár megfizetése mellett vál-
lalnia kell a felújítást is. Az eladásokból be-
folyó pénzt pedig a többi, szintén nagyon 
rossz állagú bérlakás felújítására fordítja az 
önkormányzat. 

Múlt év végén a képviselői testület 15 
ingatlan felújításáról döntött. Ezeknek a 
költségét – a 250 millió forintot – tehát az 
önkormányzat vállalta magára. Már kiírták a 
közbeszerzési pályázatot a kivitelezők kivá-
lasztására. Ezeket az ingatlanokat azok az 
erzsébetvárosi lakosok fogják megkapni, 
akiknek cserelakásokat kötelező felajánla-
ni, például azért, mert ki kell költöztetni őket 
a romos épületekből.

Emellett az üres lakások bérbevételére 
is folyamatosan pályázatokat ír ki az EVIN 
Zrt. A nyilvános pályázati lehetőségek az  
www.erzsebetvaros.hu illetve a www.evin.
hu honlapokon követhetők. 

Egyfajta közvetett szociális támogatást 
biztosít az önkormányzat azzal, hogy a bér-

lakások lakbére más kerületekhez képest is 
nagyon alacsony:  a költségelvű bérleti díj 
mértéke: 320 Ft/m2/hó plusz ÁFA, Összeha-
sonlításként: a piaci szektorban, Erzsébet-
városban körülbelül 3000 Ft/m2/hó áron 
lehet lakást bérelni. 

Ugyanakkor kétségtelen, hogy olyanok 
is laknak bérlakásokban, akik szociálisan 
nem rászorulók, viszont a szerződésüket 
már évtizedekkel ezelőtt határozatlan idő-
re megkötötték, és a lakásbérleti jogokat 
az utódaik is örökölhetik. Nincs azonban 
jogszabályi lehetőség a bérleti szerződések 
felmondására.  

Sándor 
Zsuzsa

A lakhatási szegénység világa: 
rendkívüli élethelyzetek

Amikor beléptünk a Király utcai szűk lakás-
ba, az első kérdésünk az volt: 

– Hol itt a szoba? 
– Hát itt, ez az! – tárta szét a karját Orgo-

ván Barbara. 
A lakás az édesanyjáé, aki befogadta 

a lányát a két gyerekével együtt. Négyen 
laknak a 16 m2-es szobában, amely nappali, 
ebédlő és a hálószoba egyszerre. Tartozik 
még hozzá egy lépésnyi teakonyha, és egy 
picike fürdőszoba. Az egész lakás 26 m2.

Barbara azt is elmondta, hogyan kerül-
tek ilyen helyzetbe. Nagyon fiatalon ab-
bahagyta a tanulást, csak a nyolcosztályt 
fejezte be. Szerelmes lett, férjhez ment, és 
jöttek a gyerekek. A fiatalasszony mindent 
feladott a családért. Albérletben laktak, 
rossz körülmények között, rá is ment a há-
zasságuk. 2010-ben elváltak, Barbara csak 
az édesanyjához költözhetett a kisfiával és 
a kislányával. Akkor még óvodás volt a két 
pici, valahogy elfértek. Azóta a gyerekek 
felnőttek, Barbara fia ma már 18 éves múlt, 
burkolónak tanul, a lánya 16 éves, és ren-
dészeti szakközépiskolába jár. Az egyetlen 
közös helyiségben építettek egy galériát, 
ott van külön helye a srácnak. Mivel a lakás-
ban csak egy íróasztal és egy számítógép 
van, a két testvér nem tud egyszerre tanulni. 
Sok a feszültség köztük, és ez a tanulmányi 
eredményeiken is meglátszik.

Barbara takarításból tartotta el a gyere-
keit, amíg bírt dolgozni. A válás, a sok gond 
megviselték, súlyos pánikbeteg lett. Alig tud 
az utcára kimenni, nem képes járműre száll-
ni. A pszichés betegséghez sokféle testi baj 
járult, ezért Barbarát leszázalékolták, 52 szá-
zalékos rokkantságot állapítottak meg nála. 
A Covid-járvány miatt az alkalmi munkáit is 
elveszítette, és az állapota annyit romlott, 
hogy a helyi ideggondozó pszichiátere azt 

javasolta neki: amíg nem sikerül a gyógysze-
reit beállítani, addig ne dolgozzon. De miből 
lehet így megélni?

– A két gyerek után havi 29 ezer forint a 
családi pótlékom – folytatja Barbara. – A 
leszázalékoltságom miatt pedig az önkor-
mányzattól havi 46 ezer forintot kapok 
egészségkárosodási ellátás címen. Ha édes-
apám nem segítene anyagilag, fogalmam 
sincs, mi lenne velünk.

Ám az, hogy három generáció van ösz-
szezárva egy szükséglakásban, mindenkit 
megvisel. Itt még ágyaknak sincs helyük. 
Éjjelre laticeleket terítenek le. Az egyiken 
Barbara alszik, a másik dupla széles sziva-
cson a nagymama a lányunokájával.  

Orgován Barbara már az előző, helyi fide-
szes vezetés alatt, 2019-ben segítséget kért 
az önkormányzattól a lakáshelyzetük meg-
oldására. A kérelmüket elutasították. Tavaly 
nyáron a kerületi családsegítő egyik munka-
társának javaslatára újra beadták a lakáské-
relmüket kritikus élethelyzetükre hivatkozva. 
Megjött gyorsan az elutasítás. Ezután írt Bar-
bara nekünk, s levelében azt is megjegyezte: 
„Ebben a kerületben önkormányzati bérla-
káshoz jutni szinte lehetetlen pályázattal, és 
krízis alapon is, annak ellenére, hogy renge-
teg bérlakás van parlagon, hosszú évekig le-
zárva, az enyészetnek ítélve.” 

Egy erzsébetvárosi fiatalasszony 
levélben fordult hozzánk: azt írta, 
leszázalékolt krónikus beteg, 
négyen laknak egy 16 m2-es szo-
bában, a lakáshelyzetük kilátás-
talan és segítséget senkitől sem 
kapnak. A lakhatási szegénység 
azonban nemcsak Erzsébetváros-
ban, hanem az egész országban 
súlyos probléma. Milyen egyéni 
okok vezethetnek ide? Miben tud 
segíteni a kerületi önkormányzat, 
és főleg mit tehetne a kormány 
a hasonlóan nehéz sorsú 
családokért?

Mit jelent a rendkívüli 
élethelyzet? 
A 12/2012-es erzsébetvárosi önkormány-
zati rendelet pontosan szabályozza, hogy 
milyen élethelyzetben lehet „versenyez-
tetési eljárás mellőzésével”, méltányos-
sági alapon bérlakást biztosítani kerületi 
lakosoknak. Ilyen eset például, ha valaki-
nek a lakása vihar, tűz, vagy egyéb okok 
miatt lakhatatlanná válik, s elhelyezéséről 
nem tud gondoskodni. Ebben az esetben 
ideiglenes elhelyezést biztosít számára 
az önkormányzat. Volt erre példa a múlt 
évben is: egy, a Hevesi Sándor téren talál-
ható egyik társasház földszinti lakásában 
a padló leszakadt, beesett a pincébe. Az 
EVIN Zrt. az ott lakó családot egy napon 
belül elhelyezte egy önkormányzati la-
kásban, ahol addig maradhattak, amíg a 
saját otthonukat rendbe hozták. 

Rendkívüli élethelyzet az is, ha egy ve-
szélyben lévő gyerekes anyának, mene-
külnie kell otthonról, ahol bántalmazzák 
őt. Átmeneti lakhatási lehetőséget bizto-
sítanak neki a kerületi Családok Átmeneti 
Otthonában. Sajnos a férőhelyek korláto-
zottak. Ebben az évben az EVIN Zrt. az 
egyik épület felújítását tervezi, ahol az 
átmeneti otthont is elhelyezik. 

Fontos megjegyezni: az, hogy valaki 
nem tudja fenntartani az albérletét, vagy 
nem képes fizetni a rezsit, önmagában 
nem minősül rendkívüli élethelyzetnek. 

Tóth Gabriella, az erzsébetvárosi Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ vezetője 
hangsúlyozza, rendkívüli élethelyzetnek 
minősül az is, ha váratlan drasztikus egész-
ségromlás, súlyos baleset vagy haláleset 
miatt egy család jövedelem nélkül marad, 
és ennek következtében veszélybe kerül 
a lakhatásuk. Az ügyfél ekkor, kérelmet 
nyújthat be a Bischitz Johanna Integrált 
Humán Szolgáltató Központ felé. Azon-
ban hangsúlyozzák: ezek mindig váratlan, 
átmeneti helyzetek. Nem tartozik ebbe a 
kategóriába, ha valakit leszázalékoltak, 
tartósan nehéz körülmények közt él. 

S bár szükség esetén igényelni lehet 
az anyaotthonban való elhelyezést, illet-
ve különböző szociális támogatásokat, 
a családsegítő központ vezetője szerint 
hosszútávú megoldást az jelenthetne, 
ha több szociális bérlakás állna rendel-
kezésre.  

Nincsenek szociális bérlakások

Ki lehet lakásbérlő? 
Januárban zárult le az EVIN Zrt. legutób-
bi pályázata, amelyben 17 romos lakást 
hirdetett meg. A bérlőnek kell vállalnia a 
felújítást, amelynek a költségeit aztán a 
bérleti díj felében lelakhatja. A pályázó-
nak igazolnia kell az állandó jövedelmét, 
ami egyedülálló esetében havi nettó 150 
ezer forint, és a felújítás költségeinek leg-
alább 40 százalékával készpénzben kell 
rendelkeznie. Ez a garancia arra, hogy a 
leendő bérlő tényleg fel tudja újítani a la-
kást, és képes lesz fenntartani. 

Az elmúlt két évben már négy lakás-
pályázatot írtak ki, és 70 család jutott 
így bérlakáshoz. Idén, a negyedév vé-
gén várható a következő pályázati kiírás, 
amelyekről az önkormányzat és az EVIN 
Zrt. honlapjain tájékozódhatnak. 
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Misetics Bálint, a fővárosi 
önkormányzat lakás- és szo-
ciálpolitikai főtanácsadója 
úgy látja, az egész országban 
rendkívül kevés a szociális 
bérlakás. Ennek két oka van:

– Az egyik egy történelmi 
ok: a rendszerváltás után szél-
sőséges mértékben folytató-
dott a privatizációs politika. Jelenleg pedig a 
központi kormányzat semmilyen támogatást 
nem biztosít az önkormányzatoknak a bérla-
kás szektor bővítéséhez. Vagy ahhoz, hogy 
bármilyen megfizethető bérlakáshoz juthas-
sanak a rászorulók. Az önkormányzatoknak 
pedig nincs elegendő saját forrásuk ahhoz, 
hogy önmagukban megoldják a lakhatási 
szegénységet, és rendszerszintű érzékelhe-
tő változásokat érjenek el. 

Misetics hozzáteszi, az állami támogatás 
mértéke más országokban is problémás, vi-
szont nagyobb az önkormányzatok önálló-
sága és jobbak az anyagi lehetőségeik. 

– Magyarországon a kormány lakáspoli-
tikája alapvetően ellenséges a szegényebb 
rétegekkel, másrészt eleve nagyon szűk volt 
az önkormányzatok költségvetési mozgáste-
re. Ezt Budapesten szándékosan tovább szű-
kítette a kormány, rengeteg forrást elvont a 

fővárostól, és az ellenzéki kerü-
letektől. Ezzel együtt is minden 
önkormányzati vezetés felelős 
azért, hogy milyen társada-
lompolitikai célkitűzéseket 
tekint priorításnak, és hogy az 
üresen álló bérlakásokat minél 
hatékonyabban hasz nosítsa a 
rászoruló családok javára. 

Misetics Bálint azonban azt is hangsú-
lyozza: a lakhatási problémák megoldá-
sának nem az az egyetlen módja, hogy 
mindenki szociális bérlakást kapjon. A 
nemzetközi gyakorlatban elterjedt, hogy a 
kormány, vagy a helyi település lakbértá-
mogatást nyújt a rászorulónak ahhoz, hogy 
megfizethető, akár magánlakást is kibérel-
jen. A jövedelmének a 30 százaléka, illetve a 
lakbér közötti különbséget kapja meg támo-
gatásként. Nálunk ilyen támogatás nem lé-
tezik, legfeljebb alacsony összegű, pár ezer 
forintos segélyekhez, rezsi- és gyógyszertá-
mogatásokhoz lehet hozzájutni. 

A szociálpolitikus szerint még súlyosabb 
a tartósan egészségkárosultak, leszázalé-
koltak helyzete idehaza. A rokkantellátás 
színvonala vállalhatatlanul alacsony, ab-
ból a szerény lakhatás költségeit sem lehet 
megfizetni.

Az üresen álló, romos önkormányzati laká-
sok eladásából befolyó pénzt a többi, szin-
tén nagyon rossz állapotú bérlakás felújítá-
sára fordítja a kerület. Ennek is köszönhető, 
hogy tavaly az önkormányzat 160 esetben 
biztosíthatott új bérlőknek lakhatást, illetve 
rendezte a bérlők jogviszonyát.
• 162 db ingatlanban szereltek fel vízórát.
• A kéménybélelési program indulása óta 
148 bérlakásban történt kéménybélelés, 
vagy a gázkészülékeket elektromos beren-
dezésre cserélték. 
• 90 db kéményt újítottak fel, 24 kéményt 
„kiváltottak” elektromos fűtéssel, 31 ké-
mény felújítása még folyamatban van. 
• 54 db lakást felújítottak, ezeknek az átadá-
sa-átvétele lezárult. A munkálatok ÁFÁ-val 
együtt 533.484.546 forintba kerültek. Továb-
bi 15 lakás felújításának előkészítő munkái 
megtörténtek, jelenleg a közbeszerzési eljá-
rás lebonyolítása zajlik, a felújítások várható-
an 2022 nyarán fejeződnek be. 
• A Kisdiófa u. 6-ban lévő, 100 százalékos 
önkormányzati tulajdonú épületi tetőfelújí-
tása elkészült, az átadás-átvétel lezárult. A 
költsége ÁFÁ-val: 27.575.480 forint.

Az EVIN Zrt. további 12 db ingatlanban ÁFA-
val együtt 83.041.419 forint értékben valósí-
tott meg nagy értékű felújításokat.                  

S.Zs.

A kormány nem akar segíteni 
a rászorulóknak

Erzsébetvárosi lakásfelújítások 
az elmúlt évben

Annak érdekében, hogy a nagyon szűkös 
idei költségvetés részleteinek kidolgozása 
előtt sikerüljön konszenzusos döntésre jut-
ni, a testület most levette a napirendről a 
nagy értékű ingatlanok 
értékesítésének a meg-
hívón még szereplő 
ügyét. Érthető az óvatos-
ság: a döntés milliárd os 
nagyságrendű össze-
gekről szól. Tárgyaltak 
viszont a képviselők az 
önkormányzat tulajdo-
nában álló, piacokról 
szóló rendelet módosí-
tásáról. A kereskedők 
által fizetett bérleti díjak 
alacsonyabbak, mint a 
fenntartási költségek, 
és a közpénzből fizetett 
különbség jelenleg négyzetméterenként 
elérheti a 2000 forintot is. Minthogy a meg-
kötött szerződések egyoldalú módosításá-
ra nincs lehetőség, a testület úgy döntött, 
hogy azoknak a kereskedőknek, akik a tel-
jes fenntartási költséget kifizetik, az önkor-
mányzat elengedi a bérleti díj 99 százalékát. 
Ennek, a szerződések meghosszabbítása-
kor, vagy új szerződések megkötésekor le-
het jelentősége. 

A testület döntött a főállású alpolgármes-
terek díjazásáról is, amely Erzsébetvárosban 
a polgármesteri illetmény 85 százaléka. Ez 
utóbbit országos döntés keretében a 2011. 

évi CLXXXIX törvény 
2022. január 1-i hatály-
lyal 1.300.000 forintban 
határozta meg, amihez 
15 százalékos költség-
térítés járul. Erzsébetvá-
rosban négy alpolgár-
mester van. 

A képviselők egye-
bek mellett döntöttek a 
testület 2022. évi mun-
katervéről, és elfogad-
ták a polgármesteri hi-
vatal beszámolóját. Azt 
is elhatározták, hogy 
az önkormányzat csat-

lakozik a 8K az Életminőség Fejlesztésé-
ért Alapítvány által meghirdetett országos 
akcióhoz: szeretné elnyerni a „Kamaszbarát 
Önkormányzat” címet. Ennek megfelelően 
meghirdeti a „Javíts egy jegyet” pályáza-
tot, és miután megtalálták Erzsébetváros 
legszorgalmasabb osztályát, annak részére 
felajánlják a VII. Kamaszfesztivál részvételi 
díjának szállás és étkezési díját. 

B.J.

Képviselő-testület: nyilvános és titkos döntések
A piaci árusok bérleti díjától, az a polgármester és az alpolgármeste-
rek javadalmazásán keresztül, a Kamaszbarát Önkormányzat címének 
elnyerése érdekében tett lépéseikig, összesen 17 napirendi pontról 
határozott nyilvános ülésén Erzsébetváros képviselőtestülete január 
19-én. Zárt ülésen döntöttek az Erzsébetváros Díszpolgára, a Pro Urbe 
Erzsébetváros, és más helyi elismerések odaítéléséről, a neveket majd 
a díjátadón tudjuk meg. 
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Január 28-án, Börcsök Enikő születé-
sének és halálának évfordulóján em-
léktáblát avattak egykori lakóházán, a 
Rózsa utca 47/A épületen. A Fővárosi 
Önkormányzat a MASZK Országos 
Színészegyesület kezdeményezésére 
döntött úgy, hogy a Vígszínház 53 
évesen, súlyos betegségben elhunyt 
Jászai Mari-díjas, Kiváló és Érdemes 
művészének életútja és pályája előtt 
így tiszteleg. 

– Bármit eljátszott, ha kellett törékeny volt, ha 
kellett vaskos. Ha kellett vonzó dáma vagy 
lepukkant háziasszony, fűtött nő vagy apáca 
lett – mondta Börcsök Enikő egykori otthona 
előtt Rudolf Péter.

A pályatárs, a Vígszínház igazgatója „a 
Börcsire” emlékezett. Közös munkát tervez-
tek, s hogy Enikő a Vígszínház nyitó darabjai-
nak ikonikus szerepét játssza majd.

– És most itt állunk egy emléktábla ava-
táson. Szinte lehetetlen nélküle elképzelni 
előadásokat. Mert ő nem pótolható, egysze-
rűen egy csoda volt. Mindent tudott az élet-
ről, a színházról – tette hozzá Rudolf Péter, aki 
szerint Börcsi minden megélt fájdalmat, em-
beri tapasztalatot úgy futtatott át a szerepein, 
hogy közben végtelen hitet közvetített az em-
beri létben. Amikor betegségéről kérdezték, 
így válaszolt: „Az tartott életben, hogy játsz-
hattam, attól gyógyultam meg 2009-ben.” 
Az elmúlt években épp ez nem adatott meg 
számára. A játék, ami energiát adhatott volna 
a életért folyó harchoz. 

Szalamanov Zsuzsa a Transzplantáltak-
ért Alapítvány kuratóriumi elnöke az 1990-es 
években ismerte meg Börcsök Enikőt, akinek a 
pályáját végigkísérte a gyógyulásért folytatott 

küzdelem. Kétszer esett át vese-transzplantá-
ción. Betegségét 2007-től vállalta fel a nyilvá-
nosság előtt, s akkortól önkéntesként dolgo-
zott a szervezetnél. Erőt adott sorstársainak.

– Hétköznapi álruhát öltött királylány-
ként járkált közöttünk. Egyszerre volt benne 
mindenkit felkaroló, lágy kifinomultság, és 
elszánt, magabiztos szilárdság – mondta 
Szalamanov Zsuzsa, egy betegtárs leveléből 
idézve.

– Nem csak a Vígszínház, hanem Buda-
pest is jobb lett általa – fogalmazott Kará-
csony Gergely főpolgármester, aki a tiszte-
let és szeretet megnyilvánulásának nevezte 
az emléktáblát: a nagy színész, a nagy ember 
előtt. Gy. Németh Erzsébet főpolgármes-
ter-helyettes arról beszélt, hogy Börcsök 
Enikő nem csak a művészetben volt kiváló, 
a gondolkodása is rendkívüli volt: sosem csi-
nált félig semmit. 

Niedermüller Péter polgármester emlé-
keztetett, hogy nagyon fontos tartozni vala-
hová, ez határozza meg az életünket. 

– Nekünk sokat számít, hogy Börcsök 
Enikő otthonának tekintette ezt a kerületet – 
mondta.

Hegedűs D. Géza, a MASZK elnöke egy 
Nemes Nagy Ágnes verset szavalt el, és el-
mesélte, hogy neki és színészbarátaiknak 
milyen sokszor sütött-főzött Enikő itt, a Rózsa 
utca 47/A-ban. 

– Ritka teremtmény volt. Bajban vagyunk, 
nincs velünk. Emléke vigyázzon ránk! – ezzel 
zárta gondolatait Rudolf Péter az emléktáb-
la-avatón.                                                                   T. Zs.

AKI HATALMAS SZÍVVEL JÁTSZOTT ÉS ÉLT

Emléktábla Börcsök Enikőnek

A Holokauszt hatmillió ember életének 
vetett véget, közülük másfél millióan gyer-
mekként hagyták itt a földi létet. Legtöbb-
jüket gázkamrába küldték. Auschwitz, a 
legnagyobb és leghírhedtebb náci halál-
tábor 1945. január 27-én szabadult fel, ez 
a dátum lett a Holokauszt Nemzetközi Em-
léknapja.

Kiss Henriett, a Rumbach utcai zsinagó-
ga igazgatója az idei emléknapon reggel 8 
órakor a komplexum kóser kávézójából je-
lentkezett be az online térbe. A szomszédos 
konferenciateremben Pető-Dittel Szilvia, a 
Yad Vashem Oktatási Intézetének területi 
képviselője ült egy monitor előtt. Különle-
ges megemlékezés kezdődött, különböző 
korcsoportok váltották egymást a tanter-
mekben, felső tagozatostól végzős középis-
kolásig, Nyíregyházától Szekszárdig. 

– A Rumbach utcai zsinagógából üdvö-
zöllek titeket. Ma arra az öncélú pusztításra 
emlékezünk, arra az őrületre, melynek áldo-
zatai csupán a másságuk miatt bűnhődtek – 
így köszöntötte a gyerekeket, fiatalokat Kiss 
Henriett.

– Szeretnénk, ha ez a foglalkozás nem 
csak egy kipipált feladat lenne számotokra, 
ezért megmutatjuk nektek, hogy egy ilyen 

emléknap mögött személyes sorsok állnak 
– mondta a diákoknak Pető-Dittel Szilvia.

 A zsinagóga csendjében, két egymás 
melletti teremben, teljes szinkronban kezdett 
beszélni a két előadó. Szilvia a holokauszt 
áldozatainak és hőseinek emlékhatóságát 
az izraeli Yad Vashem komplexumot mutatta 
be. A jeruzsálemi Emlékezés hegyén felépí-
tett, többhektáros létesítményben található 
a világ legnagyobb holokauszt-múzeuma. A 
Nevek Csarnokában őrzik 4,8 millió ember 

adatait: mindannyian a zsidó népirtás elszen-
vedői voltak.

A rémtettnek másfél millió gyermekáldo-
zata volt. Szilvia gyerekek portréit mutatta 
fel és elmondta sorsukat. Például Liane-ét, 
aki a szüleivel együtt került Auschwitzba, 
édesapját és édesanyját munkaszolgálatra 
vezényelték, őt pedig a gázkamrába. Mind-
össze 7 esztendős volt. Fényképén komoly, 
barna hajú kislány néz a kamerába. 

Henrietta átveszi a szót, s saját családjáról 
kezd el mesélni. Sógornőjéről, Évikéről, aki 
zsidó édesanya és római katolikus édesapa 
gyermeke volt. Szülei írásban megegyeztek 
születése előtt arról, hogy vegyes házassá-
guk gyümölcse fiúként zsidó, leányként ró-
mai katolikus nevelést kap majd. Így történt, 
hogy Évikét – bár zsidóként született, hisz 
anyai ágon volt zsidó – mégis római katoli-
kusnak keresztelték a reverzális értelmében.

Évike szülei hamar elváltak, a kislánynak 
kétéves korában már nevelőapja volt, szin-
tén zsidó vallású. A reverzális miatt viszont 
a két zsidó szülő folytatta Évike katolikus 
nevelését. Mikor 1944-ben elkezdődött Ma-
gyarországon is holokauszt, édesanyjának 
sárga csillagot kellett viselnie, nevelőapját 
munkaszolgálatra vitték.

 – „A zsidó kurva miért kísérheti ezt a szép, 
keresztény kislányt?” Ezt hallotta Évike, ha 
édesanyjával kiment a pesti utcára – meséli 
elcsukló hangon Henriett. 

A gettósításkor az akkor 13 éves kislány 
gondoskodott a családjáról, ő vitt élelmet 
nekik. Csupán a reverzálisnak köszönhető, 
hogy a kislány élve megúszta a holokausz-
tot.

 – Évike zsidó férfihoz ment feleségül, 
de annyira félt egész életében, hogy lányát 

soha nem engedte zsinagóga közelébe se. 
Ez az én családom értéktörténete – mond-
ta a kávézó csendjében Henriett. Ezután 
arra kérte hallgatóit, hogy dolgozzák föl 
a Csillagok égbolt nélkül című kiállítást, a 
foglalkozás zárásaként pedig készítsék el 
saját családjuk értéktörténetét, s küldjék el 
a Rumbach utcai zsinagógába.

– Ezek a diákok lesznek majd az együtt-
élés házának első közössége – magyarázta 
az igazgatónő, majd egy újabb csoportnak 
újrakezdték az előadást.

Arról, hogy az élet és az emberi méltóság 
alapvető emberi jog, ami semmilyen körül-
mények között nem korlátozható. 

Török Zsuzsa 

  ÉVIKE ÉS A MÁSFÉL MILLIÓ HALOTT GYERMEK

Csillagok égbolt nélkül

Elhunyt Magyarország 
egyik legsikeresebb 
írója

91 éves korában elhunyt Rónaszegi 
Miklós író, kerületünk lakója, a Pro 
Urbe Erzsébetváros díj kitüntetettje. 
Szerkesztői munkásságát Magyar 
Arany Érdemkereszttel, írói életmű-
vét Herczeg Ferenc-díjjal ismerték 
el. Ő volt Magyarországon az ifjúsági 
irodalom egyik legnagyobb alakja, 
regényei a maguk idejében éppen 
olyan népszerűek voltak itthon, mint 
manapság a Harry Potter könyvek. 
Rónaszegi Miklós egész életét az iro-
dalomnak szentelte, hol a saját regé-
nyeit írta, hol szerkesztőként mások 
kéziratait gondozta. Számára nem 
volt rossz kézirat, mindig, mindegyik-
ben meglátta a jót, és önzetlenül adta 
tanácsait. Ő volt, aki a legendás Delfin 
könysorozatot útjára indította. Nép-
szerű regényein nemzedékek nőttek 
fel. A Kartal-történetek, az Indián her-
cegnő, Az indán királyfi, az Indián ha-
lál, a Királynő kalóza, a Hínáros tenger, 
és megannyi más sikeres mű szerző-
jének művei százezres példányszám-
ban jelentek meg.

B. L.

A Holokauszt Nemzetközi Emléknapján a Rumbach utcai zsinagóga és 
az izraeli Yad Vashem Múzeum közös megemlékezésre hívta az ország általá-
nos és középiskoláit. Az online programra közel 50 tanulócsoport jelentke-
zett, a rendhagyó tanórán mintegy 1300 diák vett részt.  



A hulladékkal teli utcák képeivel tele az internet, most kivételesen lássuk 
azokat a tavalyi összefoglaló adatokat, amelyek azt bizonyítják, a takarítók 
egyáltalán nem tétlenkedtek. Tehát, kik, mivel, mennyit? Az önkormányzat 
megbízásából a kerület takarítását az Erzsébetváros Kft. végzi. 

Ez havonta 5 867 079 m2, ami a teljes Erzsébetvárosi közterületet 
jelenti, tavaly 67 423 m2 fővárosi területtel egészült ki. 

Kutyafuttatónk 4 van (Klauzál tér, Kéthly Anna tér, Almássy tér, 
Százház utca), innen havonta kb. 50 m3 veszélyes hulladéknak számító 
„anyagot” takarítanak el. A kutyagumit naponta begyűjtik az edényekből, 
heti 2 alkalommal bio tisztítószerrel tisztítják is a területet.                              S.J.

72022/2 ERZSÉBETVÁROSÖNKORMÁNYZAT

Ki gondolná, hogy Erzsébetváros-
ban ennyire népszerű a közösségi 
komposztálás? A kerületi önkor-
mányzatok közül elsőként a VII. 
kerületi vezetés döntött úgy, hogy 
engedélyezi és támogatja a közössé-
gi komposztáló építését, amelyet ta-
valy márciusban adtak át az Almássy 
téren. Decemberben megszámolták: 
hetente legalább hatvanan hordják 
ide a konyhai zöldhulladékot. Sőt 
más kerületekből is járnak ide. 

Létrejött a Facebook-on az Erzsébetvárosi 
Komposztbarátok csoportja is, amelynek 
már 232 tagja van. Az online közösség ad-
minisztrátora, Sipos Anna sem számított 
arra, hogy ilyen sokan csatlakoznak hozzá-
juk. Említi, amikor az Almássy téren fölépí-
tették a komposztálót, odajött egy nő, és azt 
kiabálta: ez itt úgyse fog működni, pillana-
tokon belül teleszemetelik majd, mert az itt 
lakók semmire sem vigyáznak.  

– Azt feleltem neki, hogy szerintem pedig 
igenis környezettudatos, rendes, együtt-
működő emberek élnek itt is – jegyzi meg 
Anna. 

És neki lett igaza. Múlt év végén csináltak 
egy felmérést, amelyből kiderült: egy hét 
alatt hatvanan hordták az Almássy téri kom-
posztálóba a konyhai zöldhulladékot. Ami 

szép szám, főleg, ha azt is figyelembe vesz-
szük, hogy nem csak a környékről, de még 
a VIII. és VI. kerületből is járnak ide rendsze-
resen. 

Szerveződött egy kis kerületi csapat, 
amelynek tagjai folyamatosan tisztítják a 
komposztálót, kiszedik belőle, ami nem oda-
való. Azt gondolnánk, ez nem túl kellemes 
feladat, de Anna azt mondja: a komposzt 
nem büdös, nagyon is tiszta, biológiailag 
hasznos anyag.  

– Pár hónap alatt elkorhad, márciusra két 
rekesz is megtelik vele a téren, és akkor tar-
tunk majd egy ünnepélyes „komposzt-szü-
retet.” Meghívjuk kerület lakosait, hogy aki 
akar, vigyen belőle haza ingyen. Akár a bal-
konon lévő növények földjéhez is hozzáad-

hatják, mert a komposzt sokkal jobb, mint a 
műtrágya. Ami pedig megmarad, azt az Al-
mássy téri fák gondozására fordítjuk. 

Sipos Anna és a férje kertvárosban éltek 
korábban, számukra természetessé vált a 
környezettudatos életmód, és ezt szeret-
nék megismertetni minél több belvárosi 
emberrel. Átadnák nekik azt a szemléletet 
is, hogy a komposzt „nem zöldhulladék, ha-
nem zöldjószág.” Anna hozzá teszi, hazánk 
is csatlakozott ahhoz az európai kezdemé-
nyezéshez, amely szerint 2023. december 
31-ig a szerves hulladék szelektív kezelését 
az egész unióban meg kell oldani. 

Erzsébetváros már jó példát mutatott 
arra, hogyan kell ezt csinálni. 

S.Zs.

Ingyen komposzt az itt lakóknak

Takarítás: ki, mivel, mennyit?
Nem csak Erzsébetvárosban örökös vitatéma a takarítás, ennek a 
gondnak Augiász istállója óta nagy irodalma van. A mérleg egyik 
serpenyőjében a lakók jelzései gyűlnek, akik panaszkodnak a 
szétszórt szemétre, az elhagyott kutyagumira, illegálisan kihelye-
zett lomhalmokra. A takarítóknak viszont elég súlyos érvük, hogy 
a szemét óráról órára újratermelődik. 

• Január elejétől már nem 
csak hétköznapokon, ha-
nem a teljes héten, tehát 
hétvégén is dolgoznak 
a takarítók. Bejelentést 
és javaslatot is várnak a 
kerületi lakóktól, a www.

efebe.hu oldalon online is 
küldhető üzenet számuk-
ra. Telefonszámuk: +361-
292-2168.
• Januárban újabb két 
elektromos kisteherautó 
érkezett a telepre, lap-

zártakor az üzembehe-
lyezésen dolgoznak. Ez a 
gépkocsi nem csak csen-
dessége miatt különle-
ges, hanem azért is, mert 
keskeny, felfér a járdára, 
olyan helyekre, ahová ed-

dig a forgalom akadályo-
zása nélkül nem jutottak 
el. 
• Érkezik még egy szívó- 
seprő-takarítógép is az év 
elején, így 9-ről 13-ra bő-
vül a takarítók géppark ja.  

Tavaly óta 3 jelentős változásról is beszámolt az Erzsébetváros Kft. vezetése. 

A kerület takarítását 
nap, mint nap 

46-an végzik. 

Rendelkezésükre 
áll jelenleg 

4 mosó autó, 

3 járdatakarítógép, 

2 lomtalanító autó.

Utcai takarítás 
során begyűjtött
szemét, havi 

103 m3.  

ebből a közterületi 
szemetes edények 
tartalma   

198 m3.

Illegális lom 
minden hónapban 
átlagosan: 

137 m3.

a kerület hulladék-
termelése havi 
átlagban:  

488 m3,

Fórum kizárólagos 
parkolásról
A helyszínen tízezer, csekken 20 ezer 
forint is lehet a büntetés, és akár ke-
rékbilincset is kaphat február elsejétől 
a kizárólagos lakossági parkolóhelye-
ket szabálytalanul használó autós. 
Egyebek mellett ezt tudhatták meg az 
érdeklődők azon a lakossági fórumon, 
melyet Erzsébetváros önkormányzata 
az új parkolási rend első havi tapaszta-
latairól tartott január 31-én.

Niedermüller Péter polgármester beve-
zetőjében felhívta a figyelmet arra, hogy 
a türelmi időszak ezen a napon lezárult, 
február elsejétől büntetik a szabálytalan-
kodókat.  Abban bízik, hogy az intézkedés 
által az esti órákban kevesebb autós akar 
majd a kerületbe látogatni, és több hely 
jut a helyi lakóknak, azonban hozzátette, 
hogy a parkolás lehetősége nem alapve-
tő jog, aki autót vásárol, annak tudnia kell, 
hogy ezzel egy gondot is magára vállal.

– Nincs illúzióm. Nem fogunk olyan 
megoldást találni, ami mindenkinek tet-
szene, de igyekszünk figyelmebe venni a 
legfontosabb érdeket. 

A lakossági fórumon a polgármes-
ter mellett dr. Kispál Tibor és Bárdi 
Zsuzsan na alpolgármesterek, az érintett 
Belső-erzsé betvárosi terület képviselői, 
valamint Hajzer János az EVIN Parkolási 
üzletág vezetője és Sedlák Tibor a kerü-
leti rendészet vezetője válaszoltak a lakók 
kérdéseire. 

Bár a szabálytalankodókat február el-
sejétől büntetik, a lakossági engedélyek 
kiadása még tart február 10-ig. Ha vala-
ki kiváltja parkolási engedélyét, méltá-
nyosságból kérheti a büntetés törlését. 
Kerékbilincs miatt a Rendészeti igazgató-
sághoz kell fordulnia az érintetteknek. A 
parkolóhelyek kijelölésének terveit BKK-s 
szakemberek állították össze, hiszen ezt a 
lehetőséget fővárosi rendelet szabályoz-
za. Ennek ellenére van lehetőség a módo-
sításokra, de azok újabb egyeztetést, ter-
vezést, és engedélyeztetést igényelnek, 
ami több hónap is lehet. Ez viszont nem 
akadálya a rendszer kiterjesztésének Kül-
ső- és Középső-Erzsébetvárosra is márci-
us 31-e után, amikor véget ér a Belső-er-
zsébetvárosi szabályozás próbaidőszaka. 

Az albérletben élők is kaphatnak vára-
kozási engedélyt, amennyiben állandóra 
be tudnak jelentkezni a kerületbe. A kerü-
leten kívüli mozgáskorlátozottak parkolá-
sának ügyében a polgármester gyors ál-
lásfoglalást ígért. Elhangzott az a kérdés 
is, hogy más kerületektől különbözően 
nálunk miért ingyenes a 2., 3. autó vá-
rakozási engedélye is. Hajzer János el-
mondta, hogy a parkolási rendelet ilyen 
értelmű módosítására, ésszerűsítésére a 
veszélyhelyzet alatt nincs lehetőség. 

A lakossági tapasztalatokat, kérdése-
ket, javaslatokat a lakossagiparkolas@
erzsebetvaros.hu e-mail címre várják. 

A teljes felvétel megte-
kinthető az alábbi linken: htt-
ps://fb.watch/aVYL89KTtY/

S.J.



8. ERZSÉBETVÁROS 2022/2ÉLHETŐ VÁROS

Január 29-én a K11 adott otthont 
a Kemény Henrik emlékére gyer-
mekek számára meghirdetetett 
bábkészítő verseny eredményhir-
detésének.

Két csillogó szemű, nagycsoportos korú fia-
talember perdül elénk mielőtt a zsűri ismer-
tetné döntését. Magával ragadó élénkség-
gel közlik a vitrin egyik alsóbb polcán levő 
bábokra mutatva: ezeket mi csináltuk. Tény-
leg? – kérdezünk vissza videós kolléganőm-
mel érdeklődve, hogy kicsoda Zödön és 
Fityirc. Hogyhogy kik, hát kuflik – érkezik a 
válasz. Próbáljuk a lelkes magyarázatot egy-
általán értelmezni, mert nagyon régen nem 
jártunk óvodába, ám a jelenkori gyermekiro-
dalomban való elmélyedésünket megsza-
kítja a rendezvény kezdete.

Erzsébetváros önkormányzata hagyo-
mányteremtő kulturális esemény szerve-
zésébe fogott tavaly, ami a Kemény Henrik 
nevével fémjelzett bábpályázattal nem csak 
a művész munkásságát ismeri el, de a jövő 
generációját is kreativitásra ösztönzi. Az 
Eröművház szervezte a teltházas eseményt, 
ahol óvoda és iskolapedagógusok, és ter-
mészetesen a szülők kíséretében nagyon 
sok ifjú alkotó várta, kik lesznek azok, akik 

átvehetik a díjakat. A neves zsűrinek nem 
volt könnyű dolga, hiszen a beküldött 55 
pályamű mindegyike az alkotók fantáziáját, 
ügyességét dícséri. Erről azok is meggyő-
ződhetnek, akik február 13-áig megtekintik 
a K11 földszintjén berendezett bábkiállítást. 

Ahogy Láposi Terka, a Korngut-Kemény 
Alapítvány elnöke elmondta, nehéz feladat 
volt bármilyen sorrendet felállítani, hiszen 

minden bábnak megvan a maga története. 
Fontos a kreativitás, a felhasznált anyag, a 
forma, de számít a játékosság, a humor és 
még a címként adott név is. Kemény Hen-
riket idézte: „A teremtett világon mindenből 
lehet figurát alkotni, bármibe lehet életet 
lehelni.” Ezt példázták az erzsébetvárosi 
Pajtikák, hiszen a műanyagpohártól, a kupa-
kon keresztül, a zoknik és kesztyűk is életre 
keltek, tucatnyi anyag, százféle szín, ötlet és 
szeretet valósult meg a bábokban. Nieder-
müller Péter polgármester köszöntőjében 
elmondta, hogy még életében nem beszélt 
gyermekközönségnek, de nagyon örül, 
hogy eljött ez az alkalom is. A kerület büszke 
Kemény Henrik hagyományaira, és ez a pá-
lyázat lehetőséget nyújtott a gyerekeknek 
arra, hogy alkotó részesei legyenek ennek 
a hagyománynak. A polgármester külön 
kiemelte: nagyon fontos, hogy a gyerekek 
is aktív részesei legyenek Erzsébetváros 
életének, a család, az óvoda, iskola mellett 
a közösséghez tartozás fontos része az éle-
tüknek. Ez a kezdeményezés az első lépés 
a gyerekek felé: „Gyertek Pajtikák, csináljuk 
együtt ezt a kerületet!”

Dr. Kispál Tibor elmesélte, hogy sze-
mélyes, jó barátságban volt Heni bácsival. 
Megtudtuk tőle, hogy Kemény Henrik alig 
10 éves volt, amikor a Vitéz László bábfigu-
ráját megalkotta. Az erzsébetvárosi alkotó 
gyerekek talán néhány évvel fiatalabbak 
még, vagy idősebbek, de már most kiváló 

bábokat alkottak, és nem tudhatjuk, nincs-e 
köztük máris egy olyan, ami maradandó. A 
lehetőség ugyanis minden gyermekben ott 
van. 

A rövid köszöntőket a díjak átadása kö-
vette, óvodás és iskolás kategóriában is 3-3 
díjat adtak át, de minden résztvevő átvehe-
tett egy szép oklevelet is. 

Óvoda kategóriában a Wesselényi Óvo-
da  Mirjam csoportjának A répa című hurka-
pálcás árnyjátéka vitte el az első díjat. Máso-
dik díjat az Erzsébetvárosi Magonc Óvoda 
Maci csoportjának Gyöngyvirág, Mogyoró 
és Banya bábjai vihették el, és 3. helyezést 
ért Dárdai Gergely (Erzsébetvárosi Kópévár 
Óvoda) Pityu, a háromszemű kedves szörny 
figurája.

Iskola kategóriában első lett Pompár 
Beá ta (ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általá-
nos Iskola), a Piszkoska, a sárkány nevű, 
hatalmas bábfigurájával. Második díjat ért 
Tihanyi Blanka (Julianna Iskola) számára 
a Jézus lecsendesíti a vihart alkotás, és Po-
coloco, a vegetáriánus farkas figurájával a 
harmadik helyezést érte el Buk Zelma (Dob 
utcai Kéttannyelvű Általános Iskola). 

S.J.

Szervusztok Pajtikák!

A zsűri tagjai voltak: Láposi Terka a Korn gut-
Kemény Alapítvány elnöke, Szirtes Tamás a 
Madách Színház igazgatója, Orosz Klaudia 
díszlet- és jelmeztervező, és Nizsai Dániel 
bábszínész, a Kolibri Színház művésze. 

A napokban veszi át a szakmai zsűri a felújí-
tott Szent Erzsébet szobrot, s ha nem talál-
nak semmi kivetnivalót, már csak egy mun-
kafolyamat van hátra: vízlepergető réteget 
kap a műalkotás. Erről Módy Péter beszélt 
lapunknak, ő az a szobrászművész és resta-
urátor, aki munkatársaival Szent Erzsébetet 
ismét hófehérre varázsolta.

– Évtizedekkel ezelőtt újították fel utoljá-
ra a szobrot, ami szerintem nagyon szépen 
ábrázolja Erzsébetet: magas talapzaton áll 
és Árpád-házi királynőként jelenik meg. 
Az alkotás adekvát művészi válasz a térre, 
a neogótikus templom elé – magyarázza 
Módy Péter.

Megtudtuk, hogy Erzsébet szobrát elbo-
rította a moha, a zuzmó. Mikor tavaly átvet-

ték, a mélyedésekben mindenhol megült a 
kosz, tele volt fekete szennyeződésekkel az 
erdélyi márványból készült köztéri alkotás. 
Az állapotfelmérés után restaurálási terv 
készült, majd, a restaurátor csapat feláll-
ványozta a szobrot, s elkezdte a munkát. – 
Magasnyomású vízzel letakarítottuk, majd 
algaölővel, speciális pasztával kezeltük a 
szobrot. Az apró sérüléseket pótoltuk, a ko-
ronát kijavítottuk, a betűket újrafestettük – 
mondja a restaurátor.

Varga Zoltán atya, a Szent Erzsébet 
Templom plébánosa meglepődött, mikor 
megérkeztek a kivitelezők, s felállványozták 
a szobrot. Nem tudtak a felújításról. Varga 
plébános érdeklődésünkre elmond ta, hogy 
nagyon örülnek a megszépült, hófehér Er-

zsébet szobornak, mely ragyogó lát-
ványt nyújt a Rózsák terén. 

A RESTAURÁTOR
Módy Péter szobrász, restaurátor, 
műemléki szakértő. Több budapesti 
műemlék felújítását irányította: nevé-
hez kötődik Stróbl Alajos Semmelweis 
Ignác szobrának a restaurálása a Ró-
kus kórház előtt. Következő munkája a 
Gellért hegyen a Szent Gellért szobor 
kőtalapzatának rekonstrukciója lesz. 
Szakmája egyik szépségéről így fogal-
mazott. „Örülök, ha felmászhatok egy 
szoborra, az első igazgatói intőmet is 
emiatt kaptam.”               

  T.Zs.

FELÚJÍTOTTÁK A RÓZSÁK TERÉN AZ EGYIK LEGKEDVELTEBB SZENT SZOBRÁT

Hófehér Szent Erzsébet
Teljesen megújult a Rózsák terén Szent Erzsébet 3,15 méter magas szobra – Damkó József alkotása –, 
amit 1932-ben állítottak fel. A közel 4 millió forintos rekonstrukciót a Budapest Galéria tavalyi kereté-
ből valósította meg Módy Péter és csapata.



ÚJABB NYERTESEK!
Damjanich 51. • Kéményseprő 

járdára 1.683.000 Ft-ot, vissza 
nem térítendő 673.200 Ft.

Murányi u. 25. • Pince födém 
rekon strukcióra 4.000.000 
Ft-ot, vissza nem térítendő 
1.600.000 Ft.

Murányi 51. • Tető felújítására 
 3 mi l lió Ft-ot
Marek J. u. 33. • Tető felújításra 

4.000.000 Ft-ot, vissza nem 
térítendő 1.600.000 Ft.

Peterdy u. 30. • függőfolyosó 
felújí tás ra 4.000.000 Ft-ot, 
vissza nem térítendő 
1.600.000 Ft. 

A pályázatokon tehát sok millió 
forint kamatmentes hitel mellett, 
több millió Ft. – vissza nem térí-
tendő támogatást is kaptak tár-
sasházaink.

IDÉN IS LESZ PÁLYÁZAT!
Ne feledjék! A költségvetés elfo-
gadása után, ami február közepé-
re várható, kiírásra fognak kerülni 
a társasházi pályázatok. Érdemes 

már előre gondolkozni, milyen 
fejlesztésre, milyen felújításra 

tudnak az önkormányzatnál 
pályázni. Ha kérdésük len-
ne, akár a lehetőségekkel 
kapcsolatban, akár a pá-
lyázat megírása során, 
keressenek elérhetősé-

geimen bizalommal!

KÉPVISELŐI OLDALAK
ERZSÉBETVÁROS
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Nyertes társasházaink

DEVOSA GÁBOR
a 9. választókerület képviselője

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

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 

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@

erzsebetvaros.hu
Facebook: Nagy 

Andrea képviselő

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.

A MÁRCIUSI OLDALAK KÉPVISELŐINEK FOGADÓÓRÁI

FEBRUÁRI TARTALMUNKBÓL
Bónus Éva egyéni képviselő, 10. választókerület • 4. választókerület – Tájékoztató • DEVOSA GÁBOR egyéni képviselő, 9. választókerület • 

Dr. Kispál Tibor egyéni képviselő, 3. választókerület • Garai Dóra önkormányzati képviselő • Benedek Zsolt önkormányzati képviselő • 
Bárdi Zsuzsanna egyéni képviselő, 2. választókerület

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

Mindenki számára fontos, hogy amikor ügyet kell intéznie akkor három va-
rázs teljesüljön: legyen könnyen elérhető az információ, legyen közérthető 
és legyen online. És természetesen az is fontos, hogy tudjon a lehetőségről. 

Az informatikai háttér, a kommunikációs felületek, a honlapok fej-
lesztése elengedhetetlen a fejlődéshez. Ennek ékes példája az EVIN új, 
lakosságbarát, ügyfélközpontú honlapja, ami éppen az egyszerű kezel-
hetősége miatt nagyszerű. Több célt is kitűztek a megvalósítás során, a 
felhasználóbarát oldalak megfelelnek a kor biztonsági követelményei-
nek, de követik a felhasználói igényeket is, minden információ gyorsan, 
könnyen elérhető a www.evin.hu oldalain.

KIK SZÁMÁRA FONTOS EZ?
Parkolással kapcsolatban már minden ügyet itt tudnak intézni a lakók. 

Pótdíjazás, várakozási engedélyek, mobilfizetési információk egy he-
lyen megtalálhatóak. Itt már SimplePay-re is regisztrálhatnak a lakók 
az Ügyfélablakban. Minden információ elérhető az EVIN oldaláról, de 
a www.erzsebetparkolas.hu oldalról is. 

Bérlők, vagy bérlakás- és üzlethelyiség pályázatok után érdeklődők is 
megtalálhatnak minden aktuális, de akár archív információt is.

Üzenetek küldésére is saját felületet alakítottak ki, lakásgazdálkodás, 
helyiséggazdálkodás, követeléskezelés, műszaki iroda, parkolás té-
makörökben. 

A 2021. évi Társasház-felújítási pályázat választókerületünkben tavaly no-
vemberig 4 társasház számára jelentett meglehetősen magas pénzügyi 
segítséget, ők mintegy 4 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz 
jutottak az elnyert 10,5 millió forint pályázati pénzből. Mivel tavaly már 
gyakorlatilag egész évben pályázhattak a lakóközösségek társasházaik 
különböző felújításaira, az éves keretösszeget jócskán meg kellett emel-
ni. Az átmeneti költségvetésben erre a célra 95 millió forintot különített 
el önkormányzatunk, így örömmel tájékoztatom a lakókat, hogy újabb 5 
társasházunk nyert még a tavaly kérelmezett munkálatokra. 

TÁRSASHÁZ

ELNYERT 
TÁMOGATÁS 
27.221.000 Ft

VISSZA NEM 
TÉRÍTENDŐ: 
9.052.400 FT

Ügyfélbarát céges 
honlapok

9 

SCAN



EGYSÉGES 
teraszszabályozás 
Ez jelentős javulást hozhatna az eltérő nyitvatartással 
rendelkező helyek közötti zajos vonulás tekintetében, 
valamint megszüntetné az igazságtalan szabályozást 
is, ami a Rákóczi úti, Erzsébet körúti és Károly körúti 
teraszok számára hosszabb, akár hajnalig tartó nyitva-
tartást enged. A javaslatot a testület többi képviselője 
egyelőre nem támogatta, többszöri megkeresésem 
ellenére sem kaptam választ az egyeztetés iránti ké-
résemre, azonban bízom benne, hogy a soron követ-
kező ülésen sikerül érdemi lépést tenni az ügyben. 
Mindenesetre nekem mindenképp kötelességem ki-
tartóan próbálkozni. Korábban 
a testület elfogadott egy olyan 
javaslatot, hogy a polgármes-
ter kezdeményezze Budapest 
főpolgármesterénél a teraszok 
egységesítését, amit azonban 
a főpolgármester úr elhárított, 
jelezve, hogy ez a kerület polgár-
mesterének feladata, mely a vá-
lasztási ígéretében is szerepelt, 
így annak teljesítését rajta kell 
számon kérni.

KÉPVISELŐI OLDALAK 2 ERZSÉBETVÁROS  2022/2

            kispal.tibor@erzsebetvaros.hu            Fogadóóra: minden hónap második péntekén, 14.00–16.00 óráig. Helye: Nyugdíjas Klub, Király u. 97. Bejelentkezés a +36-1-462-3207-es telefonszámon.

GARAI DÓRA
önkormányzati képviselő

DR. KISPÁL TIBOR
a 3. választókerület képviselője

garai.dora@7ker.hu            +36-30-227-4481            https://www.facebook.com/groups/elhetoerzsebetvaros            www.7ker.hu

Az éves költségvetés 
tervezése
Az eddigi gyakorlat szerint a kerületi költségvetés megtárgyalásába, meg-
tervezésébe a képviselők egy része nem lett bevonva. Ennek azért van 
fontos jelentősége, mert a képviselő-testületi ülésekre kipostázott anya-
gokban semmifajta részletezés vagy magyarázat nincs feltüntetve, vagy 
csatolva, amik pedig szükségesek lennének a felelősségteljes döntéshez. 
Ennek praktikus mivoltát a testületben több képviselő is megerősítette. 

Vitán felül áll, hogy az összefogás pártjaiból álló koalíció közös 
egyeztetést tart, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ezekre az 
egyeztetésekre a koalíción kívüli pártok, a függetlenek és a civilek 
nem hivatalosak, véleményüket és javaslataikat tehát elmondani nem 
tudják. A meghívó kiküldése után ugyan a végleges napirendi pontok-
kal kapcsolatosan javaslattal, észrevétellel élhetnek, de így sok értel-
me azonban nincs, ez pedig egy demokratikusan, átláthatóan vezetett 
önkormányzatnál kevéssé szerencsés.

Ezért tehát a február 17-ei ülésre előterjesztettem egy javaslatot, 
mely szerint a költségvetési tárgyalások összehívását a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban rögzítenénk.

Immáron negyedjére terjesztettem elő az Élhető Er-
zsébetváros Egyesület terasz-egységesítő javaslatát, 
ami a józsefvárosi minta alapján egységes szabá-
lyozást írna elő az erzsébetvárosi vendéglátóhelyek 
teraszainak nyitva tartását illetően, függetlenül at-
tól, hogy maga a terasz erzsébetvárosi, vagy fővárosi 
útszakaszon található. 

BŐVEBBEN:

A képviselő-testületi ülések élőben és 
felvételről is megtekinthetőek a www.

onkormanyzatitv.hu weboldalon. Fenti 
felszólalásom az alábbi QR kód beolva-

sásával megtekinthető az 1-es 
napirendi pontnál.  

Az otthonát, a szűk lakókörnyezetét a legtöbb ember a legnagyobb gon-
dossággal szépítgeti, fejleszti, vásárol új bútort, képet, tükröt, órát, és igyek-
szik megóvni azt, amit megteremtett. Otthonában nem dobálja el a szeme-
tet senki a folyosón, nincsen a fotelek körül több sörösdoboz és kólásüveg, 
nem töri be senki viccből az előszoba nagytükrét és az imádott csemeténk-
nek sem szabad összefirkálni a falat. Ebben egyetértünk, gondolom.

Abban is egyetértünk, hogy a nagy többség az ut-
cán sem szemetel, nem rúgja szét 
a kukákat, illedelmesen összesze-
di a házikedvence elpottyantott 
ürülékét és nem firkál sem házfala-
kat, sem utcabútorokat. 

Mint a lakóim tudják, rendszeresen járom végig körzetünket, jelzései-
met rendszeresen küldöm a Városüzemeltetési irodának, ha valahol prob-
lémát észlelek. Most összefoglaltam egy képgalériában, hogy mik azok a 
környezetidegen tevékenységek a kerületben, melynek eredményét az 
önkormányzatnak kell finanszíroznia, mégpedig olyan pénzből, amit fej-
lesztésekre egyéb beruházásokra is költ-
hetnénk. Több ilyen képcsoportom is van, 
a látványosabbakat kerestem elő. 

Graffiti a szobron, a díszkövön, törött 
padok, bicikli a facsemetéhez rög-
zítve, széttaposott ágyások, szét-
tört facsemeték. 

TEGYÜNK a környezetünkért!

De vannak, 

akik rongálnak. NE TEGYÉK!

Az üzenetünk 

egyértelmű: 

LÖVÖLDE TÉRI PARK

ILYEN 
VOLT

ILYEN 

LETT

LÖVÖLDE TÉRI PADOK 

ILYEN 
VOLT

ILYEN 

LETT

ERZSÉBET KRT. 8. ELŐTTI TÉR 

ILYEN 
VOLT

ILYEN 

LETT

NÖVÉNYESÍTÉS 

Szenes 
Hanna 

park

Hutyra 
3.

Király 
utca

http://www.onkormanyzatitv.hu
http://www.onkormanyzatitv.hu


„Próbáljuk meg azt kiküszöbölni, 
ami a VI. kerületi oldalon történt, 
hogy az esetlegesen olyan parko-
lóhelyeket is lezárjunk a parkoló 
autók elől a 18:00 – 7:00 óra közötti 
időszakon kívül, amik egyébként 
Erzsébetvárosnak parkolóhely be-
vételt teremtenek. Azt azért sze-

rencsés lenne elkerülni, hogy ezek 
a parkolóhelyek, napközben ott 
álljanak üresen, mert várakozni 
tilos tábla hatálya alá fognak tar-
tozni.” Ezzel a mondattal szólította 
meg Benedek Zsolt Niedermüller 
Pétert még a szeptemberi testületi 
ülésen utalva arra, hogy a kihelye-
zendő táblák tervei problémásak.

Budapest legnagyobb 
parkolási zűrzavarát
hozták létre 
Erzsébetvárosban
A baloldali önkormányzat ugyanis 
Belső-Erzsébetváros parkolóhe-
lyeinek 1/3-át átalakította lakos-
sági várakozási hellyé délután 6 
és reggel 7 óra között. Illetve csak 
szerette volna, mert nem sikerült 
megfelelő táblákat kihelyezni.

TÖBB SZAKÉRTŐ 

EGYBEHANGZÓ VÉLEMÉNYE 

SZERINT UGYANIS 

OLYAN TÁBLÁKKAL 

RAKTÁK TELE 

BELSŐ-ERZSÉBETVÁROST, 

AMELYEK ÁLTALÁNOS 

VÁRAKOZÁSI TILALMAT 

RENDEL NEK EL 

A 18 ÉS 7 ÓRA KÖZÖTTI 

IDŐSZAK KIVÉTELÉVEL. 

Ez azt jelenti, hogy a DK-s vá-
rosvezetés Belső-Erzsébetváros 
parkolóhelyeinek egyharmadát 
megszüntette, így az önkormány-
zat ezeken a helyeken reggel 7 és 
délután 6 óra között semmilyen 
parkolási díjat, vagy parkolási bír-

ságot nem szedhetne. De a hely-
zet még ennél is sokkal súlyosabb, 
mert a KRESZ önkényes értelme-
zésével a baloldali városvezetés 
továbbra is parkolási díjat és pót-
díjat/bírságot szed ott, ahol épp 
maga helyezett ki parkolási tilal-
mat jelző táblákat. Tudunk olyan 
esetről, ahol a várakozni tilos tábla 
mögött parkoló autóra parkolási 
bírságot helyeztek el.

A hibás táblák cseréjéig 
ne bírságolják 
az autósokat!
Ezzel az önkormányzat nem csak 
a helyi lakókat és a tisztességesen 
parkolni akarókat hozza nehéz hely-
zetbe, hanem gyakorlatilag jogalap 
nélkül gazdagodik, és önkényes 
jogértelmezésével megtéveszti az 
autósokat jogosulatlan parkolási 
bírságolás/pótdíjazás jogcímen.

Mint a januári képviselő-testületi 
ülésen benyújtott előterjesztésünk 
fogalmaz, és ahogy el is mondtam 
az ülésen, a jelenlegi szerződéses 
konstrukcióban a bérlőktől be-
szedett bérleti díj papíron ugyan 
magában foglalta a piacok üze-
meltetési költségeit is, a valóság-
ban azonban a bérleti díjak már a 
szerződések megkötésekor sem 
fedezték az üzemeltetési költsége-

ket. A Piacüzemeltetési Kft. jelenle-
gi vezetésének az elmúlt 2 évben 
sikerült lefaragnia az üzemeltetési 
költségekből, ám ezzel együtt a 
veszteség még mindig tetemes. 

Mivel tisztában vagyunk azzal, 
hogy az erzsébetvárosiak szeretik 
a piacaikat, szeretik, ha a megszo-
kott árusoknál, hentesnél, zöldsé-
gesnél szerezhetik be a hétvégi 
főzni valókat, így olyan megoldást 
kerestünk, amely úgy csökkenthe-
ti az önkormányzat veszteségeit, 
hogy közben igyekszik minél több, 
lakossági igényeket kielégítő ke-
reskedőt és szolgáltatót a piacokra 
vonzani, megmentve ezzel Erzsé-

betváros nagy múltú piacait. Javas-
latunk lényege az volt, hogy felme-
nő rendszerben válasszuk külön 
a bérleti díjat és az üzemeltetési 
költségeket. Ha ez utóbbit a bér-
lők megfizetik, akkor a bérbe adott 
négyzetmétereken már nem terme-
lődik vesztesége az önkormányzat-
nak. Ebben az esetben a bérleti díj 
már tiszta nyereség lenne ugyan 
az önkormányzatnak, de nehezen 
kitermelhető költség a bérlőnek. 
Ahhoz, hogy a veszteség csökken-
jen, mindenképpen ki kell fizettetni 
az üzemeltetés költségeit, a poten-
ciális nyereséget viszont el lehet 
engedni annak érdekében, hogy 
több bérlő, kereskedő, szolgáltató 
jöjjön a piacra, kielégítve ezzel a 
lakók igényeit. Ezt a megoldást kí-
nálta a Piacüzemeltetési Kft. ügyve-
zetőjével, Rókay Attilával közösen 
kidolgozott előterjesztésünk, amit 
a képviselő-testület elfogadott. 

Kevesebb veszteség, jobb piacok
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Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint.            Bejelentkezés a benedek.zsolt@erzsebetvaros.hu címen.

BENEDEK ZSOLT
önkormányzati képviselő

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

BÁRDI ZSUZSANNA
a 2. választókerület képviselője

Erzsébetváros két közkedvelt piaca, a Garay téri piac és a Klauzál csarnok saj-
nálatos módon hosszú évek óta veszteségesen működik. Ennek legfőbb oka az 
a szabályrendszer és szerződéses struktúra, amelyet még az önkormányzat és 
a Piacüzemeltetési Kft. előző vezetése kötött a piacok bérlőivel, ezzel hosszú 
távra bebetonozva a veszteséges működést. 

Elfogadásra került frakciónk azon kezdeményezése, amely kötelezi az ön-
kormányzati bizottsági tagokat arra, hogy az előre meghirdetett ülésekről 
való távolmaradásukat legalább 24 órával a bizottság ülése előtt jelezzék 
annak elnökének, máskülönben két ilyen alkalmat követően illetményük 

megfelezésre, négy alkalmat követően megvonásra kerülhet.

Nem felejthetünk
Erzsébetváros területén került kialakításra és 1945. január 17-

ig állt fenn a több ezer embertársunk halálát okozó, valamint 
megannyi maradandó sérülés és megaláztatás helyszíné-

ül szolgáló budapesti gettó. A múlt szörnyűségein nem 
változtathatunk, éppen ezért fontos, hogy minden évben 

megemlékezzünk az áldozatokról azok családjáért, magunk 
miatt, és hogy végre megtanuljuk: a gyűlöletre elfogadással, 

a széthúzásra összefogással kell felelnünk. A budapesti gettó 
felszabadulásának emléknapja január 18-a, a holokauszt 

nemzetközi emléknapja január 27-e volt. A Momentum-frak-
ció tagjaival közösen a Bethlen téri  „A zsidó munkaszolgála-
tosok emlékművénél” emlékeztünk meg az áldozatokról, és 

arról, hogy idén 77 éve szabadult fel a budapesti gettó. 

TÖRVÉNYTELEN 
az új parkolási rendszer
Hibás táblákat helyeztek ki a lakossági parkolóhelyekhez

Az erzsébetvárosi önkormányzat 2019 óta teljesen átszervezte a kerület közleke-
dését. A korlátozó intézkedések és a rejtett táblák hatására a kerület közlekedése 
teljes káoszba fulladt. Közben a kerület vezetése tervbe vette a parkolási díjak 
megduplázását, jelenleg pedig jogszerűtlenül értelmezi a KRESZ-t, és így egy tör-
vénytelen parkolási rendszer keretein belül sarcolja az átutazó autósokat és a 
kerületi lakosokat.



Felvételik után

Röviden összefoglalom az elmúlt mintegy két év 
eredményeit. A probléma azért is kettős, mert 
míg ezek a lakások nyelik a közpénzt, tud-
juk, hogy akár 300 családnak nyújthatná-
nak lakhatási lehetőséget. Ki kellett talál-
ni egy olyan konstrukciót, ami a lakók és 
az önkormányzat számára megfelelő.

A lakások bérbeadásával kapcsolat-
ban az a döntés született, hogy nyilvá-
nos pályázaton, felújítási kötelezettség 
vállalásával, kerületi lakók számára írjunk 
ki bérlakás pályázatot. Az EVIN Zrt.-nél az 
üres lakásokkal kapcsolatban minden adat a 
rendelkezésünkre áll, így címekhez csatolhatóan a 
műszaki adatok, az aktuális fotók, sőt még azok az anyagok 
is, melyek azt mutatják meg, hogy egy lakható állapotban 
átadott lakásból hogyan lesz gyakorlatilag lakhatatlan in-
gatlan. Ahhoz, hogy előre tekinthessünk, azt is tudni kell, 
hogy milyen hibákat követett el a korábbi vezetés. 

Németh Zoltán az EVIN Zrt. lakásgazdálkodási vezetője egy valós 
példán keresztül szemléltette számomra a helyzetet: a korábbi 
vagyonkezelő 2012-ben átadott egy lakást a bérlőnek, a doku-

mentációban értelemszerűen benne vannak a fotók és a műszaki 
adatok az aktuális, tehát beköltözhető állapotról. 2018-ban ez a 

lakás visszakerült az önkormányzathoz, gyakorlatilag lakhatatlan 
állapotban, villanyóra és gázszolgáltatás nélkül. 

KINEK A FELELŐSSÉGE? 
Az előzőkben kiemelt szövegrész estében fele-

lős a volt vagyonkezelő, mert a bérlemény-
ellenőrzéskor a pusztulás folyamatát ész-

lelnie kellett volna. Felelős a bérlő, mert 
a lakást kötelessége úgy használni, hogy 
ne amortizálódjon le. A lakásbérleti szer-
ződés is rögzíti, hogy a bérlőnek karban-

tartási kötelezettsége van. 

MIT TEHETÜNK? 
Visszamenőleg semmit, az évtizedekkel ez-

előtt megkötött érvényes szerződéseket felmon-
dani csak lakbér nem fizetése esetén lehet. A jelenlegi 

pályázatok nyerteseivel már csak határozott időre köt az 
EVIN Zrt. lakásbérleti szerződést. 

Célunk tehát, hogy minél több bérlakás kerüljön olyan 
lakókhoz, akik sajátjuknak is érzik, ebbe pénzt is fektetnek, 
tehát sokáig szeretnének ebben a kerületben, az adott la-
kásban élni, és nem termelnek veszteséget vagy kiadást 
önkormányzatunknak. Az előbb említett lakás is pályázatra 
került, nyertese vállalta a felújítását, mára beköltözhető, lak-
ható, és biztos, hogy gondos kezek fogják az elkövetkező 
években a karbantartását is megoldani, ráadásul a bérlő ál-
tal fizetett lakbér már nem termel veszteséget a kerületnek.

A bérlakásállomány felmérése után már 2020 elején ki-
írásra került az EVIN Zrt. első bérlakás pályázata, amit azó-

ta 4 újabb nyilvános pályázat követett. A legutolsónak az 
elbírálására február közepén kerül sor, addig nyilván nem 
tudjuk, hogy kik lesznek a meghirdetett lakások nyertesei. 
Viszont ismerjük az első pályázatok adatait: 2020-ban  8 db 
lakás, 2021-ben 15 db illetve 10 db lakás került így bérlők-
höz,  és a legutóbbi pályázat várható eredményként lega-
lább 15 olyan pályázó  lehet nyertes, akik vállalták, hogy 
ezen lakásokat lakhatóvá teszik, bérleti szerződést a felújítás 
után kötnek velük. 

Ennek nagy előnye, hogy a bérlők a lakásokat úgy újítják fel, 
ahogy az számukra a legmegfelelőbb, olyan körülmények közé 
költözhetnek be, amit jól ismernek, a bérleti szerződésük meg-

hosszabbítható, és a felújításra ráfordított összeg jelentős része 
lelakható. Tény, hogy a pályázónak rendelkeznie kell néhány 

millió forint megtakarítással, de ezzel a megoldással eddig közel 
50 család jutott/jut így lakhatáshoz két év alatt, az ingatlanárak 

ismeretében a töredékéért annak, amennyiből egy garzon is 
vásárolható a VII. kerületben. 

A konstrukció működőképes, az első negyedév végére 
bizonyos, hogy kikerülnek az újabb pályázatok is az EVIN 
honlapjára. Nézzenek utána lehetőségeiknek, kísérjék figye-
lemmel a lakáspályázatokat az önkormányzat és az EVIN Zrt. 
honlapján. A bérlakásprogramunk hosszú távú befektetés a 
lakóknak és az önkormányzatnak is, mivel a lakások határo-
zott időre szóló bérleti joga további határozott időre meg-
hosszabbítható. Illusztráció: freepik.com
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BÓNUS ÉVA
a 10. választókerület képviselője

Fogadóórát egyeztetett időpontban tartok. Elérhetőségeim:            +36-30-227-4859            bonus.eva@erzsebetvaros.hu            www.facebook.com/bonus.eva. momentum

Bérlakások és pályázatok
Az üres bérlakások kérdésköre az egyik legnehezebben megoldható feladata önkormányzatunknak. Amikor 
az új vezetés 2019 végén felmérette a bérlakásállományt, nagyon gyorsan kiderült, hogy lépnünk kell, mert 
a több mint 300 kiadatlan, majdnem 100%-ban teljesen lelakott, jelentős részben lomtalanításra váró, fél-
komfortos, vagy komfort nélkül lakás már csak a megléte miatt is pénznyelőként működik, mivel bérleti díj 
bevétel nem keletkezik, a lakatlan lakás műszaki állapota tovább romlik. A lakásgazdálkodási feladatok az 
önkormányzat vagyonkezelőjénél, az EVIN Zrt.-nél vannak, azonban nagyon sok ezzel kapcsolatos döntés-
ben az általam vezetett Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság (PKB) az illetékes.

A világ nem Kossuth Zsuzsannát 
tartja az ápolásügy megala-
pítójának, hanem Florence 
Nightingale-t, de mi büszkén 
mondhatjuk, hogy bizony a 
mai ápolási hivatás születése 
1848-hoz, a mi szabadsághar-
cunkhoz köthető esemény.

A Magyar Ápolási Egyesület 
2011. decemberében tett javas-
latot arra, hogy Kossuth Zsuzsanna, 
születésnapját a Magyar Ápolók Nap-
jaként ünnepelje az ország. Indoklásukban 
megfogalmazták, hogy: „Kossuth Zsuzsanna 
hősies, önfeláldozó, emberséges cselekede-
te alapköve volt a hazai ápolás fejlődésének, 
ami négy évvel megelőzte Florence Nightin-
gale tevékenységét.” Az országgyűlés 2014-

ben hivatalosan is a Magyar Ápolók 
Napjává nyilvánította ezt a napot.

Most, 2022-ben, amikor a 
Covid19 világjárvány 3. éve a 
hétköznapjaink része, nagyon 
fontos, hogy ne feledjük, kik 
azok, akik a betegágyak mel-

lett gondoskodnak azokról, 
akiket a vírus annyira levert a 

lábukról, hogy kórházi ápolásra 
szorulnak. 

Kossuth Zsuzsannát, aki nem mel-
lesleg Kossuth Lajos legfiatalabb húga volt, 
1849. április 16-án nevezték ki országos 
főápolónőnek. Az ápolói hivatás hitvallását 
a következőkben fogalmazta meg: „Egy le-
gyen bennünk az akarat, felkeresni a szen-
vedést, s enyhíteni azt”. 

Február nagyon sok jeles nappal köszönt be ránk, a legfontosabb talán, hogy igazi közös névnapot ünnepeltünk február 7-én, hiszen 
ezen a napon 140 éve történt, hogy I. Ferenc József engedélyével feleségéről, Erzsébet királynéról elnevezték a néhány évvel korábban 
a VI. kerületről levált VII. kerületet. A király 1882. január 17-én írta alá az engedélyt, 1882. február 7-én az új elnevezés beiktatásra került.

B O L D O G  N É V N A P O T  E R Z S É B E T V Á R O S !

Nagyon sok kerületi gyermek ült izgatottan 
az iskolai padokban januárban a központi 
írásbeli vizsgákon. A jövőjüket is megha-
tározó esemény, bár nem végleges irányt 
szab felnőttkoruknak, de meghatározza az 
elkövetkező éveiket. 

Február közepére az általános iskolák elküldik a felvételi la-
pokat a középfokú intézményekhez. Február 22. és március 
11. között kerül sor a szóbeli vizsgákra, ahol erre lehetősé-
get biztosít a törvény, azokban az iskolákban, ahol túljelent-
kezés van. 

Még nem tudjuk, hogy pontosan mennyien írtak dolgo-
zatot január 22-én a kerületben, de országosan több mint 70 
ezer diáknak drukkolunk, hogy sikerüljön a felvételije. 

Több neves gimnáziuma is van kerületünknek, a VII. ke-
rületi Madách Imre Gimnázium a főváros legrégebben ala-
pított állami középiskolája, az ország egyik legjobb hírű kö-
zépiskolája. 1881-ben alapították Budapesti VII. ker. Állami 
Gymnásium néven, a Barcsay utca 5. szám alá idén 130 éve, 
1892-ben költöztek.  

KÖSZÖNTSÜK 
az ápolókat!
Február 19-e jeles nap a magyar ápolásügy történetében. Ezen 
a napon az ápolókat köszöntjük, megemlékezve arra, hogy ezen 
a napon született Kossuth Zsuzsanna (1817-1857), hazánk első 
főápolónője, aki a világon elsőként, már 1848-ban elkezdte a 
szabadságharc sérültjeinek szervezett ellátását a harctéren. 

Felsorolhatatlanul sok 
később nevessé vált diák-
juk koptatta itt a padokat, 
közülük többen kerületi 

lakosként is, például: 
Kertész Imre, Méray Tibor, 

Borgula András, 
Gálvölgyi János, 

Kézdy György, 
Szinetár Miklós, 

Pintácsi Alexandra (Szandi), 
Albert Flórián, 
Robert Capa 

(Friedman Endre). 
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Oláh Lajos szenvedélyes hegymászó. A 
legmagasabb csúcs, amelyre feljutott, az 
amerikai kontinens rekordere, az Argen-
tina-Chile határon magasodó Acicaqua. 
Megmászta az Elbruszt és a Kilimandzsárót 
is, pedig ezt a sportot csak 42 évesen kezd-
te el, igaz nem követi azokat a huszonéve-
seket, akik két csákánnyal a függőleges 
sziklafalakra kapaszkodnak. A DK-s képvi-
selő azt állítja, hogy nincs a hegymászás-
nál jobb kikapcsolódás: ez a kitartás, az el-
mélyülés, és a barátság sportja. Nem esett 
kétségbe, amikor a Covid miatt nem utaz-
hatott. Gyakorlásként négyszázszor meg-
mászta a Nagy-Kevélyt, de tréningezett a 
Gellért-hegyi lépcsőkön is. Huszonhét ki-
lós hátizsákkal, tizenkétszer fel-le. 

Aligha véletlen, hogy a szakirodalom 
szerint a teljesítményt, a munkabírást nö-
veli a kínai puerhe tea, amelyet beszélge-
tésünkhöz ajánlott. Persze tudtuk, hogy 
érdemes erről kérdezni: szakértő hírében 
áll. Azonnal sorolta is, hogy ezt a gyúrt, 
napon szárított, enyhe sütéssel készített 
préselt teát, idősebb fákról szüretelik Jün-
nan tartományban. Oláh általában is a 
kínai kultúra szerelmese, és érdeklődése 
jóval régebbi, mint a kormány keleti-nyitás 
politikája. Nem véletlen, hogy ő a parla-
ment Magyar-Kínai Barátság csoportjának 
alelnöke. De elnöke a magyar-indonéz 
interparlamentáris unió-csoportnak, és 
tagja a párbeszédben érdekelt európai 
törvényhozókat tömörítő Open European 
Dialogue szervezetnek is. Általában: az 
országgyűlésben kevés olyan világlátott 
képviselő van, mint az angolul és oroszul 
beszélő Oláh. Tanulmányait az ELTE jogi 
karán kívül Hollandiában, Dél-Afrikában, 
Belgiumban és Dél-Koreában végezte. 

Pályája során volt a szocialista kormány 
környezetvédelmi államtitkára, majd a 
közlekedési és hírközlési tárcához került. 
Szenvedélyesen érdekli a robotizáció, 
amelynek szerinte régen be kellett vol-
na épülnie az alaptantervbe: elveszünk, 
ha a számítógép kezelése nem lesz min-
den magyar készsége. A robotok ma már 
nem csak autót vezetnek, hegesztenek, 
de jogi dokumentumokat is készítenek. 
Ja, és újságot is írnak, mondja Oláh. (OK, 
ebben nem értünk egyet.) Kerületi képvi-
selőként három prioritása van. Az egész-
ségügy erősítése, a társasházak sorsa és 
a zöldítés. Dühösen teszi hozzá: micsoda 
program az, hogy a társasházak számára 
kiírt Otthon Melege Programból kizárták 
a 1947 előtti épületeket. Nagyjából egész 
Erzsébetvárost.

Felmerülhet a kérdés: egy olyan em-
ber, aki ennyi minden iránt érdeklődik, mi-
hez ért igazán? Kézenfekvő a válasz: po-
litikus. Mediátor, akinek az a dolga, hogy 
szakterületek, érdekcsoportok között köz-
vetítsen. Ebbe is belelásson, amarról is 
tájékozódjon, segítsen megtalálni a közös 
nevezőt. Igaz, itt és most ennél nincs ne-
hezebb feladat. A politikai oldalak között 
ma még áthághatatlan hegygerincek hú-
zódnak.

Barát József 

KÉPVISELŐI PORTRÉ

Amikor a lakosság egyre nagyobb terheket 
cipel, egy felelős politikus nem mondhatja 
azt, hogy néhány élelmiszer hatósági ára-
sítása elégséges megoldás bármire. Egyik 
választóm írta: „Nem csak az élelmiszerek és 
az üzemanyagok ára emelkedik, nem csak 
arról kellene beszélni”. A lakásbiztosításá-
nak indexálásáról kapott levelet, és tényleg: 
nagyobbat drágult a biztosítása, mint a ser-
téscomb vagy a csirkefarhát, az éves díj az 
eddigi 79 612 forintról 87 800 forintra nőtt. 
Ez 10,3 százalékos áremelkedés! És meny-
nyi árucikknél, szolgáltatásnál tapasztaljuk 
ugyanezt. Az infláció ugyanis sosem egy 
konkrét termékre vonatkozik, az árszínvonal 
általános emelkedését és a pénz vásárlóere-
jének romlását jelenti.

A statisztikák számadatai mögött 
viszont én látom a dolgozó, családos, 
nyugdíjas, egyetemista, pályakezdő 
embe reket. Önöket. Ápolókat, iskola-, 
és óvodapedagógusokat, bolti eladókat, 
nyugdíjasokat, áruszállítókat, szociális dol-
gozókat, szakácsokat, mentősöket, katoná-

kat, kisiparosokat, kismamákat, rendőröket, 
informatikusokat, tűzoltókat, és még na-
gyon sok embert, akiknek a munkája nélkül 
a társadalom nem működik. 

Mindenkit, aki alig visz haza több fizetést, 
nyugdíjat, bért, mint az előző 5, sőt 10 év-
ben. Akiknek egyre többe kerül a megélhe-
tésük, mert tudják, hogy minden hónapban 
újabb és újabb dolgokat kell kivenni a vá-
sárlókosárból. A rezsit fizetni kell, mert a fű-
tésre és a villanyra alapvetően szükség van. 
A gyereknek cipő kell, az iskolába tanszer, 
a nagyszülőknek gyógyszer, a kisbabának 
pelenka, a család minden tagjának bérlet, 
az iskolásoknak ebédbefizetés. 

Ezeknek az áremelkedése nincs egyenes 
arányban a hatósági áras termékek meg-
szabott árával, hiszen több száz kiló ser-
téscombot kellene havonta elfogyasztani 
minden családban, hogy akár részben 
is kompenzálni tudják az általános inflá-
ció miatt emelkedő árakat. A statisztikák 
adatai tehát nem csak szimplán számok, 
ezt egy matematikai bravúrral nem lehet 
kezelni. 

A csirkefarhát tehát szerintem egy fricska. 
Hol van ebben a kormány felelősség- vagy 
kötelezettség-vállalása? Vagy 12 évnyi kor-
mányzás után tényleg ebben látták a hely-
zet megoldását? Mert a csirkefarhát és társai 
árának pár forintos csökkenése nem fog se-
gíteni az embereken, az ellenoldalon pedig 
ott vannak a stadionokra szánt milliárdos 
tételek. Szerintem nagyon komoly átterve-
zésre van szükség mind a politikai életben, 
mind a politikai kultúra területén. 

Csirkefarhát meg a társai
Nem szoktam a saját munkámon kí-
vül azt firtatni, hogy mit csinál a má-
sik oldal, de most először szakítok 
ezzel a hagyománnyal. Országgyű-
lési képviselőként úgy gondolom, 
hogy a felelősséget mindenkinek 
vállalni kell tetteiért. A politika terü-
letén főleg, hiszen nem a sajátjáról 
dönt a politikus, hanem a közösség 
életéről, értékeiről, megélhetéséről. 
Ennek tudomásulvétele a politikai 
kultúra szerves része, de számomra 
a csirkefarhát-kérdés nem tartozik 
abba a politikai kultúrába, amit kép-
viselni szeretnék. 

Kérem, keressenek elérhetőségeimen:           drolahlajos@dkp.hu          *         06-30-709-1102        *        facebook.com/drolahlajos  
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A Magyar Nemzeti Bank (www.mnb.
hu) oldalán elérhető havi elemzés az 
infláció alakulásáról az alábbi mon-
dattal kezdődik: 2021 
decemberében az éves 
összevetésben számított 
infláció 7,4 százalék volt. 

A KSH oldalán (www.ksh.hu) végig-
böngész hetünk nagyon 
sok adatot egy táblázat-
ban az elmúlt 5 évre visz-
szamenőleg. 

A KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉSRŐL
A pályázók által beadott ötletek közül a leg-
népszerűbbeket valósítja meg a Fővárosi 
Önkormányzat. Minimum 15 projekt indul-
hat el, három kategóriában: Zöld Budapest, 
Esélyteremtő Budapest, Nyitott Budapest 
címszó alatt. Lehetőség lesz mindhárom 
kategóriában maximum 50 millió forintos 
kisebb beruházások, és egy 50 millió forin-
tot meghaladó, maximum 133 millió forintos 
nagy projekt megvalósítására. 

A közösségi költségvetés szempontjából 
fontos továbbá, hogy az ötlet legyen közér-
dekű, és feleljen meg a lehető legtöbb alap-
elvnek ezek közül: egyenlőség, közösségi 
szemlélet, minőségi változás, hasznosság, 
biztonság, fenntarthatóság és szerethetőség.

NYÁRON SZAVAZHATUNK
Az ötletbörzén részt vehetett 
minden Budapesten élő vagy 
dolgozó, tanuló, 16. életévét be-
töltött magánszemély, aki becsek-
kolt az otlet.budapest.hu oldalon. 
Bár a beadási határidő január 31-én 
lejárt, hosszú még az út amíg az ötletek 
szavazólapra kerülnek. A következő hóna-
pokban szakmai csoportok vizsgálják meg, 
fejlesztik tovább a pályaműveket, amelyek 
a budapestiekből álló közösségi költség-
vetési tanács elé kerülnek. Ennek tagjait 
véletlenszerűen választják ki. Ők tesznek 
javaslatot arra vonatkozóan, hogy mely pro-
jektek kerüljenek a szavazólapra. Mire idáig 
eljutunk, nyár lesz. 

ZÖLDEBB FŐVÁROST
A tavalyi elgondolásokból mostanra már 
több a megvalósítás szakaszába lépett. Így 
– többi között – az Astoriánál gyalogos át-

kelőt építenek, a rakparton kültéri 
geometrikus elemek szol-

gálják majd a pihenni 
vágyókat, példamu-

tató közvécé létesül, 
hajléktalansággal 
küzdőknek üres la-
kásokat újítanak fel 

az érintettek közre-
működésével.

A kerületre vonatko-
zó idei tervek közt szere-

pel egy élhetőbb Rákóczi út 
megteremtése, mely visszaadná a közterület 
régi arcát, mikor még a mostani Andrássy 
útra hasonlított. A közösségi költségvetés 
honlapján beadott ötletként olvasható a 
Klau zál tér megújítása és parkosítása, fa-
sor ültetése a Thököly út kerületi oldalán. 
A benyújtott ötletek zömében egy zöldebb 
Buda pest képe rajzolódik ki. 

Török Zsuzsa

Milyen Budapestet szeretnénk?
Lezárult a fővárosi közösségi költségvetés ötletpályázata, a következő 
hetekben feldolgozzák a beérkezett javaslatokat, tavaszra pedig kide-
rül: milyen fejlesztések kerülnek a szavazólapokra. A főváros kasszá-
jából 1 milliárd forint értékű beruházás valósulhat meg a budapestiek 
elképzelései alapján. Erzsébetvárosra vonatkozóan a Rákóczi út 
élhetőbbé tételét fogalmazta meg egy pályázó, a Thököly útra 
fasort telepítene egy másik ötletelő. 

  TÖBB MINT 600 ÖTLET ÉRKEZETT BUDAPEST MÁSODIK KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

A hegymászó
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Parti Nagy Lajos Erzsébetvárosról, 
identitásról, és a sétáló irodalomról

Zsúfolt nézőtér előtt szokott fellépni, 
ám a K11ben szűkebb körű íróolvasó 
találkozón vett részt. Megéri tíztizenöt 
emberért is eljönni? 
– Persze, hisz ez a mi munkánkkal együtt jár. 
Ha megkérnek, hogy szeretnének a köny-
vemről beszélgetni velem, és ráérek, meg-
tisztelem az olvasóimat azzal, hogy eljövök. 
Nem lényeges a létszám. A Covid miatt is 
nehezebb közönséget szervezni, úgyhogy 
nagyon örültem a K11 meghívásának. 

Az olvasók kíváncsiak az íróra, de az író is 
az olvasóira? Izgatja, kik lesznek ott, mit 
fognak kérdezni?
– Bizonyos fokig igen, noha azt tapasztalom: 
az olvasók többnyire nem az adott könyv 
konkrétumaira kíváncsiak. Inkább azt vár-
ják, hogy meséljek úgy általában magamról, 
ami rendben is van, mivel ez egy beszélge-
tős műfaj.  

Ezen a találkozón jó volt látni, hogy egé
szen fiatalok is eljöttek. Meglepte?
– Nem igazán, bár azt már tudomásul vet-
tem, hogy a könyveimet főleg a középnem-
zedék és az idősebbek olvassák. Az, 
hogy fiatalok is akadnak az olvasóim 
között, főleg annak köszönhető, hogy 
vannak még nagyszerű magyarta-
nárok és gimnáziumok, ahol kortárs 
irodalmat is tanítanak. Sok olyan tör-
ténetet hallok, hogy valakinek a ma-
gyartanára húsz évvel ezelőtt a kezébe 
nyomta egy kortárs szerző művét, és 
azóta olvassa a mai magyar szerzőket.

Az Erzsébetvárosi újság több tízezer 
példánya, mindenféle réteghez eljut. 
Kiknek ajánlja új könyvét, az Árnyék
porocskát? Ki az ideális olvasó? 
– Azt gondolom, ez az a könyv, ami tény-
leg mindenkinek ajánlható. Valójában két 
összetartozó kötetről van szó: a vaskosabb 
egy szakácskönyv 1915-ből, Kner Piroska 
receptjeinek a gyűjteménye. Ő a híres Kner 
család tagja volt, a gyomai Kner Nyomda 
alapítójának, Kner Izidornak a legfiatalabb 
húga. Egyszerű háziasszonyként élt Rákos-
ligeten, és mindig szerette volna megjelen-
tetni a szakácskönyvét, de ez nem sikerült 
neki. A szakácskönyv tehát egy kudarc bi-
zonyítéka is. A receptjei azonban ma is érvé-
nyesek, bárki főzhet belőlük. 

Belekóstolhatunk a századforduló ízeibe, 
megidézhetjük a múltját is?
– Voltaképp igen. Piroska halála után több 
évtizeddel, egy rákosligeti ház padlásán 
véletlenül találták meg az elfeledett szakács-
könyvet, és a gyomai könyvtár a Magvetővel 
közösen döntött a kiadásáról. Engem pedig 
felkértek arra, hogy írjak valamit a kiadvány-
hoz. Ebből született a kisregény. Tudtam, 
hogy nem a szakácskönyvről fog szólni, mert 
a gasztronómiához nem értek, nem is igazán 
érdekel. Annál inkább izgatott, hogyan lehet 
megírni valakinek a sorsát, akiről szinte sem-
mit nem tudunk. Kner Piroskáról ugyanis a 
szakácskönyvén, és néhány levelén kívül 
alig maradt fenn valami, még egy fényképet 
sem találtam róla, a halála pontos dátumát 
sem ismerjük. Ez a munka számomra olyan 
volt, mint egy nyomozás: megpróbáltam tö-
redékekből összerakni egy személyiséget. 
Ugyanakkor ebben az ismeretlen női sors-
ban valahol ott van a huszadik század, és egy 
zsidó család története is. Ahogy a szakácsok 
mondják: „amennyit a tészta fölvesz.” Vagyis 
amennyit Kner Piroska története fölvett, anél-
kül hogy túlírtam volna a kisregényt. 

Térjünk vissza Erzsébetvároshoz. A K11
en kívül is van kötődése a kerülethez? 
– Itt van az Örkény Színház, ahol több da-
rabomat bemutatták, és ahol a feleségem, 
Bíró Kriszta is játszik. Velük szoros munka-
kapcsolatom van. Az RS9-ben, és a Belvá-
rosi Színházban is többször felléptem már. 
Rendszeresen megfordulok a Magvető Ca-
fé-ban is. A belvárosi kerületekhez rengeteg 
kötelék fűz, de attól nem változik meg a vi-
lágképem, ha az egyik kerületből átmegyek 
a másikba. Bár nagyon szép az is, ha vala-
ki kerület-patriótának, erzsébetvárosinak 

vallja magát. Ahogyan én is a saját város-
részemben, Újlipótvárosban vagyok legin-
kább otthon. Ugyanakkor budapestinek, 
magyarnak és európainak is tartom magam, 
és az egymásra épülő identitások az életem 
szerves részeivé váltak.

A K11ben arról is beszélt, mennyire izgat
ják a helytörténetek. Erzsébetváros törté
netében mi az, ami leginkább érdekeli?
– Ha egy helytörténeti munkát elvállal az 
ember, rengeteg időt kell források kutatásá-

val töltenie. Talán ez vonz, a bíbelődés 
a tényekkel. Aki Erzsébetváros törté-
netét megírja, óhatatlanul Budapest 
és a zsidóság történetéről is ír, hiszen 
itt volt a zsidónegyed és a gettó is. Ez 
– ha komolyan vesszük a feladatot – 
több kötetet kitenne. Esszéket is lehet 
írni egy városrész feelingjéről. A sétáló 
irodalom nagyon izgalmas, a német 
irodalomban bevett hagyománya 
van. Az író sétál, és leírja az élménye-
it, belefűzve emlékeket, történeteket. 
Csakhogy az embereknek manapság 
arra sincs idejük, hogy sétáljanak és 
közben felfelé nézzenek. Megfigyel-

jék a homlokzatokat, a háztetőket, a felső 
ablaksorokat. Pedig, ha mondjuk, feltalál-
nának egy embereket szállító drónt, milyen 
érdekes lenne a magasból szemügyre venni 
akár házakon lévő hiányokat is. 

Miféle hiányokra gondol? 
– A belvárosi házak falai régen tele voltak 
háborús sérülésekkel. A hetvenes évek ele-
jén még tömegével láttunk golyónyomokat 
a lichthófokban, tűzfalakon is, és senki nem 
tudta ezek 45-ös vagy 56-os golyók nyomai. 
Erről a hetedik kerület házai is sokat mesél-

hetnének. A golyók ütötte sebek lassan be-
forrnak, ám az eltűntetett nyomok is nagyon 
beszédesek.

Erzsébetváros emlékezetpolitikájában a 
holokauszt, a pesti gettó központi szere
pet játszik. A kerületi vezetés ezért is tartja 
fontosnak, hogy a jelen a befogadásról, és 
a kulturális sokféleségről szóljon. A buli
negyed helyett kulturális negyed épüljön 
ki.  Mit gondol erről?
– Minden nagyvárosnak van egy balhés 
része, Berlinnek is van bulinegyede, és eb-
ből máshol is sok konfliktus adódik. A buli-
negyedek ezért kitolódnak a belvárosból a 
külső kerületekbe. Hátránya is van ennek, 
mert ezzel együtt a mindenkori ellenművé-
szet helyszínei is eltűnnek a belvárosból. A 
kocsmákat nem lehet kitiltani, ezért szerin-
tem az igazi feladat az, hogy miként lehet 
ezeket integrálni egy városrészben. Ami 
rendészeti probléma is. Ugyanakkor az, 
hogy egy kerület fejlesztési koncepciójá-
ban a kultúra kulcsszerepet kap, nagyszerű 
és dicséretes dolog. Már csak azért is, mert 
a kulturális pezsgés turistákat is vonz, fel-
lendíti a vendéglátást, a kereskedelmet is. 
Erzsébetvárosban bőven benne van annak 
a lehetősége, hogy ez a főváros egyik kultu-
rális negyede legyen. 

Miért is?
– A kerület nincs tele proccos helyekkel, kor-
mányzati épületekkel, baromi jó helyen van, 
mindenkinek elérhető. A négyes, hatos villa-
mos, a metró „tálcán hozza” a közönséget. 
Belső-Erzsébetvárosban sok a zegzugos 
utca, a történelmi tér, mellette kijjebb a Csi-
kágó rész. Ez a sokféleség teret adhat a sok-
színű kultúrának. 

A Kossuth-díjas íróval, aki nemrég a Király utcai K11 Olvasó körének 
vendége volt, Árnyékporocska című új kisregénye kapcsán beszélget-
tünk. Az író-olvasó találkozó után arról is kérdeztük őt: milyen szálak 
fűzik Erzsébetvároshoz? 

Rumos barnakenyér 

torta
Rumba áztatott, rozsos, lehető-

leg kovászos kenyér, mézeska-

lácsfűszerek, tojás, darált dió, 

vagy mandula – fehérliszt egy 

gramm se! Az egész savanykás 

lekvárral betöltve (pl. feketeri-

bizli, ribizli, som, stb.), majd ke-

serűcsokoládé-mázzal bevonva. 

Elegáns, modern, kifinomult tor-

ta, karácsonyi ünnepi desszert-

ként is megállja a helyét!

Kner Piroska kenyértortáját 

Mautner Zsófia készítette el.

HELYISMERETI JÁTÉK

Erzsébetváros közelebbről
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Próbálják kitalálni: vajon hol készülhetett a kép? A megfejtés min-
dig egy utca és egy házszám lesz. Októberben indult játékunk fotó-
iról nem állíthatjuk, hogy könnyű, de azt sem, hogy nehéz kitalálni. 
Csupán éles szem, a sétálás öröme és egy csipet hajlam a flâneur-
ségre szükséges. Hogy ez mit jelent? A flâneur francia szó, kószálót 
jelent. Igazi városi figura, aki lődörgései, lófrálásai során megisme-
ri a várost, minden részében otthon érzi magát benne, elég alapo-
san feltérképezi. Számára a lakhelye maga a titokzatos, felfedezni 
való természet, amelyben – bármilyen is legyen – gyönyörködik. A 
flâneur egyben valódi lokálpatrióta is, aki nem kimegy, hanem BE-
megy az utcára, és ezzel lényegében meg is érkezett.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ
A megfejtéseket legkésőbb 2022. február 28-ig vár-
juk e-mailben (erzsebetvarosujsag@erzsebetvaros.
hu) vagy postán. (1074 Budapest, Dohány utca 45., 
1. emelet 14/a.)

NYEREMÉNY
Havonta 2 színházjegy az Orlai-produkció, Buda
pest, Te! című zenés, vidám várostörténeti előadá-
sára a Belvárosi Színházba (Károly körút és Dohány 
utca sarka).

SORSOLÁS: MÁRCIUS 2-ÁN
A győzteseket azonnal értesítjük.
(Legutóbbi feladványunk megfejtése: Károly krt. 1., 
a kapu fölött a Vigyázó-családra emlékezve a család 
címere látható.)

Most a szokottnál kissé feljebb kellene nézni: 
vajon melyik ház legtetején látható ez az 1869-
es dátum?

ÉLHETŐ VÁROS



Nevelő célzatú előadással jelent-
kezik a Pesti Magyar Színház feb-
ruár 24-én. Rojik Tamás Száraz ság 
című ifjúsági regényéből Szivák- 
Tóth Viktor írt szövegkönyvet. Az 
ősbemutató témája: a klímaválto-
zás.

A Szárazság voltaképpen egy TIE előadás, 
melynek elkészítését drámapedagógiai szak-
emberek mentorálják. A teátrum elsők között 
foglalkozik a klímaváltozással – színházi esz-
közök segítségével – s ezzel a fővárosi teátru-
mok között is úttörőnek számít. A darabot a 
Pesti Magyar Színház egyik játszóhelye után, 
akár osztálytermekben is játszhatják. 

Színházi nevelés és előadás
Az angol Theatre in Education rövidíté-
se a TIE, amin komplex színházi nevelési 
előadást értünk, s Magyarországon is 
használják a rövidítést. A drámapeda-
gógia leágazása, melyben más drama-
tikus formáktól eltérően nagyobb teret 
kap a színházi formanyelv alkalmazása. 
A színház minden esetben eszköz, azaz 
alárendelt a témának, melynek megér-
tésében segíteni akarnak a társulatok. 
A színház eszközfunkciója nem jelenti a 
művészi minőség feladását.  

SZÍNHÁZI ÉLMÉNY ÉS KÖZÖS 
GONDOLKODÁS
Főhőseink fiatalok, 2050-ben járunk, Ma-
gyarországon. Az egész világ a bekövetke-
zett klímakatasztrófa okozta kihívásokkal 
küzd. A technológia magas szintű, robotizált, 
a természet megmaradt kincsei veszélyben 

vannak. Az állam szigorú szabályait minden-
kinek be kell tartania, és ami a legfontosabb, 
a fennálló rendet nem szabad megkérdője-
lezni. Dani – a főszereplő – élete teljesen fel-
fordul, amikor ráébred: a világban nagyobb 
a baj, mint amit a társadalom láttatott vele. 
Osztálytársával, Anikóval együtt indulnak el 
egy változásokkal teli úton.

A Pesti Magyar Színház új bemutatója 
olyan előadás, melyben a művészek színhá-
zi élményt nyújtva hívják közös gondolko-
zásra nézőiket a klímaváltozás témájában. 
Az előadás keretét a drámapedagógia esz-
közrendszere adja: a színházi előadás több 
alkalommal megáll, s az alkotók kilépve a 
szerepükből szólítják meg a közönséget. El-
indul egy beszélgetés, s akár a történet foly-
tatása is alakulhat az aktuális publikumnak 
köszönhetően.

TÍZ KARAKTERT JÁTSZIK
Lőrincz Nikol Zalaegerszegen, Háy János: 
Völgyhíd című regényéből készült adaptá-
ciójában Madák Zsuzsannával részt vett 
beavató színházi programban. Ott a szülő- 
gyerek elvárások témakörét dolgozták fel a 
nevelési színház módszertanát használva.

A pandémia indította el a Pesti Magyar 
Színház csapatát is alternatív utakon, s gyer-
mek és ifjúsági színház lévén elkezdték a 
Szárazság című előadás próbáit, Bethlen-
falvy Ádám TIE szakember közreműködé-
sével.

– Izgalmas feladat, melyben rugalmas-
nak és nyitottnak kell lenni – magyarázza 
Nikol.

Nagyon várja a gyerekekkel való talál-
kozást, hiszen egyelőre csak modellezik 
azokat a helyzeteket, melyek a valóságban 

lehet, hogy egész másként fognak működni 
13-16 éves gyerekek között. – Bizalmi hely-
zetet teremtünk, kíváncsiak vagyunk rájuk, 
kapcsolódunk hozzájuk érzelmileg, puha 
fészket teremtünk számukra, ahol megvaló-
síthatják magukat – fogalmaz Nikol. – A leg-
jobb forgatókönyv számomra, ha az előadás 
után elgondolkoznak, beszélgetnek a klíma-
katasztrófáról.

– Mi segítünk ebben, gondolatébresztő 
kérdésekkel – teszi hozzá.

A fészket teremtők maguk is egy érzelmi 
fészekből jönnek, hiszen a rendező mellett 
drámapedagógiai, TIE szakember támogat-
ja a próbafolyamatot, az összehangolódást. 
Színház-pedagógiai tréningen vett részt 
rendező, színész, technikai munkatárs, s 
kiderült, hogy a környezetvédelem többek 
számára fontos. 

HITELESNEK LENNI
Keresztény Tamás kedveli a színházi ne-
velés műfaját, több hasonló előadásban 
játszott: szerepelt a Kő, papír, olló, a Páros 
oldal, a Szociopoly előadásokban – ezek a 
darabok továbbtanulásról, válásról, hátrá-
nyos helyzetekről, mélyszegénységről gon-
dolkodtatnak el, köszönhetően színész és 
néző együttműködésének.

– Számomra a legnehezebb a hitelesség. 
Azon a nyelven, és úgy szólni, hogy sike-
rüljön közel kerülni ehhez a korosztályhoz 
– mondja a Szárazság egyik főszereplője. 
– Az a jó, ha úgy tudjuk átadni ezt a témát, 
hogy a gyerekeknek ne legyen nyomasztó 
érzésük, ha felállnak a székről. 

 

Török Zsuzsa
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Kováts Kriszta színművész, énekesnő, ren-
dező-tanár az ötletgazdája annak a kon-
certnek, amit a Baltazár közösségéért szer-
veznek február 12-én, a Budapest Music 
Centerben (BMC).

A koncerten fellépnek Baranyay Piros-
ka, Dés László, Fábri Flóra, Földes Gábor, 
Herczku Ágnes, Jammal, Kalló Zsolt, Káro-
lyi Katalin, Keönch László, Kováts Kriszta, 
Lukács Miklós, Müller Péter Sziámi, Nikola 
Parov, Radnóti Róza, Ránki Fülöp, Szakcsi 
Lakatos Béla, Szirtes Edina Mókus, és ter-
mészetesen a Baltazár színészei is. A műsort 
Krizsó Szilvia vezeti. 

Kováts Kriszta lapunknak elmondta, 
hogy mindenki azonnal igent mondott a 
felkérésre, és Gőz László a BMC vezetője is 
ingyen biztosítja a programhelyszínt és a 
technikát. Így a nézők a teljes bevétellel a 
Baltazár Színházat segítik.

Klímakatasztrófa a Pesti Magyar Színházban
  A GYEREKEK ELINDULNAK EGY VÁLTOZÁSOKKAL TELI ÚTON

„MINDENNEK IDEJE VAN” 

Összefogás a Baltazár Színházért
A Baltazár barátai címet viseli az 
a jótékonysági előadás, amelyen 
a társulat értelmi sérült színésze-
in kívül neves hazai művészek 
ingyen lépnek fel február 12-én, 
a Budapest Music Centerben. A 
nézők a teljes bevétellel a közös-
ség további működését segítik. 
Erzsébetváros önkormányzata is 
támogatja a kezdeményezést.  

Török Zsuzsa

Baltazár Színház

A Baltazár Színház 1998-ban alakult, 
tagjai értelmi sérült színészek. A társulat 
művészi és társadalmi feladatot egy-
szerre lát el: az alkotók megmutathatják 
tehetségüket, a nézők pedig szembesül-
hetnek ezzel a különleges tálentummal. 
A sérült művészek bizonyítják, hogy a 
velük kapcsolatos előítéletek átírhatók: 
előadásaikban ott az erő, az energia, 
miközben színes és gazdag világuk ré-
szévé válhat a közönség. A társulat ala-
pító-művészeti vezetője: Elek Dóra.

– A saját dolgaimat nem tudom úgy kép-
viselni, ahogy ezt az ügyet. Eltűnik a gátlá-
som, s mindent megteszek azért, hogy telt 
házas előadásunk legyen. Cégeket keres-
tem meg, többen vettek a dolgozóiknak je-
gyeket, de van vállalkozó, aki támogatói je-
gyet vásárolt számunkra. Ezeket majd olyan 
embereknek szeretnénk odaadni, akik nem 
tudnák megvenni a belépőt – fogalmaz a 
Baltazár Színház rendezője.

Kriszta 2009 óta dolgozik a közösséggel.
– Először megijedtem, mert sosem foglal-

koztam korábban sérült emberekkel. Nagy 

élmény volt őket, az ő világukat megismer-
ni. Helyes, csupaszív emberek, minden gát-
lásomat feloldották. Tiszta önzésből vagyok 
velük, ez nekem annyira jó – mondja nevet-
ve Kriszta.

Két előadást rendezett eddig a színház-
nak: a Nézzünk bizakodva a jövőbe! című 
darabot Örkény István egyperceseiből, il-
letve a Vörös István által írt Az üstökös című 
ifjúsági előadást, amelyben egy kiközösített 
kamaszlány történetét követhetjük nyomon. 

Jegyek vásárolhatók a BMC honlapján.
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Egy különleges iskola a Fasorban

A Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó- 
művészeti Szakgimnázium, Gimnázium, 
Technikum és Alapfokú Táncművészeti Is-
kola elnevezése is azt mutatja, hogy rendkí-
vül összetett intézmény, amely a működési 
engedélyt jelenlegi formájában 2019-ben 
kapta meg. A legfiatalabb növendékek az 
általános iskola 5. osztályától léphetnek be 
a kapun, számukra előkészítő osztályok mű-
ködnek az általános iskola 8. osztályáig. A 9. 
osztálytól, vagyis a szakgimnázium elkezdé-
sétől már szakosodnak, elindulnak a külön-
féle zsánerszámok kialakításának irányába. 
A szakmai érettségit követően gyakorló év 
következik, amikor már nincsenek közisme-
reti tárgyak, a növendékek csak a szakmai 
vizsgára készülnek. Ezt plusz egy éves kép-
zés követi, a tényleges artistaképzés, amit 
épületen belül művészképzőnek neveznek. 

A szakgimnáziumi rendszerben működő 
középfokú artistaképzéshez csatlakozott az 
alapfokú táncművészeti képzés is, kilencedik 
osztálytól már táncos osztályok is indulnak. 
Az intézménybe 2016-ban tagozódott be a 

békéscsabai Színitanház, elkezdték tanítani 
a háttérszakmákat: képeznek szcenikuso-
kat, hangtechnikusokat és fénytechnikuso-
kat is. Ebbe a rendszerbe tagozódott újabb 
intézményként az Oktopus Multimédia In-
tézet, amely korábban szakgimnáziumként 
háttérszakmát tanító, elsősorban hangtech-
nikus-képző intézmény volt. A Városligeti fa-
sorban tehát olyan összetett iskola működik, 
ahol a leendő világosító kezeli a reflektorokat 
a vizsgaelőadásokon, együtt nő fel az artistá-
val, és megismeri a cirkusz elvárásait, illetve 
a művész is folyamatában látja át a technikai 
személyzet munkáját. A jelenlegi 
iskola valójában összművészeti 
intézmény. 

A szakmai alapok elsajá-
títása mellett a mentális fel-
készülés is legalább olyan 
fontos a leendő cirkusz-
művészek számára, mint a 
színészek vagy a sportolók 
esetében. Fejleszteni kell a ku-
darctűrő képességet, kezelni kell a 
napi gyakorlás monotóniáját. Ezért sportpszi-
chológus kezdett foglalkozni a gyerekekkel. 

Az iskolában jelenleg tíz osztály tanul, osztá-
lyonként maximum húsz diákkal. Az artista-
képzésben most több mint kétszázan vesznek 
részt, és a Színitanház zal és az Oktopusszal 
együtt az intézménynek 415 növendéke van.  
A cirkusz mindig is olyan művészeti ág volt, 
amiben a színházesztétikának, a táncnak, a 
mozdulatművészetnek meghatározó szere-
pe volt. Manapság, amikor a cirkusz, a szín-
ház és táncművészet közötti határok egyre 
inkább elmosódnak, az iskola egyik legfon-
tosabb feladata ezt a nagyon összetett, hát-
térszakmákat is tanító komplex rendszert 

működtetni, megtalálni a helyét a megvál-
tozott környezetben. 

Bóka B. László

ESEMÉNYKRÓNIKA
Baross Imre Artistaképző 
Szakközépiskola és Szakiskola

1946 – a Magyar Artista Egyesület torna-
termet nyit a Teréz körút 21. szám alatt, 
ahol lehetőség nyílik a gyakorlásra és 
már oktatók is foglalkoznak a növendé-
kekkel.
1948. október 15-én a Bajza utca 32-
ben megnyílik, 1950-ben megszűnik az 
Artista Akadémia.
1950. decemberében a Népművelési 
Minisztérium elrendeli egy állami artista-
képző iskola megszervezését.
1951. elején az Arany János utca 34-ben 
megkezdi működését az Állami Artista-
képző Iskola.
Az iskola 1966-ban négy helyen is mű-
ködik: a gyakorlás az Arany János utca, 
a Városligeti fasor tornatermeiben, a fe-
rencvárosi Vasutaspályán folyt, míg az 
oktatás színhelye az Andrássy úti köz-
pont volt.
1971-ben Porond és iskola címmel 
kisfilm készült az artistaképző növendé-
keiről.
1973. június 1-én pénteken átadták az 
Állami Artistaképző Intézet vadonatúj, 
hétmillió forintból elkészült épületét a 
Városligeti fasor alatt.  

„Pénteken átadták rendeltetésé nek az 
Állami Artistaképző Iskola új épületét. Ba-
ross Imre igazgató ebből az alkalomból el-
mondta: a 23 éve működő iskola eredmé-
nyes munkáját jelzi, hogy már hetvenhat, 
itt végzett diplomás növendék tevékeny-
kedik ebben a művészeti ágazatban. A 
magyar artisták igen keresettek a cirkusz-
világban; jelenleg is sok helyütt lépnek 
fel, a Szovjetuniótól kezdve Svájcon és 
Japánon át Észak-Amerikáig.” (Népsza-
badság, 1973. június 2., szombat)

Az iskolának ma 3 tagintézménye van, 
több mint 400 tanulót, több mint 100 
pedagógus, több mint 15 féle szakmára 
oktat, 30-nál több osztályban.

Mióta vagytok barátok?
– Grecsó: A Rájátszásban találkoztunk, 
amely olyan alkotóműhely, ahol énekelt ver-
seket hozunk létre. Itt párok dolgoznak, a 
párok zenekart alapítanak, de eddig mi nem 
voltunk párban. Volt viszont mindkettőnk-
ben valami elemi kíváncsiság, ami az anyag 
iránti tisztelettel kezdődött. A dalhoz, vagy 
a szöveghez való kíváncsi alázattal. Láttam, 
hogy van itt egy ember, aki a legvégső re-
dőkig érzi, hogy miről van szó. Hogy mást 
ne mondjak, Zoli kiválóan olvassa fel más 
írásait. És akkor elkezdtünk dalok közben, 
buszban, cigizésnél, olvasmányélményeket 
bepörgetni, ez volt a nulla pont.

Mikor történt mindez?
– Beck: Hol közelebb, hol távolabb sodród-
tunk egymástól, de az emberi viszonyunk, 
amikor már egymást is ismertük, nem csak 
a másik munkáit, már tíz-tizenkét éves. Eny-
nyi idő alatt „dolgozódtunk össze”, rájöttünk, 
hogy vannak közös pontjai annak, ahogyan 
a világról gondolkodunk. Kitaláltuk A hoz-
tunk valamit magunkból című estünket, amit 
a járvány miatti kényszerszünet szült. Éppen 
akkor állított meg bennünket a vírus, amikor 

mindketten nagyon mondani szerettünk vol-
na valamit. A közös sorsélmény egymás mel-
lé sodort minket, és akkor elkezdődött egy 
óvatos párbeszéd, tarkítva azzal, hogy szö-
vegeket, dalokat küldtünk egymásnak. Két 
hónap alatt állt össze az előadás, és amikor 
először lazult a karantén-szabályozás, akkor 
Pécsett mutattuk be. Itt azonban nem arról 

van szó, hogy barátok csinálnak valamit, ha-
nem tényleg estéről estére hozunk magunk-
ból valamit, ami talán több és más, mint amit 
külön-külön mondanánk a színpadon. Ket-
tőnk összecsengéséből valami más születik.

Ha az emberek elmennek valamit meg
nézni, szeretik, ha azt a valamit kategori
zálhatják. Azt, viszont, amit Ti csináltok 
elégé nehéz dobozba rakni.
– Grecsó: A költő vagy prózaíró, nevezzük 
szerzőnek, előadja a művét. Ez Tinódi óta 
folyamatosan így megy. Mindegy a forma, 
hogy dalban, prózában vagy versben me-
sélünk. Ha a színpadon két ember mesél, 
akkor az már színház, akkor ez a két ember 
helyzetbe hozza egymást. Itt van egy este, 
amikor két ember önmagát, a szívét viszi a 
színpadra. Az emberek ezt pontosan értik.

Mit szeretnétek átadni az embereknek, 
szerintetek mit kapnak az előadás végén?
– Beck: Mi pontosan annyit tudunk ígérni, 
ami az előadás címe: Hoztunk valamit ma-
gunkból. Hozzuk magát a dialógust két em-
ber között, azt, hogy szót lehet érteni, hogy 
különböző művészeti ágak, különböző em-
berek képesek a párbeszédre. Estétől estére 
határátlépés is történik, hiszen félkész dalo-
kat is meg merünk mutatni, néha Krisztián 
új verseit olvassa fel, olyat, ami még nem je-
lent meg sehol. Minden estéhez elképesztő 
bizalom kell, és szerintem az emberek ezt is 
látják. Két egymásra figyelő embert.         B.L.

Az emberek képesek a párbeszédre

A Baross Imre Artistaképző Intézet  elődje, az Artista Akadémia a Bajza utca 32-ben 1948. 
október 15-én nyílt meg, majd két év múlva megszűnt. A Népművelési Minisztérium 
ugyanakkor elrendelte egy állami artistaképző iskola megszervezését, amely az Arany 
János utca 37. alatt 1951 januárjában nyitott kaput. Az Artistaképző Intézet 1953-ban 
költözött mai székhelyére, a Városligeti fasor 3. alá, az új épület 1973-ban készült el.

Az orvostudomány ma még nem 
áll a cirkuszművészet mögött 
úgy, ahogyan az élsportolókat 
segíti. Pedig nélkülözhetetlen, 
nem csak a sérülések ellátása 

miatt, de a prevenciós gondolko-
dásban is, hiszen az artisták teste 

legalább olyan igénybevételnek 
van kitéve, mint a sportolóké, tevé-

kenységük még kockázatosabb.

Hoztunk magunkból valamit. Ez a címe annak a zenés irodalmi estnek, amellyel január végén állt a K11 
színpadára Beck Zoli énekes-gitáros, dalszerző és Grecsó Krisztián József Attila-díjas író, költő. A teltházas 
est után beszélgettünk velük barátságról, alázatról és arról, mit jelent két ember összecsengése.  

A Rájátszás 2011-ben mutatkozott be 
először a Margó Városi Irodalmi Fesz-
tiválon. A Rájátszásban a magyar pop-
rock szcéna legismertebb alakjai, vala-
mint kortárs költők írják újra, és játsszák 
el egymás műveit. Az alkotói folyamat-
ban a költők új szövegeket írnak a zené-
szek ismert dalaihoz, a zenészek pedig 
megzenésítik a poéták egy-egy versét.



– 1879. március 10-én a VII. kerületi polgári 
kör elhatározza, hogy kérni fogják: a kerület 
vehesse fel Erzsébet királyné nevét, egyszer-
smind küldöttséget választanak és felkérik 
Gerlóczy Károly alpolgármestert, tegye meg 
a megfelelő lépéseket, hogy 
– a VII. kerületi polgári körben 1881. decem-
ber 12-én bemutatják a fővárosnak előre 
megszövegezett kérvényt a névváltoztatás-
ról, ennek szövegét a gyűlés egyhangúan 
jóvá hagyja.
– A Közgyűlésben 1881. december 14-én 
terjesztik elő a névadással kapcsolatos ké-
relmet Tisza Kálmánnak, aki ekkor miniszter-
elnök és belügyminiszter.

– Tisza Kálmán 1882. január 12-én terjeszti 
fel a kérést a császárhoz.
– A császár 1882. január 17-i keltezésű leve-
lében járul hozzá a névadáshoz.
– Tisza Kálmán 1882. január 20-án értesíti a 
Közgyűlést.
– A Budapesti Közlöny 1882. január 24-i XIX. 
száma megírja, hogy a császár hozzájárult a 
névadáshoz. 
– Tisza Kálmán leiratát 1882. január 25-én ol-
vassák fel a Közgyűlésben.
– Budapest Főváros Tanácsa 1882. február 
7-én kihirdeti, hogy a Terézváros Király utca 
és Kerepesi út közt fekvő felerésze mától 
őfelsége a magyar királyné nevéről és tiszte-
letére „Erzsébetvárosnak” neveztessék.
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Könyv Erzsébet 
királynéról

Kerületünk névadó járól, Erzsébet ki-
rálynéról több tucat könyv, tanulmány 
megjelent már. Nem olyan régen ke-
rült a könyvesboltokba egy újabb, Ká-
li-Rozmis Barbara Erzsébet királyné és 
a magyarok című kötete. 

A legtöbb megközelítés tudományos 
alapú és igényességű. Ez ebben az 
esetben is így van, de eddig senki nem 
próbálkozott azzal, hogy úgy írja meg 
regényesen ezt a nem mindennapi élet-
utat, hogy az ne fikció legyen, hanem a 
korabeli visszaemlékezésekre, naplóbe-
jegyzésekre és magánlevelekre, vagy-
is a leghitelesebb forrásokra épüljön. 
A királyné alakját a mai napig kultusz 
övezi, személyéhez számtalan legenda, 
toposz, szimbólum és jelkép kötődik. Ká-
li-Rozmis Barabara több, mint másfél év-
tizede kutatja Sisi életét. Kötete regény, 
de mégsem az. Óriá si kutatómunka van 
mögötte, arról nem is beszélve, hogy ő 
volt az első, aki előtt – előadásait és vi-
deóit látva – a Habsburg család magyar 
ága megnyitotta a mások elől eddig el-
zárt családi archívumot, így a gazdagon 
illusztrált könyv számtalan olyan képet is 
tartalmaz, amely most először kerül nyil-
vánosságra.  

A kötet legfontosabb forrásai: Brigitte 
Hamann német-osztrák történész Erzsé-
bet királynéra vonatkozó könyvei, illetve 
Corti Egon Cäsar gróf Erzsébet királyné 
című kötete, továbbá Gudula Walterskir-
chen és Beatrix Meyer: Festetics Mária 
grófnő naplója, valamint Tolnayné Kiss 
Mária munkái voltak. A könyvet Pálin-
kás Patrícia Zita történész lektorálta és 
M. Nagy Miklós volt a felelős szerkesztő. 
Az író arra törekedett, hogy regényes for-
mában beszélje el a királyné életét, olyan 
módon, hogy a lehető legtöbb ember-
hez szóljon: a kutatókhoz éppúgy, mint 
az egyszerű rajongókhoz. A kötetben 
hátul 28 oldal végjegyzet található és ez 
nem véletlen: ezeket lábjegyzetként is 
megjelenhettek volna a lapok aljára, de 
nem akarták elijeszteni a nem szakma-
beli olvasókat, a kutatók viszont láthat-
ják, melyik információ pontosan milyen 
forrásból származik. A szerző a király-
néval történt minden fontos eseményt, 
körülményt a lehető legpontosabban 
igyekezett rekonstruálni a rendelkezésre 
álló források alapján. A könyvhöz Habs-
burg-Lotharingiai Mihály főherceg, Er-
zsébet királyné ükunokája írt ajánlót. 

HELYTÖRTÉNET

ESEMÉNYKRÓNIKA

Budapest főváros VII. kerülete 
felveszi a királyné nevét

Fővárosi Lapok, szépirodalmi napi 
közlöny, 1882. január 24., kedd, 19. 
szám, XIX. évfolyam, 124. oldal

Fővárosi hirek:
„Erzsébetváros”
Mától fogva a Terézváros belső felét, a 7-ik 
kerületet királyasszonyunk nevével emle-
gethetjük. A király ő felsége ugyanis, e hó 
17-én kelt legmagasabb elhatározásával 
megengedte, hogy a városrész a királyasz-
szony tiszteletére Erzsébet-városnak ne-
veztessék. A belügyminiszter erről tegnap 
értesíté a főváros hatóságát. 

A Hon 1882. február 05., 36. szám, 
20. évfolyam, oldalszám megjelölése 
nélkül, a Mellékletben

Fővárosi ügyek
Erzsébetváros. Miután a király helyben-
hagyta, hogy a Vll-ik kerület Erzsébet-
városnak neveztessék el, a főváros, a III. 
ügyosztály utján megtette az intézkedé-
seket, hogy e név a telekkönyvben ke-
resztül vitessék és az utczai névtáblákon 
is kitüntettessék.

Budapesti Közlöny, Hivatalos Lap, 
1882. január 24., kedd, XIX. szám

Hivatalos rész
Ő császári és Apostoli királyi Felsége, folyó 
évi január hó 17-én kelt legfelső elhatáro-
zásával, Budapest főváros közönségének 
ebbeli kérelme alapján, a belügyministe-
rium vezetésével megbízott m. kir. minis-
terelnök előterjesztésére legkegyelme-
sebben megengedni méltóztatott, hogy 
a fővárosi VII. kerület, Királyné Ő Felsége 
tiszteletére, ennek legmagasabb hozzájá-
rulásával „Erzsébet-város”-nak elneveztet-
hessék. 

FEBRUÁR 1. 
EZEN A NAPON LÁTTA 
MEG A NAPVILÁGOT 
GUTTMANN ARNOLD 
vagy ahogyan mindenki 
ismeri HAJÓS ALFRÉD 
(1878 – 1955) 
Az első magyar olimpiai 
győztes mégpedig a Dob 
utca 6-os számú házban. 
Hajós 1896. április 11-én, 
a Zea-öböl 11 fokos és igen hullámos vizében 
megrendezett 100 méteres úszásban végig ve-
zetve győzött 1:22:2-es idővel, majd jó egy óra 
múlva az 1200 méteres úszásban is olimpiai 
bajnokságot nyert.

EZEN A NAPON SZÜLETETT ÁRKAY ALADÁR 
MŰÉPÍTÉSZ (1868 – 1932)
Árkay az eklektikától indult, de hamarosan 
hangadó építészévé vált a magyaros szecesszi-
ós törekvéseknek. Egyik fő műve a Fasori refor-
mátus templom.

FEBRUÁR 3. 
EKKOR JÖTT VILÁGRA KOSZORÚS FERENC 
EZREDES (1899 – 1974)
A Dohány utca elején, szemben a zsinagógával, 
bronztábla és dombormű örökíti meg Koszorús 
Ferenc vezérkari ezredes nevét és tetteit. Ő volt 
az, aki 1944. július 6-án katonáival megakadá-
lyozta  a „csendőrpuccsot”, így lehetővé tette a 
budapesti zsidóság deportálásának leállítását.

FEBRUÁR 4. 
MEGSZÜLETETT WICHMANN TAMÁS 
(1948 – 2020)
A kilencszeres világbajnok, háromszoros Euró-
pa-bajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes ke-

nus, az 1970-es évek 
Ma gyarországának 
egyik legnépszerűbb 
sportolója. 1967 óta 
lakott a kerületben. Hí-
res kocsmáját a Kazin-
czy utcában 1987-ben 
Szent Jupát néven nyi-
totta és 2018-ban zárt 
be végleg. 

FEBRUÁR 5. 
MEGSZÜLETETT NAGY LAJOS (1883 - 1954) 
ÉS NAGY ENDRE (1877 - 1938) 
Az írót gyermekkorában az édesanyja felhoz-
ta Pestre és szinte körbelakták a Hársfa utcát, 
majd később a Barcsay utca 3-ba költöztek. 
Nagy Endre a magyar kabaré megteremtője a 
Király utca 101-ben, majd élete utolsó éveiben 
a Damjanich utca 38. alatt lakott.

FEBRUÁR 11. 
EZEN A NAPON SZÜLE-
TETT SZILÁRD LEÓ 
(1898 - 1964)
A híres fizikus, aki elsőként 
ismerte fel, hogy atom-
bomba hozható létre, a 
Városligeti fasor 33-ban 
nevelkedett, itt emléktábla 
is áll. 

FEBRUÁR 14. 
MEGSZÜLETETT KÉZDY 
GYÖRGY 
(1936 - 2013)
A neves színművész édes-
apjának a Rákóczi út 80.-
ban volt varrógép-, gramo-
fon- és hanglemezüzlete. 
Erzsébetváros posztumusz 

díszpolgára 1988 és 1998 között a Klauzál tér 
2-ben lakott. A házon ma emléktábla áll. Ő volt 
az Élet Menete Alapítvány egyik alapítója. 

FEBRUÁR 15. 
BUDAPESTEN ELINDULT A TELEFONHÍR-
MONDÓ (1893)
Kevesen tudják, hogy kerületünk a magyar 
rádiózás bölcsője is volt. A zseniális magyar 
feltaláló, Puskás Tivadar 1892-ben szabadal-
maztatta egyik legjelentősebb találmányát, a 
Telefonhírmondót, amely a világ első elektro-
nikus hír- és műsorszolgáltató közege volt, a 
rádió őse. A Telefonhírmondó először 1893. 
február 15-én szólalt meg. Az izmosodó, ter-
jeszkedő vállalkozás az Erzsébet körút 24. alá 

költözött, amely egy háromemeletes bérház, 
szemben a Barcsay utcával. A fejlődés azonban 
olyan ütemű volt, hogy 1894. októberében is-
mét költözni kellett, most a Rákóczi út 22. szám 
alatti négyemeletes ház III. és IV. emeletén ren-
dezkedett be a Telefonhírmondó Társaság. 

FEBRUÁR 18.
MEGSZÜLETETT JÓKAI 
MÓR (1825 - 1904)
A 74 éves író 1899. szeptem-
ber 16.-án vette feleségül a 
20 éves Grósz Bellát. 1899. 
november 1-én költöznek be 
az Erzsébet körút 44-46-os 
ház második emeletére. A 
házat a Jókai-rajongó Berger 
Leó 1916-ban megvette, majd a Jókai cente-
nárium évében Jókai-emléktáblát helyezett 
el a ház Dob utcai oldalán, és elnevezte Jókai 
udvarnak. A felirat ma is látható a ház harmadik 
emeleti ablakai felett. Jókai egyébként koráb-
ban is élt már a kerületben, mégpedig Petőfi 
Sándorral és feleségével egy közösen bérelt 
lakásban, a mai Dohány utca 16-18. helyén álló 
Schiller-házban. 

FEBRUÁR 21.
EZEN A NAPON SZÜLETETT HONTHY 
HANNA (1893 - 1978)
A Kossuth-díjas operettprí-
madonna,   Erzsébetváros 
posztumusz díszpolgára 
a Nefelejcs utca 8. számú 
házban született és ké-
sőbb lakott a Kertész utca 
24-28-ban is. Ráadásul a 
színiiskolát is a kerületben 
végezte, hiszen Rákosi Szi-
di híres tanodája a Csen-
gery utca 28-ban működött. Bár az iskolára 
egyedül maradt édesanyjának és nagymamá-
jának nem volt pénze, ezt azonban megoldja 
a snájdig, negyvenes D. úr, aki kifizeti Hajnal-
ka 1000 koronás tandíját. Második férjével, Dr. 
Pethő Miklós fogorvossal egy darabig a Kertész 
utca 24-28. számú házban laknak. 

  Februári  történetek
Rovatunkban elsősorban a kerületünkben történt évfordulós ese-
ményeket elevenítjük fel, de szemezgetünk a fontos budapesti, 
illetve magyar vonatkozású évfordulók között is.

Bóka B. 
László
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A Wesselényi utcában található Milesto-
ne Intézet tavaly bekerült a világ legjobb 
20 oktatási intézménye közé. A Daily Te-
legraph által összeállított listában azok az 
intézetek szerepelnek, ahonnan a legtöbb 
diákot vették fel a Cambridge-i és az Oxfor-
di egyetemekre. A Milestone fizetős magá-
niskola, ugyanakkor elkötelezett a társa-
dalmi felzárkóztatás mellett. Ezért idén is 
ösztöndíjat hirdetnek a rászoruló, illetve 
roma tehetségek számára. 

Bridge-ösztöndíjfelhívás 2022/23
A Milestone Intézet idén is tanulmányi 
ösztöndíjat hirdet a különösen rászoru-
ló és/vagy roma tehetségek számára. 
Bridge-ösztöndíjasaink tandíjmentesen 
végezhetik el a Milestone nemzetközileg is 
elismert angol nyelvű oktatási programját, 
ahonnan az elmúlt 10 évben a világ 100 
legjobb felsőoktatási intézményei közé, 
így például Cambridge-be, a Harvard-ra, 
a St Andrews-ra, a Science Po-ra vagy az 
ETH Zürich-re vezetett az út megannyi ma-
gyar diák számára.

Az ösztöndíj stabil alapot és perspektí-
vát nyújt azoknak a diákoknak, akik a jövő 

formálói szeretnének lenni a szakmai tudo-
mányos szférában, a társadalmi cselekvés 
területén, vagy akár az üzleti életben. 

Azoknak a jelentkezését várják, akik: 
• a 2021/2022-es tanévben fejezik be az 
általános iskola nyolcadik osztályát vagy 
a középiskola első (kilencedik) évfolyamát 
(ideértve a hat- és nyolcosztályos gimnázi-
umok megfelelő évfolyamait is); 
• tanulmányi átlaguk (a magatartás és szor-
galom jegyeket nem számítva) legalább 
4,0; 
• angol nyelvtudásuk eléri a középszintet 
(nyelvvizsga nem szükséges); 
• kiemelkedő potenciált mutatnak a követ-
kező területek valamelyikén: tanulmányok, 
művészetek, közösségvezetés.
Jelentkezési határidő: 2022. március 6., 
vasárnap 

Kérdésekkel Nagy Dániel Ger-
gelyhez fordulhatnak az alábbi 
címen: nagy@msinst.org
A Bridge-ösztöndíjról a Milesto-
ne Intézet weboldalán találha-
tók további részletek. 

  A Milestone-ösztöndíjjal   a világ élvonalába 

Erzsébetváros Önkormányzata Karinthy 
Frigyes ösztöndíjban részesíti a VII. kerü-
letben élő és tanuló, kiemelkedő tanul-
mányi eredményt elérő 5-12. évfolyamos 
tanulókat. A 10 000 forintos támogatás 
5 hónapra jár majd, a félévi eredmény 
alapján február-június hónapokra. 
Jelentkezési határidő március 1-je, kedd.

Felvilágosítás Csávás Kornéltól kérhető 
a +36-1-462-3424-es tele-
fonszámon vagy a Csavas.
Kornel@erzsebetvaros.hu 
e-mailcímen.

Ösztöndíj általános 
iskolásoknak 

Erzsébetváros Önkormányzata a 2022. év-
ben Balatonmáriafürdői üdülőbe szerve-
zett nyári tábor támogatására pályázatot 
hirdet, óvodás, iskolás csoportok illetve 
gyermekjóléti intézmények számára. 
Jelentkezzenek március 1-ig! 

Az elnyerhető támogatás mértéke pályá-
zatonként: 70 000 Ft - 800 000 Ft. 
Részletek: https://www.erzsebetvaros.hu/
page/nyari-tabor-palyazat

Balatonmáriafürdői 
táborozás pályázat Rendkívüli dokumentumfilmmel folyta-

tódik az Erőművház Doku7 című rendez-
vénysorozata február 17-én este 7 óra-
kor. Szabó Réka A létezés eufóriája című 
műve egyedülálló vállalkozást mutat be. 

A rendező arra kérte fel Fahidi Évát, aki 
aki 20 évesen tért haza Auschwitz-Birke-
nauból, ahol 49 családtagját ölték meg, 
hogy életében először lépjen színpad-
ra. Szerepeljen az életéről szóló tánc-
színházi előadásban együtt az elismert 
táncosnővel Emesével. A 90 esztendős 
Éva igent mondott és a film a három nő 
közös munkájának krónikája. A létezés 
eufóriája 13 rangos nemzetközi feszti-
válon, közöttük a Locarno Nemzetközi 
Filmfesztiválon, a Szarajevó Nemzetközi 
Fesztiválon és a Trieszt Filmfesztiválon 
nyert díjat. A vetítést beszélgetés követi 
a rendezővel. 

Doku7 fesztivál



K11 Művészeti és Kulturális Központ 
Budapest, 7. 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. február 10 és február 10. 
között. A programok a Covid-járvány miatt változhatnak. Az aján-
lónkban szereplő eseményekkel kapcsolatban mindig tekintsék 
meg az aktuális információkat a kulturális intézmény honlapján: 
www. eromuvhaz.hu

Február 10.
TALÁLT TÖRTÉNETEK - FOTÓKIÁLLÍTÁS 
A fotópályázatra beérkezett 50 legjobb alkotás ki-
állítása a Klauzál téren, március 24-ig. A belépés 
ingyenes.

Február 10. csütörtök, 10:00
SENIOR 50 + JÓGA 
A senior klub kiváló lehetőség arra, hogy egy jó kö-
zösség részese légy. Szeretettel várjuk azokat, akik 
egy bizonyos kor felett is aktív életet élnek és ezt 
meg is szeretnék tartani. 50 ÉV FELETTI JÓGÁZNI 
vágyóknak, és NEM CSAK időskorúaknak – életmi-
nőség javításként, életmód váltáshoz – súlyfeles-
leggel küzdőknek, betegség, sérülés miatti reha-
bilitáció elősegítésére. Vezető: Kotroczó Ferencné, 
Manyi - senior jóga oktató. Jegyár: 600 Ft/alkalom, 
2000 Ft/4 alkalom

Február 10. csütörtök, 17:00
A DOKU7 – DOKUMENTUMFILM HETEK ÜNNE-
PÉLYES MEGNYITÓJA.
A Talált történetek fotópályázat nyerteseinek kihir-
detése és a díjak átadása.

Február 10. csütörtök, 19:00 
DOKU7 – MESÉK A ZÁRKÁBÓL 
(rendező: Visky Ábel)
A vetítés után szakmai beszélgetés. Moderátor: Ko-
vács Gellért, a beszélgetés résztvevője: Visky Ábel.
„A Mesék a zárkából börtönben levő apák és otthon 
levő gyerekeik kapcsolatáról szóló kreatív dokumen-
tumfilm.” Jegyár: 1500 Ft; diák, nyugdíjas 1000 Ft

Február 11. péntek, 19:00
BÁCSKAI JULI PSZICHOSZÍNHÁZA bemutatja: 
„Kicsit önfejű, viszont nagyon makacs” - Bozó And-
rea Dóra és Dankó István főszereplésével improvi-
zálunk. Közbehegedül Bóna János. Hajthatatlan, 
konok, megrögzött, megátalkodott, önfejű, fafejű, 
csökönyös, makrancos, akaratos, dacos, nyakas, 
problémás, kezelhetetlen, keményfejű, engedet-
len, renitens, nehézfejű, kérlelhetetlen, rendíthe-
tetlen, öntörvényű- hol a határ? 
Jegyár elővételben 2500 Ft, az előadás napján 
3200 Ft

Február 14. hétfő, 19:00
OLVASÓKÖR TÓTH KRISZTINÁVAL 
Kötetlen beszélgetés a szerzővel. Jegyár: 500 Ft

Február 16. szerda, 19:00
KÉP ÉS GONDOLAT – Kiss Péter előadása
„Kép és Gondolat beszélgetés” a betegségtudat-
ról, túlélésről, félelemről, felelősségvállalásról a 
covid árnyékában. A beszélgetések keretét Ador-
ján Attila fényKÉPész alkotásai és Kiss Péter rend-
szerterapeuta gondolatai adják. Vendég: Dr. Bálint 
Levente háziorvos, gasztroenterológus szakorvos. 
Jegyár: 1 000 Ft

Február 17., csütörtök, 10:00
SENIOR 50 + JÓGA (Részletek február 10-énél.)

Február 17. csütörtök, 19:00
DOKU7 – A LÉTEZÉS EUFÓRIÁJA 
(Rendező: Szabó Réka) 
A vetítés után szakmai beszélgetés. Moderátor: 
Kovács Gellért, a beszélgetés résztvevője Szabó 
Réka. „Fahidi Éva 20 évesen egyedül jött haza 
Auschwitz-Birkenauból, ahol 49 családtagját ölték 
meg, köztük anyját, apját és kishúgát. Éva életének 
kulcspillanatai színházi jelenetekké sűrűsödnek” 
Jegyár: 1500 Ft; diák, nyugdíjas 1000 Ft

Február 19. szombat, 14:00
BEVEZETÉS A FERMENTÁLÁS CSODÁLATOS 
VI LÁGÁBA! 
Elméleti és gyakorlati workshop Szende Gabi élet-
mód-tanácsadóval. Az ár tartalmazza az elméleten 
kívül a gyakorlati oktatást, az alapanyagokat és az 
elkészített finomságokat. Jegyár: 7 000 Ft

Február 20. vasárnap, 10:00
CSIBY GERGELY SZÍNÉSZKURZUS 
Várunk, ha érdekel a színészet, az elemző és kriti-
kus gondolkodás, vagy csak egyszerűen a játék 
öröme! Jegyár: 7 000 Ft

Február 20. vasárnap, 15:00
SZABAD A JÁTÉK! – FARSANGOLUNK
Koncert Galagonya Ágival, álarckészítés, farsangi 
kiegészítők készítése. A jelmezben érkező gyere-
kek kortól függetlenül ingyenesen vehetnek részt 
a programon. Jegyár: 500 Ft, 6 év alatt ingyenes.

Február 22. kedd, 16:00
ZUMBA LINE DANCE 
Könnyített zenés torna nem csak szépkorúaknak. 
Jegyár: 500 Ft

Február 23. szerda, 19:00
KIRÁLY EST
„Első budapesti Király Találkozó a K11ben! 
Szereplők: Hámori Gabi, Szabó Kimmel Tamás, Szir-
tes Edina Mókus” Összehozzuk az irodalom királya-
it, asszonyaikat, szeretőiket, vállalt és titkos gyere-
keiket, múzsáikat, udvari zenészeiket egy kellemes 
vidám, mondhatni Király estére! Jegyár: 1 500 Ft

Február 24. csütörtök, 10:00
SENIOR 50 + JÓGA (Részletek február 10-énél.)

Február 24. csütörtök, 19:00
DOKU7 - DÍVÁK 
(Rendező: Kőrösi Máté) 
A vetítés után szakmai beszélgetés. Moderátor: 
Kovács Gellért, a beszélgetés résztvevője: Kőrösi 
Máté,  Szani, Tina és Emese: vagy ahogy magukat 
hívják, a Dívák. Három húszéves lány, akik órákig 
képesek sminkről, ruhákról vagy profilképekről be-
szélgetni. Jegyár: 1500 Ft; diák, nyugdíjas 1000 Ft

Február 25. péntek, 19:00
SZOCIOPOLY INTERAKTÍV SZÍNHÁZI TÁRSAS-
JÁTÉK – A játék során egy átlagos hónap napjain 
haladunk végig – némileg meggyorsítva az időt, 
kockadobások segítségével –, a játékosoknak a 
tartósan munka nélkül lévők jövedelmi viszonyai 
között kell túlélnie a hónapot. Jegyár: 3 000 Ft

Március 1. kedd, 19:00
HOZTUNK VALAMIT MAGUNKBÓL 
Beck Zoli és Grecsó Krisztián zenés irodalmi pódi-
ummestje. Jegyár: 2 500 Ft

Március 2. szerda, 18:00
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ A belépés ingyenes.

Március 3. csütörtök, 10:00 
(Részletek február 10-énél.)

Március 3. csütörtök, 19:00 
DOKU7 – EGY NŐ FOGSÁGBAN 
Az 52 éves Maris tíz éve szolgál fizetés nélkül egy 
magyar családot. Tuza-Ritter Bernadett felkavaró 
alkotása, egészestés dokumentumfilm. 
Jegyár: 1500 Ft; diák, nyugdíjas 1000 Ft

Március 4. péntek, 19:00
KEDVENC DALAIM
Hegyi György zenés beszélgetős műsora, vendég 
Hajós András. Jegyár: 1 000 Ft

Március 6. vasárnap, 10:00
CSIBY GERGELY SZÍNITANFOLYAMA 
Várunk, ha érdekel a színészet, az elemző és kriti-
kus gondolkodás, vagy csak egyszerűen a játék 
öröme! Jegyár: 7 000 Ft

Március 6. vasárnap 19:00
DOKU7 - KÖNNYŰ LECKÉK (ANGOL NYELVŰ)
A tizenhét éves Kafia két évvel ezelőtt egyedül érke-
zett hazánkba. A gyermekházasság elől menekült el 
Szomáliából. Azóta egy budapesti gyermekotthon-
ban lakik és készül a magyar középiskolai érettségi-
re. Jegyár: 1500 Ft; diák, nyugdíjas 1000 Ft

Március 7. hétfő, 19:00
OLVASÓKÖR MOLNÁR KRISZTINA RITÁVAL
Kötetlen beszélgetés az íróval műveiről. 
Jegyár: 500 Ft

Március 8. kedd, 16:00
ZUMBA LINE DANCE VERONIKÁVAL
Könnyített zenés torna nem csak fiataloknak. Jegy-
ár: 500 Ft, mozgássérült igazolvánnyal ingyenes

Március 8. kedd, 18:00
DALSZÖVEGÍRÓ MESTERKURZUS 
Hogyan készülnek a slágerszövegek? A legjobbak-
tól tanulhatsz! 6 alkalmas kurzus. Jegyár: 10.000 
Ft/alkalom

Március 9. szerda, 19:00
KVÍZ-EST – MINDEN, AMI SOROZAT
Egészestés kvízjáték a QuizNight csapatával és há-
zisörökkel valamint nyereményekkel. 
Jegyár: 1 000 Ft

Március 10. csütörtök, 10:00
SENIOR 50+ JÓGA (Részletek február 10-énél.)

Róth Miksa Emlékház 
és Gyűjtemény 
1078 Budapest, 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

Február 12.  szombat,11:00
ÉPÜLETSÉTA
Épülettörténeti sétánk során megismerkedünk a 
Mester, Róth Miksa az épületben töltött minden-
napjaival, cserfes szolgálóival, házias feleségé-
vel, és bejárjuk az épületet pincétől a padlásig, 
hogy választ kapjunk a legfontosabb kérdésre: 
hány titkot őrizhetnek egy múzeum falai? A prog-
ram ára 1000 Ft/fő. Jegyvásárlás kizárólag előre, 
online lehetséges!

Február 19. szombat, 18:00 óra
MŰVÉSZETTERÁPIA WORKSHOP
Egyalkalmas művészetterápia workshop Daró-
czi Virág művészetterapeutával.  Ha nem mersz 
belevágni a többalkalmas önmegismerésbe, de 
érdekel a művészetterápia világa, vagy ha csak 
ismerkednél a módszerrel, a múzeum megtartó 
környezetével… Jelentkezz február 19-ei progra-
munkra! Jegyár: 2 500 Ft

Február 26. szombat, 10:00
CSALÁDI NAP 10+ ÉVESEKNEK ÉS SZÜLE-
IKNEK
Programsorozat indul a K11 Művészeti és Kultu-
rális Központ, valamint a Róth Miksa Emlékház és 
Gyűjtemény szervezésében. Az 5 alkalmas, ha-
vonta jelentkező kreatív programokon különféle 
művészeti ágakkal ismertetjük meg a résztvevő-
ket, miközben egy-egy kreatív szakember segít-
ségével izgalmas tárgyakat készítünk. Elő az olló-
kat, ceruzákat, időutazásra fel! Februárban Földi 
Andrea jelmeztervezővel (KreaTour) alkotunk. 

2022. február 26. 10:00
ÁLTALÁNOS TÁRLATVEZETÉS  
Szeretettel várjuk az érdeklődőket Róth Miksa 
otthonába, ahol a résztvevők a séta során a mű-
vész életével és munkásságával is megismer-
kedhetnek. Jegyár:  750 Ft

Február 27. vasárnap, 17:00
RÓTH SZALON: TÉL
Róth Miksa és családja egykori otthonában 
programunkon a zene kap kiemelkedő szere-
pet, minden évszak utolsó hónapjában, novem-
berben, februárban, májusban és augusztusban 
műtárgyaink sajátos tartalommal töltődnek fel, 
és vendégeinkkel közösen merülnek el a dalla-
mok nyújtotta békés közegben. Fellépők: Biró 
Zsófia és Bán Máté fuvola duó. Jegyár: 1 000 Ft

Március 5. szombat, 11:00
PINCÉTŐL A PADLÁSIG
épülettörténeti séta 
Épülettörténeti sétánk során megismerke-
dünk a Mester, Róth Miksa az épületben töltött 
mindennapjaival, cserfes szolgálóival, házias 
feleségével, és bejárjuk az épületet pincétől a 
padlásig, hogy választ kapjunk a legfontosabb 
kérdésre: hány titkot őrizhetnek egy múzeum 
falai? Jegyár: 1 000 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

Február 10. csütörtök, 18:00 óra
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
A felszín és ami alatta van, Kaluzsnyi Deborah 
festőművész kiállításának megnyitója
A program ingyenesen látogatható.

Február 13. vasárnap, 18:00 óra
ZIIP ZENEKAR KONCERTJE
5 fiatal és egy igazán egyedi zenei stílus. Szimp-
la kert, Pontoon és a Művészetek Völgye után 
hozzánk is ellátogatnak a zïp együttes tagjai, 
hogy valami igazán különleges zenei világba 
repítsenek el minket. De kik is ők?  A zïp zene-
kar instrumentális hiphopformációként indult 
2015 októberében, majd 2018-ban kiegészült 
Paizs Dávid MC-frontemberrel, így alakult ki az 
„urban boyband által prezentált szofisztikált 
jazz-hop” stílusuk.  Az idén megjelenő harmadik 
lemezükbők is játszanak még kiadatlan dalokat. 
Jegyár: 1 500 Ft

Február 22. kedd, 17:00 óra
SZABADKAI KAVALKÁD – NÉGY KÖNYV 
EGY HELYEN
Ahogy Budapesten, úgy Szabadkán sem derűs 
a februári időjárás. A tavasz még várat magára. 
2022. február 22-én (ó, mennyi 2-es szám!) 17 
órai kezdettel, Szabadkai kavalkád veszi kezde-
tét. Bemutatjuk a Fortepan Szabadka kötetét, 
a Fenyves család receptkönyvét, Frankl István 
egykori főmérnök és Marko Protić görögkeleti 
lelkész szabadkai visszaemlékezéseit is, ahogy 
a Jakab és Komor téri zsinagóga ikonográfiája 
kiadványt is.
Negyela László Márk szerző/szerkesztőt Tómó 
Margaréta fogja kérdezni, de a beszélgetéshez 
dr. Dévavári Zoltán is csatlakozik. Közreműkö-
dik David Yengibarian harmonikaművész, sőt 
lesz a Fenyves könyv receptúrája szerint készült 
sütemény is. 
A rendezvény ingyenesen látogatható

Február 23. szerda, 17:00 óra 
FŰSZERES ESZTER GASZTRO-
WORKSHOPJA 
Szatmárnémeti zsidó vacsorái 
Főzzünk Fűszeres Eszterrel! Szatmárnémeti zsi-
dó ételek 
Jegyár: 10 000 Ft

Február 27. vasárnap, 18:00 óra
A hónap tárlatvezetője: Balázs Gábor
A csanyi5 facebook oldalán. 
Történetek az állandó kiállítás egyes tárgyai 
alapján. A program ingyenesen megtekinthető.

Március 3. csütörtök, 18.00
SZUNYOGH SZABOLCS ZSIDÓ KÜLÖNLE-
GESSÉGEK SOROZATA
Zsidók az 1948-49-es szabadságharc idején – a 
program a Csányi5 facebook oldalán ingyene-
sen tekinthető meg.

Március 10. csütürtök, 18:00
VOLT EGY ÉV! 1970.
Zenés múltbanéző. Amit tudni akartál a ’60-as, 
’70-es évekről, de sosem merted megkérdezni. 
Réczei Tamás az Így szerettek ők sorozat kitalá-
lója és Kiss Diána Magdolna színművész, a leg-
vidámabb barakkévek, legtitkosabb bugyraiba 
vezet el bennünket, sok elhíresült zenei slágert 
megidézve. Jegyár: 1 500 Ft

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.
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2022. február 12.  szombat, 10:00
FOTÓS WORKSHOP LACZKÓ PÉTER 
VÁNDORFOTOGRÁFUSSAL
Sztereó fotózás. 
Jegyár: 3500 Ft.

Február 24. csütörtök, 18:00
TÁRLATVEZETÉS A PESTI MOZITÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÁSON
Tekintse meg állandó kiállításunkat. 
Jegyár: 500 Ft

Február 26. szombat, 15:00-18:00
A ROXFORT MŰHELY ÖNISMERETI CSOPORT 
FOGLALKOZÁSA
Elhivatás, kiválasztás. Hol van az én igazi helyem? 
Jó helyen vagyok-e az életemben? A megfelelő 
emberek között élek-e? Megkaptam-e már a leve-
lem? Felismertem-e már a valódi céljaimat?  – Ezek-
nek a kérdéseknek a megválaszolásához hívjuk se-
gítségül a 21. század kultikus hősét, Harry Pottert, 
mintának tekintjük önmagára találását, és ehhez 
igénybe vesszük a kimondottan terápiás céllal ki-
alakított Oh-kártyákat is. Jegyár: 4000 Ft / alkalom

PESTI MOZI mozitörténeti kiállítás és klub – 
Hernád Ház
1078 Budapest, 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
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Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását 
vállalom garanciával. Hívjon bizalommal! 06-20-
980-3957

Pedikűr 30 éves gyakorlattal! Házhoz me-
gyek bármilyen korosztálynak, férfiak számára 
is. Tel: 06-20-938-9031

Gyógypedikűrt, manikűrt vállalok, hívásra 
házhoz megyek. Tel: 06-30-242-9507

Egyetemet végzett fiatal pár ott lakás nélkül 
életjáradéki szerződést kötne. Tel.: 06-70-232-
6998

Közös képviselet, társasházkezelés! Tapasz-
talat, referenciák! Dr. Bíró Anna, Lőrincz Péter, 
06-70-383-5004

Kertet gondozni vágyó fiatal pár Nyaralót/
Hétvégi Házat venne a Balatonon vagy Szent-
endre/Dunakanyar térségében, 28 m Ft-ig, 06-
20-454-9152

Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, 
építését, kondenzációs kazánok telepítését tel-
jes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752

Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, gon-
dozás, akár 24 órában, mindez otthonában. 06-
30-247-1095

Megbízható, értelmiségi családfő (HBOT te-
rapeuta) keres INGATLANT Budapesten, Buda 
környékén HAVI ÉLETJÁRADÉKÉRT cserébe. 
Részletekért kérem, hívjon a vonalas számo-
mon: 06-1-300-9898

NYUGDÍJASOKNAK INGYENES oktatást tart 
a DélUtán Alapítvány: Radnóti Gimnáziumban 
számítógép, Eötvös10 Művelődési Házban 
okostelefon használatot. Jelentkezés: munka-
napokon 15-18 között. 06-30-377-9030

Készpénzfizetéssel vásárolunk mindennemű 
régiséget! Bútort, csillárt, festményt, könyveket, 
hanglemezeket, irha-szőrme bundákat, dísz-
tárgyakat, órákat, kitüntetéseket. GYŰJTEMÉ-
NYEKET, teljes hagyatékot kiürítéssel! Díjtalan 
kiszállás, értékbecslés. www.antikceg.hu, Jakab 
Dorina: 06-20-365-1042

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásárolok 
festményeket, ezüstöket, bronzokat, órákat, bú-
torokat, porcelánokat, katonai tárgyakat stb., ha-
gyatékot. Üzlet: 06-20-280-0151, herendi77@
gmail.com 

A Visnyei Galéria a Városligetnél festményt, 
régiséget, teljes hagyatékot vásárol. 1071 
Bp., Dózsa Gy. út 44. Tel.: 321-7000, 06-20-
980-7570, www.visnyei.hu

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

Leinformálható személy: 75 év felettivel el-
tartásit kötne. TEL.: 06-30-52-99-777

APRÓHIRDETÉSEK

a grúz céklakrém
Van a Dob és a Rumbach sarkán egy étterem, 
ahol nagyon jó enni. Nincs puccoskodás, 
nincsenek elszabadult árak, mondjuk, asztal 
sincs, de ha foglalsz, akkor simán bejutsz. 
Az utcáról beesni kockázatos, egyrészt, mert 
megütöd magad, másrészt mert ide csak a 
lúzerek nem foglalnak, ők állnak egy kicsit 
az ajtóban, aztán elsomfordálnak. Ahogy én 
először, mikor odavetődtem.

Ezúttal direkt mentem a Dobrumbába, any-
nyi ismerőstől hallottam, hogy élményszám-
ba megy a hely, ahol úgy érzed magad, mint-
ha baráti körben eszegetnél. Az eszegetés 
amúgy egy jól eltalált kifejezés arra, ami ott 
a legeslegjobb. Annak különösen, aki szereti 
ezeket a mindenféle keleti kencéket ropogós 
és igen vékony lepénykékkel tunkolni. 

A hely tulajdonosai jó barátok, nagy uta-
zók, akik nem csak az éttermekben, de a pi-
acokon sőt az utcán is kipróbálják a helyben 
árult ennivalókat. Az ételeket az utazások 
inspirálták, az Atlasztól az Ararátig, Marok-
kótól Jeruzsálemig. Na, meg a gasztronómia 
tisztelete, szeretete, ami ott van minden falat-
ban, minden illatban. Ha már van asztalod, 
bámulhatod a menüt. Szerepel az étlapon 
egy öt tételes mezze – avagy előétel váloga-
tás, ami két főre kiváló választás, ha először 
jársz náluk. Ketten jóllaktok tőle, ráadásul so-
káig el lehet maszatolgatni vele a tányért, kor-
tyolva hozzá az Érzelem nevü vörösbort. 

Hummuszból jó vagyok, állítom: Budapest 
egyik legkiválóbb hummuszát kaptuk. A Baba 
Ganoushba kerül tahini a padlizsánhoz, ami 
nagyon különlegessé teszi, a Muhammara pe-
dig egy szír sültpaprika-krém, ami számomra 
a titokzatos és ismeretlen kelet világát idézte. 

A Grúz céklakrém receptje, mint az összes 
többié, szupertitkos és egyedi, de Bujtás Do-
minika konyhafőnöktől kiudvaroltam a hoz-
závalókat: hátha valaki nekiveselkedne, hogy 
megcsinálja. 

Grúz céklakrém
Kell hozzá: 1 kg cékla, Szvanéti só, ma-
roknyi dió, gránátalma szirup, gránátal-
ma darabok.
A céklát meghámozzuk, felkockázzuk, sütő-
papírra tesszük, gránátalma sziruppal meg-
locsoljuk és alacsony hőfokon – 140-150 
fokon – egy órán át aszaljuk, sütjük. A szép 
mázasra, krémesre sült céklát pépesítjük, 
teszünk bele Szvanéti sót, pörkölt diót, ízlés 
szerint. Majd gránátalma pöttyökkel, pör-
költ diódarabokkal tálaljuk. A nyolcfűszeres 
Szvanéti sóban van görögszéna, fokhagyma, 
koriander, a többit lehet megtippelni, lelopni 
a Dobrumbában, a céklakrém tetejéről, s ott-
hon jól kianalizálni.

A céklakupac közepében elrejtenek egy 
adag kecskekrémsajtot, aminek labneh a 
neve, s így kerül a vendég elé. Friss, enyhén 
ropogós arab kenyérrel.

Gamarjoba!
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KERESZTREJTVÉNY

Melyik úton jut el a szerelő 
a szerszámosládához?

Találd meg a két kép közti 
öt apró különbséget!

Megfejtések:

Rajzold az üres 
négyzetekbe a 
hat ábra vala-
melyikét úgy, 
hogy minden 

sorban, minden 
oszlopban és 

a vastag vona-
lakkal határolt 
területeken be-
lül minden ábra 
egyszer fordul-

jon elő!

GYERMEKREJTVÉNY

 Szusi szerint 

 

Milyen lenne az utcád 
autók nélkül?

Az önkormányzat klímavédelmi kabinet-
je Erzsébetvárosban lakó vagy itt tanuló 
általános iskolások számára hirdet rajz-
pályázatot, amelynek célja a gyerekek 
környezettudatos nevelése, kreativitá-
suk fejlesztése. 
A feladat: képzeld el, hogy a lakásod, 
vagy a suli előtti utcán a parkolók helyét 
valami más – például. fák, bokrok, virá-
gok, padok, kerékpársáv, széles járda, 
satöbbi – foglalja el. Vagy akár az egész 
utca egy sétálóövezet! Ha sikerült elkép-
zelni, rajzold le! 
Hogy ez után mi a teendő, az kiderül a 
QR-kód segítségével elérhető internetes 
címen. A beérkezett pályázati anyagokat 
a Klímavédelmi és Fenntarthatósági Ka-
binet munkatársai bírálják el. Beküldési 
határidő: 2022. február 18. péntek. 
Az első három helyezett jutalma egy-egy 
családi belépő a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykertbe. 
Eredményhirdetés: február 22.

  RAJZPÁLYÁZAT


