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ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVONTA MEGJELENŐ INGYENES LAPJA 

Új forma, megújult tartalom

ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁS

850 EZREN SZAVAZTAK

Márki-Zay Péter nyerte 
az ellenzéki előválasztást
A miniszterelnök-jelöltek előválasztásán Már-
ki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozga-
lom) végzett az élen, Dobrev Klára (DK) előtt. 
(Lapzártakor még tartott a szavazatok számlá-
lása, de az első fordulóban nyertes politikusnő 
vasárnap este már gratulált a végső győzelem-
hez a második fordulóban több szavazatot ka-
pott győztesnek.)  

Eldőlt tehát az előválasztás, Márki-Zay Péter 
lesz az ellenzék kormányfőjelöltje 2022-ben.

Oláh Lajos sikeréről, az ellenzéki országgyű-
lési képviselőjelöltek egyfordulós versenyének 
kerületünket érintő küzdelméről a 3. oldalon szá-
molunk be.

Telemedicina: 
új távlatok a gyógyításban
ERZSÉBETVÁROS NYERT KORMÁNYZATI TÁMOGATÁST 
VAGY MÉGSEM NYERT?
A digitális fejlődés az egészségügyi szolgál-
tatásokat is forradalmasította, a pandémia 
alatt a hazai szakemberek is megtanulták: 
a személyes orvos-beteg találkozásokat sok 
esetben jól helyettesítheti a távkommuni-
káció. Például az E-recept alkalmazásával 
nem kell órákat sorban állni vényekért a 
doktornál. De a telemedicina ennél is sokkal 
többre képes: lehetővé teszi, hogy az orvos 

jelenléte nélkül is el lehessen végezni alap-
vizsgálatokat a pácienseknél, egy innovatív 
kis digitális eszköz segítségével. A vizsgálati 
adatokat egy speciális számítógépes prog-
ram eljuttatja a távol lévő orvoshoz, aki élő-
ben, azonnal is láthatja a beteg leleteit, vagy 
később visszanézheti azokat. 

Folytatás a 2. oldalon

 Az FBI adatai   
 szerint
• Naponta 500 ezer internetes 

ragadozó van fent a világhá-
lón

• Az internetes szexuális bántal-
mazások áldozatainak fele 12 
és 15 év közötti gyerek

• A gyerekek szexuális zaklatá-
sának 89 százaléka chatszo-
bákban vagy direkt üzenetek-
ben történik, mások számára 
láthatatlan módon. 

• Az esetek negyedében a 
bántalmazó intim fotót kér a 

gyerektől.
Cikkünk a 12. oldalon

  INTERNETES 
  TÁMADÓK

A VII. kerületben lépett 
utoljára színpadra 
a visszavonuló „színészkirály” 2

Erzsébetvárosból 
az Európa-
bajnokságra 
ÖT KICK-BOXOSUNK KIJUTOTT 
AZ UTÁNPÓTLÁS EB-RE!

Nagy Mira megnyerte az utánpótláskorú-
ak tatami szabályrendszerben zajlott kick-
boksz magyar bajnokságát! Az 1993 óta 
kerületünkben is – jelenleg a Hernád és 
a Damjanich utca sarkán, az egykori ház-
tartási boltból felújított teremben – mű-
ködő LSP Kick-Box Team további négy 
versenyzője is döntőbe jutott, így mind az 
öten kijutottak a novemberi montenegrói 
utánpótlás Európa-bajnokságra.
Nagy Lajos edző, klubelnök, Mira édes-
apja érthetően óvatosan fogalmazott az 
esélyekről:
– Megjósolhatatlan. A covid miatt nem 
tudjuk, ki mennyire felkészülten érkezik 
majd. 

ha ismeri kerületét! 
Új helytörténeti rejtvényünkben 
csupán egy kerületünkben talál-
ható jellegzetes utcarészletet kell 
felismernie, beküldenie, s Ön máris 
két színházjegy boldog tulajdonosa 
lehet, az Orlai Produkció jóvoltából, a 
Budapest, Te! zenés darabra.

Részletek a 8-9. oldalon.
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BELVÁROSI SZÍNHÁZ
  

(VII. KER. KÁROLY KRT. 3/A)
FOLYAMATOSAN A BELVÁROSI SZÍNHÁZ MŰSORÁN 
Jegyek válthatók a Belvárosi Színház szervezésén (1075 Bp., Dohány u. 1/a, tel.: 266-7130, nyitva: H-P 10-18 óráig), valamint az ismert jegyirodákban és jegyterjesztőknél. 
Bankkártyás vásárlás a www.jegy.hu és a 
www.orlaiprodukcio.hu oldalon lehetséges.

A Madách Színház 1500. jubileumi Macskák előadására visszatért Haumann Péter is, aki úgy nyilatkozott: 
valószínűleg ez volt az utolsó alkalom, hogy színpadra lépett. A közönség hatalmas ovációval fogadta 
Haumann Pétert, aki a kollégák sorfala közt énekelte el Détár Enikővel a színházi macskáról szóló legendás 
dalt. A színészkirály exkluzív interjút adott lapunknak.



Folytatás az 1. oldalról
– Az ilyen telemedicinás távdiagnosztikai 
módszer Nyugaton már elterjedt, idehaza 
még a magángyógyászatban sem – jegyzi 
meg dr. Badacsonyi Szabolcs, a VII. kerüle-
ti egészségügyi kooperációs team vezetője. 

Ez a testület a kerület alapellátásában 
résztvevő orvosi szakmákat képviseli, és ta-
nácsokat ad a polgármesternek. Az önkor-
mányzat támogatta a telemedicinás mód-
szer bevezetését a helyi alapellátásban. Ez 
ugyanis az országban egyedülálló módon 
kínálna megoldásokat például az orvosi ka-
pacitás hiányára. Főleg ott jelentene nagy 
segítséget, ahol nem biztosítható az orvos 

jelenléte 0-24 órában. Így jól hasznosítható 
lenne a kerületi idősek otthonaiban, illet-
ve a gyermekellátásban, ha a szakorvos 
nem tud azonnal kimenni a kis beteghez. A 
telemedicinás eszköz használatát bárki meg-
tanulhatja pár óra alatt, tehát a gondozónő, a 
szülő, vagy akár maga a beteg is elvégezheti 
pillanatok alatt a szükséges vizsgálatokat. 
Ráadásul a szolgáltató nem csupán egy 
technikai eszközt biztosít, hanem szakorvo-
sokból álló teamet is, és konzultálási lehe-
tőséget. Így nem csak a diagnózis készül el 
gyorsan és pontosan, de azonnal lehet cse-
lekedni, szükség esetén berendelni a bete-
get, további vizsgálatokra küldeni, akut baj 
esetén azonnal kórházba szállítani. 

– A főváros azzal a feltétellel írta alá az 
atlétikai világbajnokság támogatását, hogy 
megépül a diákváros, és öt éven át, évi tíz-
milliárd forinttal finanszírozza a kormány az 
Egészséges Budapest programját. Ezt az 
összeget a főváros és a kerületek kapják az 
egészégügyi fejlesztéseikre. A kínai Fudan 
egyetem megépítése miatt azonban a fő-
város visszavonta támogatását az atlétikai 
világbajnokságtól. Úgy tűnik, a kormány vá-
laszként visszatartja a főváros egészségügyi 
fejlesztéseire szánt forrásokat. 

Kérdeztük e-mail-
ben az EMMI-t, mikor 
várható az ígért támo-
gatások átutalása? 
Lapzártánkig nem 
kaptunk választ. 

– A tapintásos vizsgá-
latokon kívül szinte min-
den mást el lehet végezni 
az eszköz segítségével, ami 
az alapellátásnál szükséges 
– mondja Nyéki Zsolt. – Lehe-
tőség van például a szív- és tüdő-
hang, valamint a gyomor-bélmozgás 
hangjainak rögzítésére. Felvételeket 
készíthetünk a torok és fülképletekről, a 
bőr-elváltozásokról, méri a hőmérsékletet 
és a szívritmusszámot. Az orvosi minőségű 
digitális diagnosztikai adatokat a rendszer 
eljuttatja a Doktor24 orvosának, aki ez alap-
ján úgy tudja felállítani a diagnózist, mintha 
a helyszínen lenne. Ennek ismeretében az 
orvos döntést tud hozni arról is, hogy mi-
lyen irányba kell továbbküldeni a pácienst. 
A rendszerhez tervezzük a további eszközök 
illesztését: EKG-t, vérnyomásmérőt, véroxi-
génszint mérőt, amelyek segítségével még 
komplexebb vizsgálatokat végezhetünk el. 

Nyéki Zsolt szerint a 
hazai egészségügyi ellá-
tórendszer minden téren 
orvoshiánnyal küzd, de 

ezzel a megoldással olyan 
területekre is el lehet vinni az 

ellátást, ahol egyébként nem lenne lehető-
ség azt hatékonyan megszervezni. Jó példa 
erre a gyermekgyógyászatban praktizáló vi-
déki háziorvos, akikből egyre kevesebb van. 
Illetve lerövidíti a betegutakat. 

– Biztos vagyok benne, hogy a jövő egész-
ségügyének kihívásaira ilyen és hasonló, ha-
tékony technológiai megoldásokkal tudjuk 
megadni a válaszokat – mondta Nyéki. 

Sándor Zsuzsa

Folytatás az 1. oldalról

Hogy van?
Most nagyon jól vagyok, köszönöm szé-
pen. Másfél éve elmenekültem a színház 
és a pandémia elől Paloznakra. Elfáradtam, 
elegem lett, meg féltem is a tömegtől. Volt 
egy kisebb betegségem, nem akartam meg-
fertőződni sem, önkéntes karanténba vonul-
tam. Úgy éreztem, 58 év folyamatos munka 
után szükségem van a pihenésre. 

Mivel tölti a napokat, hogy pihen?
Az erdő szélén van a házunk, ha az időjárás 
engedi, megyünk sétálni. Tegnap gyalogol-
tunk a feleségemmel 5 kilométert, s mindjárt 
indulunk ma is. Élvezem a jó levegőt, s, hogy 
végre van időm olvasni, tűnődni. Jólesik a 
csend, s az, hogy nem látok semmit, ha ki-
nézek az ablakon, csak egy nagy tág teret. 
Ezen kívül boltba járunk, barátokkal találko-
zunk, meg sorozatot nézünk. Nagyon szere-
tem a Netflixet.

Van kedvenc sorozata is?
A Downton Abbey. Szeretem a hangulatát, 
tetszenek a csodás jelmezek, a fantasztikus 
miliő. 

Hogyan fogadta, mikor felhívták, hogy 
jöjjön az 1500. Macskákba újra játszani? 
Egyértelmű volt, hogy elvállalja?
Most, ha belegondolok, húzódoztam egy 
kicsit, de Szirtes Tamás azt mondta, hogy 
megöli magát, ha nem megyek. Ennél csú-
nyább szóval fejezte ki magát, úgyhogy 
gyorsan igent mondtam. (nevet)

Milyen érzés volt újra játszani?
Hát, fantasztikus élmény, az biztos! Profin 
megrendezett jubileumi előadás volt. Meg-
hatott, ahogy a kollégák sora szétnyílt előt-
tem, és előre engedtek a színpadon, éne-
kelni. A közönség állva tapsolt. Majdnem 
elbőgtem magam.

Pont ezzel az előadással indult el egy fo-
lyamat, aminek az lett a vége, hogy a Ma-
dách Színház ma már musicalszínház. 
Szerintem ez egy jó és szükségszerű folya-
mat volt. Történt egy generációváltás, több 
idős színész abbahagyta a munkát, jöttek 
fiatalok, úgy gondolom, jó ez az út, amit a 
Madách jár.

Erzsébetvároshoz hogyan kötődik?
Ott van a Madách Színház, ez a legszoro-
sabb kötelék Erzsébetvárossal. Meg voltak 
ott barátaim. Nagyon szeretem a 7. kerüle-
tet, mert pezsgő, élhető városrész.

Lehet, hogy Erzsébetvárosban állt utol-
jára színpadon, a Macskák 1500. előadá-
sán? Ezt nyilatkozta a jubileum apropóján.
Ez elég valószínű. Tudja, megteltem már a 
színházzal, annyira sokat játszottam, tény-
leg elég volt. Maximum, ha megtalál valami 

nagyon-nagyon kihagyhatatlan dolog, eset-
leg elgondolkodom rajta.

Marad remete, Paloznakon?
Nem, dehogy, eszemben sincs! Én csak 
pihenni jöttem ide, kipihenni az elmúlt 58 
évet. De a barátaim, meg a családom is 
mondják: ne kényelmesedjek el túlságosan, 
találjak magamnak feladatot!

Ha nem színházat, akkor mit fog csinálni? 
Van már valami terve?
Tudja, szerintem csapnivaló manapság a 
beszédkultúra, egyre rosszabbul beszélnek 
az emberek magyarul. Maximum fiataloknak 
tartanék beszédórákat. Olyanoknak, akik ezt 
igénylik, szükségük van rá. Amúgy van erre 
jogosítványom is, nem kizárt, hogy tanítani 
fogok, átadni a tudásomat. Budapesten él 

a családom, az unokáim, velük is szeretnék 
most már minél több időt tölteni.

Ha már a tanulásról beszélünk: Önnek 
Antal József, néhai miniszterelnök volt a 
tanára. Hogyan emlékezik rá?
Nagyon szeretetteljes ember volt, és jó pe-
dagógus. Engem voltaképpen ő irányított 
erre a pályára. Azt mondta, hogy szerinte 
vagy színésznek, vagy diplomatának kelle-
ne mennem, ezekhez van tehetségem.

A diplomácia és a politika egymáshoz kö-
zeli világ. Érdekli a politika, követi az ese-
ményeket?
Igen, nagyon érdekel. De alapvetően csak 
elméleti szinten. Az emberi gyűlölködés és 
gáncsoskodás elszomorít. Drukkolok a gye-
rekeimnek és a fiataloknak!
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  „NAGYON SZERETEM A 7. KERÜLETET, MERT PEZSGŐ, ÉLHETŐ VÁROSRÉSZ!”

Fiataloknak tartana 
beszédórákat 
a színészkirály

Telemedicina: új távlatok a gyógyításban
ERZSÉBETVÁROS NYERT KORMÁNYZATI TÁMOGATÁST VAGY MÉGSEM NYERT?

Magyarországon a Doktor24 az egyik 
első egészségügyi szolgáltató cég, 
amelyik telemedicinás megoldásokat 
is alkalmaz a gyakorlatban. Innovációs 

igazgatójuk, Nyéki Zsolt be is mutatta 
az egyik legújabb ilyen eszközüket, 

mely leginkább egy mobiltele-
fonra hasonlít. Regisztrálhatók 

benne a vizsgált betegek ada-
tai, illetve az elvégzett orvosi 

vizsgálatok. 

Török Zsuzsa

Régi-új igazgató
Újabb öt évig vezetheti a Madách 
Színházat Szirtes Tamás, aki több mint 
tizenöt éve irányítja az erzsébetvárosi 
teátrumot. Új kinevezése a nonprofit 
kft. élére 2027. január végéig szól.

Erzsébetváros idén sikerrel 

vett részt a kormány Egészséges 

Budapest pályázatán. Egyebek mellett 

a telemedicinás fejlesztéssel nyert el 

160 millió forintot.  Amint megérkezne 

a kormánytól a pénz, heteken belül el-

indulhatna a szolgáltatás. Csakhogy az 

augusztusban várt utalás nem történt 

meg. Dr. Badacsonyi Szabolcs szerint 

ennek politikai okai is lehetnek.
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– Hatalmas politikai innovációt hozott az 
előválasztás, sikeresen megmozgatta az el-
lenzéki választókat – nyilatkozta lapunknak 
Oláh Lajos, aki 2018-ban közel négyezer sza-
vazattal győzte le a fideszes Bajkai Istvánt az 
országgyűlési választáson.

– Őszintén köszönöm az önkéntesek mun-
káját! Civileknek, a különböző pártok aktivis-

táinak, akik hidegben, esőben is tették a dol-
gukat. Köszönöm a győzelmet azoknak, akik 
rám szavaztak! Köszönet azoknak, akikkel 
együtt versenyezhettem. Köszönöm a bizal-
mat, hogy én kaptam a legtöbb szavazatot. 
Mind a hat pártot igyekezni fogok megfelelő-
en képviselni – folytatta Erzsébetváros-Teréz-
város országgyűlési képviselője. 

– Az előválasztás napjai a versenyről szól-
tak. Az előválasztás utáni nap az együttmű-
ködésről, az azt követőek pedig az Orbán 
rendszer elzavarásáról szólnak. Márki-Zay 
Péternek és Dobrev Klárának, minden el-
lenzéki pártnak és szervezetnek mostantól 
együtt kell dolgoznia a választási győzele-
mért.

Miért az Újvilág (Dvorzak) és miért a VII. 
szimfóniát (Beethoven) játszották az 
Örkény Kertben a nagyzenekarok?
Válaszol Mácsai Pál, az Örkény Színház 
igazgatója, illetve Hámori Máté, az Óbudai 
Danubia Zenekar karmestere.
– A zeneszerző szimfóniái közül a VII. a leg-
népszerűbb, azért is választottuk ezt, de le-
het, hogy ha a színházunk az V. kerületben 
lenne, akkor a Sorsszimfóniát választottuk 
volna... – jegyezte meg Mácsai Pál színház-
igazgató.
– Nagyon szeretünk szabadtéri koncerteket 
adni – magyarázta Hámori Máté. – Annak, 
hogy a VII. Szimfónia csendült fel az Örkény 
Kertben, más oka is van: Beethoven művében 
akkora az őserő, az elementáris élni akarás, 
ami a mai apatikus, lemondó közhangulat-
ban nagyon sokakat fel tud rázni. Beethoven 
zenéje szinte levegőt pumpál az ember tüde-
jébe és lelkébe. Döbbenetes energiát ad. Ha 
belegondolunk abba, hogy ezt a művet egy 
olyan ember írta, aki a halláskárosodása miatt 
gyakorlatilag már nem tudott kommunikál-
ni, megérthetjük a zene üzenetét is: függet-
lenül attól, hogy milyenek a körülményeid, 
az adottságaid, ne add föl! Képes vagy arra, 
hogy megvalósítsd az álmaidat!

Miért maradt el a gyönyörűen felújított 
Rumbach zsinagógában a Hamis hang 
című színházi premier?
Válaszol újságírónk – maga is színész, sőt 
egy amatőr színtársulat vezetője –, Török 
Zsuzsa: 
– Az eredetileg tervezett szeptember 13-a 
helyett október 6-án mutatták be a Szent 
Sebestyén zsinagógában Didier Caron Ha-
mis hang című kamaradarabját. Orlai Tibor 
producer elmondta, hogy az egyik színész 
betegsége miatt kellett elhalasztani néhány 
héttel a premiert. A teltházas bemutatót kö-
vetően legközelebb november 8-án látható 
a kétszereplős, feszült, krimibe illő fordu-
latokkal bővelkedő előadás, Ujj Mészáros 
Károly rendezésében, Vasvári Csabával és 
Nagy Dániel Viktorral.

Felelt-e a Péterfy Kórház munkatársuk-
nak címoldalon feltett célirányos kérdé-
seire, az onkológiai osztály átmeneti be-
zárásáról? – kérdezte több olvasónk is.
Válaszol újságírónk – eredeti szakmájára 
nézve pszichológus, esztéta aki évekig pszi-
choterápiával foglalkozott, majd az idős-
gondozásban vett részt – Sándor Zsuzsa: 
E-mailben többször is kérdeztük a Péterfy 
Kórház főigazgatóságát: meddig tartanak a 
felújítások, mikor kerülnek vissza oda az on-
kológiai betegek? S ha nekik nem áll mód-
jukban erre válaszolni, kihez forduljunk? 
Lapzártánkig nem kaptunk választ.

Pótolták-e már az elhunyt Ráday Mihály 
helyét az Értéktár-bizottságban?
Válaszol újságírónk – aki maga is a bizott-
ság tagja –, Bóka B. László: 
– Az Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság Rá-
day Mihály halálával megüresedő helyére 
Dombi Gábor szociológus, zsidó kultúra-
történész került, aki a magyarországi infor-
mációs társadalom és digitális média egyik 
kezdeményezője. Nem mellesleg a hazai 
zsidó kultúrtörténet, a zsidó közélet kuta-
tója.

Egész novemberben 
Nyitva! Fesztivál
November 1-től a hónap végéig tart a 
Nyitva! Fesztivál, amelynek célja, hogy 
bemutassa azokat az új, illetve a kerület-
ben működő régebbi vállalkozásokat – 
üzleteket, boltokat, minőségi közösségi 
helyeket –, amelyek a tevékenységükkel 
hozzájárulnak ahhoz, hogy Erzsébetváros 
színes, élhető városrész legyen.  

Az előzmények: többen bírálták a helyi 
önkormányzatot, hogy nem igazán vál-
lalkozásbarát. A kerületi vezetés valóban 
nem támogatja a kocsmaturizmust, de na-
gyon is pártolja, hogy minőségi, kulturált 
szolgáltatások induljanak el itt, és ehhez 
próbál segítséget nyújtani. 

Ezért kezdeményezték a Kortárs Építé-
szeti Központtal együttműködve a Nyitva! 
Erzsébetváros programot, amely afféle 
kreatív ingatlanközvetítésnek is tekinthe-
tő. Azokat, akik az üresen álló ingatlanjai-
kat kiadnák üzleti célokra, összehozták 
azokkal a vállalkozókkal, akik szívesen 
jönnének a kerületbe. Ezt megelőzte egy 
közvéleménykutatás is: megkérdezték a 
helyi lakosoktól, szerintük milyen üzletek-
ből, boltból kellene több a környékükön? 
Akadt, aki kávézót hiányolt, más péksé-
get, vagy kézműves boltot. Erzsébetvá-
rosban végül öt kiadó ingatlant hirdettek 
meg, amelyre 38 vállalkozó jelentkezett. 
Az önkormányzati grémium azokat vá-
lasztotta ki közülük, akik a lakosság által 
elvárt szolgáltatásokkal pályáztak. No-
vemberben mind az öt nyertes bemutat-
kozhat. Egy hónapra beköltözhetnek az 
üzlethelyiségekbe, kipróbálhatják, meny-
nyire tudnának ott sikeresen működni. 
Továbbá a szolgáltatásaikkal elégedet-
tek-e a helyiek, és hogyan tudnának minél 
szélesebb vásárlálói kört megszólítani? A 
Nyitva! Fesztivál egyhónapos időtartalma 
alatt nem kell bérleti díjat fizetniük. Ezután 
a vállalkozók dönthetnek arról, hogy ma-
radnak-e tovább a kerületben, aláírják-e a 
szerződést. 

A kezdeményezés iránt akkora volt az 
érdeklődés, hogy az önkormányzat úgy 
döntött: kinyitja a kört. Ne csak az öt új 
vállalkozó kapjon bemutatkozási lehető-
séget, hanem azok is, akik már régóta itt 
vannak. Ők is programokat szervezhet-
nek a törzsvendégeiknek, és azoknak is, 
akik eddig talán észre sem vették, milyen 
izgalmas, különleges helyek vannak itt a 
„hétkerben.” 

   ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁS

Oláh Lajos a hatpárti ellenzék 
jelöltje 2022-ben
Budapest 5. választókerületében (Erzsé-
betváros-Terézváros) a körzet jelenlegi or-
szággyűlési képviselője, Oláh Lajos nyert az 
egyfordulós ellenzéki előválasztáson szep-
tember végén:
Oláh Lajos (DK): 4 221 szavazat
Tompos Márton (Momentum): 3 519 szavazat
Beleznay Zsuzsanna (Jobbik): 1 534 szavazat

 SZEPTEMBERI SZÁMUNK NYOMÁN

Utózöngék
Az jó, ha egy eseményről, törté-
nésről még egy hónap múltán 
is beszélnek. Erzsébetvárosban 
több ilyen is akad.

MEGHÍVÓ 
a Nyitva! x Erzsébetváros - Kiadó üzletek fesztiváljára 

Kedves Erzsébetvárosi Szolgáltató! 

A Kortárs Építészeti Központ szeretettel meghív a Nyitva! Kiadó üzletek 
fesztiválján való részvételre, 22002211..  nnoovveemmbbeerr  55--3300.. között. 

IIddéénn  EErrzzsséébbeettvváárrooss  üürreess  üüzzlleetteeiitt  tteellííttjjüükk  mmeegg  éélleetttteell  ééss  aazz  úújj  kkeezzddeemméé-
nnyyeezzéésseekk  mmeelllleetttt  aa  mmáárr  ppiiaaccoonn  mműűkkööddőő  VVIIII..  kkeerrüülleettii  vváállllaallkkoozzáássookknnaakk  iiss  
lleehheettőőssééggeett  bbiizzttoossííttuunnkk  aa  pprrooggrraammbbaa  vvaallóó  ccssaattllaakkoozzáásshhoozz..  

A programban bármilyen gazdasági területről, bármilyen programötlettel 
várjuk a jelentkezéseket - legyen szó gyerekfoglalkozásról, workshopról, 
ingyenes kóstolókról/termékmintákról, kulturális programokról, helyszíni 
kiállításról vagy próbaalkalmak felajánlásáról a fesztivál ideje alatt. 

Amennyiben csatlakoznátok, vegyétek fel velünk a kapcsolatot e-
mailben vagy telefonon! 

nyitva@kek.org.hu 
06 30 522 5994 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. szeptember 27., hétfő 

Személyes találkozó időpontja: 2021. szeptember 30., csütörtök, 18:00 

Helyszín: Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény Szalonja 
  1078, Budapest Nefelejcs utca 26. 

Személyes részvétel hiányában e-mailben tájékoztatunk a csatlakozásról, fontos 
határidőkről, hogy vállalkozásotok szerepeljen az idei Programpontok listáján. 

NNyyiittvvaa!!  xx  EErrzzsséébbeettvváárroossrróóll::  
Új vállalkozások megnyitását támogatjuk azzal, hogy segítünk a 
helykereső ötletgazdák és kiadó üzlethelyiségek tulajdonosainak az 
összekötésében, majd láthatóságot biztosítunk az új együttműködéseknek 
egy 1 hónapos programsorozat keretében. 

Betartották-e ígéretüket az építők, 
hogy szeptember 21-én visszaáll a 
forgalomcsillapításkor bevezetett 
forgalmi rend a Blaha Lujza téren?
Foróriporterünk, Kalocsai Richárd 
beszédes képpel válaszol:  
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Új szociális bérlakás-programot indítanak 
Erzsébetvárosban. Milyen céllal?
A hajléktalanellátásban a prevenció a leg-
fontosabb. Ha valaki bajba jut, minél előbb 
kap segítséget, annál nagyobb esélye lesz 
arra, hogy ne kerüljön hajléktalanszállóra és 
integrálódjon a társadalomba. Ezt szolgál-
ják az úgynevezett kiléptető lakások is, ahol 
a támogatásra szorulók addig maradhat-
nak, amíg rendeződik az életük, azaz mun-
kát találnak és megoldást a lakhatásukra. 
Ráadásul az ilyen lakások fenntartása jóval 
olcsóbb, mint hajléktalanszállót üzemel-
tetni, az utóbbi, becslések szerint négyszer 
költségesebb. 

Nyugat-Európában ezt már rég felismer-
ték, ezért is építenek annyi szociális bér-
lakást. 
Sajnos nálunk a rendszerváltás óta sem tör-
tént semmi ezen a téren. Ugyanakkor több 
ezer önkormányzati lakás áll üresen, ezeket 
is fel lehetne használni szociális célokra. 
Csakhogy az ingatlanok jelentős része telje-
sen leamortizálódott, fel kellene újítani, ám 
az önkormányzatoknak nincs erre pénze. 

És itt jönnek a képbe önök. De miért pont a 
VII. kerületben kerestek lakásokat? 
Tizenöt éve vagyunk jelen Erzsébetváros-
ban, korábban is voltak itt szociális bérlaká-
saink, Niedermüller Péter polgármesterrel 
pedig kifejezetten jó a kapcsolatunk. A 
jelenlegi kerületi vezetés elkötelezett a 
szociális problémák enyhítésében. Ab-
ban állapodtunk meg, hogy öt lakást ve-
szünk át, ebből két kicsit üresen. Felújítjuk 
őket, és cserébe tíz évre megkapjuk a bérleti 
jogokat. Mi álljuk a lakások utáni havi szoci-
ális bérleti díjat is. Ugyanakkor mi választ-
hatjuk meg, hogy kik költözhetnek ezekbe 
az ingatlanokba, nekik kell majd a rezsit és 
a közös költséget fizetniük. A klienseinkért 
garanciát vállalunk, ami azt is jelenti, hogy 
ha mégis köztartozásokat halmoznának fel, 
nekünk kell ezeket megtéríteni helyettük. 

Három lakást viszont lakottan vesznek át 
a VII. kerületi önkormányzattól, a jogcím 
nélkül ott tartózkodó lakókkal együtt. Erre 
eddig még nem volt példa kerületben.

Ismerem az egyik lakásban élőket: az édes-
anya a mi hajléktalan-kórházunkban dolgo-
zik, kitűnő ápolónő. A lakás a férje nevén van, 
de közben elváltak, az asszony ott maradt 
három gyerekkel. Fizette a számlákat, fel-
újította a lakást, ezért ő jóhiszemű jogcím-
nélküliként tartózkodik ott. A gyerekei köz-
ben felnőttek, már csak a legkisebb él vele. 
De mivel jogcímnélküliek, megindult ellenük 
a kilakoltatási eljárás. Tárgyaltam az ügyük-
ben Niedermüller Péterrel, aki azt mondta: 
a kiköltöztetést a törvény írja elő, nincs jogi 
lehetőségük leállítani. Viszont javasolt egy 
szellemes megoldást: ha ez a bérlakás átke-
rül a mi felügyeletünk alá, attól kezdve mi kö-
tünk szerződést a benne lakóval, vagyis ő le-
gálisan maradhat ott tovább. Persze nekünk 
kell kezeskednünk érte. Így mindenki jól jár: 
feladatot vállalunk át az önkormányzattól, és 
a családnak sem kell a kilakoltatástól retteg-
nie. A másik két bérlakás lakóival is hasonló a 
helyzet, ők is sok éve laknak jogcím nélkül az 
önkormányzati lakásukban. Bár a személyes 
problémáikat még nem ismerem. 

Köztudott, hogy önök is nagyon nehéz 
anyagi helyzetben vannak. Miből akarnak 
felújítani? 
Csakis a segítő szándékú embereknek 
köszönhetjük, hogy még létezünk. Akad-
nak idehaza és külföldön is támogatóink. 
Az egyik építési cég vállalta, hogy kulcsra 
készen átadja az egyik lakást, de sokfelől 
kapunk építkezési alapanyagokat, csapte-
lepeket, bejárati ajtókat is. És van egy kar-
bantartó brigádunk.   

Mégsem értem, miért segítenek, ha önök 
is a létfenntartásért küzdenek.
A bajban nem azt kell elérni, hogy élet-
ben maradjunk, hanem hogy tovább lép-
hessünk, még többet adhassunk. A kor-
mány térdre akar kényszeríteni minket. A 
Magyarországi Evangéliumi Testvérkö-
zösség (MET) idén, októberben ünnepli, 
hogy negyven évvel ezelőtt bevett és 
elismert egyházként alakult meg. Az Or-
bán-kormány azonban 2011-ben teljesen 
önkényesen megfosztott minket az egyhá-
zi státuszunktól, és egyesületté minősített 
vissza. Ezzel együtt az egyházaknak járó 
minden plusztámogatást is elvették tőlünk. 
Pert indítottunk ezért a strasbourgi bírósá-
gon, amit 2017-ben meg is nyertünk. A bíró-
ság kimondta, hogy jogtalanul fosztottak 
meg minket az egyházi státusztól, és kö-
telezte a magyar kormányt, hogy visszame-
nőlegesen is fizessék meg az anyagi kárun-
kat. Ez 2017-ben megtörtént.  Csakhogy a 
kormány azóta megint nem fizet nekünk 
semmit. 

Mennyivel tartozik önöknek az állam? 
Körülbelül nyolcmilliárd forinttal. Mi egy nagy 
intézmény vagyunk, rengeteg közfeladatot 
vállalunk át az államtól. Óvodákat, iskolákat 
is fenntartunk, háromezer szegény gyerek is-
koláztatását és napi háromszori étkeztetését 
is biztosítjuk. Összesen ezer dolgozónk van, 
csak az ő bérköltségük évente négymilliárd 
forint. Van egy főiskolánk is, amely évek óta 
szintén egy fillér támogatást sem kapott, és 
nemrég az EMMI is megvont a köznevelési 
intézményeinktől 95 millió forintot, azzal az 
indoklással, hogy szerintük ez nem térül meg. 

A szegény gyerekek taníttatása nem térül 
meg a családbarát kormánynak? 
Fel akarnak őrölni minket. Az elmúlt tíz 
évben kétszer fordult elő, hogy nem tudtuk 
időben fizetni a munkatársainknak, két rész-
letben utaltuk át a béreket. Hálás vagyok 
a kollégáimnak, hogy ilyen körülmények 
között is kitartanak mellettünk. Hívő ember-
ként azt gondolom, az Isten próbára tesz, 
játszik velem. Mintha azt üzenné: eddig min-
den akadályt vettetek, lássuk, hogyan oldod 
meg a következő feladatot?

Honnan teremtik elő, a most elvont 95 mil-
lió forintot? 
Noha ebben a pillanatban ezt még nem tu-
dom, az biztos, hogy a gyerekek nem fog-
nak ellátás nélkül maradni.

Sándor Zsuzsa

IVÁNYI GÁBOR A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSOKRÓL ÉS ERZSÉBETVÁROSRÓL

Az Isten próbára tesz, játszik velem
A lelkész októberben töltötte be a hetvenedik életévét, és éppen negyven éve alapította az Evangéliumi Testvérközösséget (MET). Bár a Fidesz
-kormány megfosztotta őket az egyházi jogaiktól, és az állam több milliárd forinttal tartozik nekik, Iványi Gábor úgy gondolja, ebben a helyzetben 
is folytatniuk kell a munkájukat, és minél többet adni a szegényeknek. Ezért a szintén általa alapított Oltalom Karitatív Egyesület meg állapodott 
az Erzsébetvárosi Önkormányzattal, hogy öt szociális bérlakást fognak működtetni a kerületben. 

Jogos panasz
A VII. kerületben súlyos gondokat 
jelent az önkormányzati lakások hiánya 
és leromlott állapota. A polgármester 
rendszeresen kap megrázó leveleket 
arról, milyen körülmények közt élnek 
itt emberek, mióta várnak minőségi 
lakáscserére, vagy legalább szociális 
bérlakást utaljanak ki nekik. A kérések, 
panaszok többsége jogos. Egy problé-
ma van: az önkormányzat abból tud 
adni, amije van. 

A helyi lakásállomány helyzetéről és 
állapotáról, valamint a megoldásokról 
dr. Halmai Gyulát, az Erzsébetvárosi 
Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 
(EVIN) vezérigazgatója nyilatkozik 
majd az Erzsébetváros újság 
hamarosan megjelenő különszámában.

Számos érdekes részlettel szolgál. 
Többi között elmondja, hogy amikor 
két éve megválasztották a jelenlegi 
önkormányzati vezetést, felmérték a 
VII. kerület bérlakás-állományát. Azzal 
szembesültek, hogy az önkormányzat 
2500 lakással rendelkezik. Ebből 
500 üresen állt, műszakilag teljesen 
leromlott, lakhatatlan állapotban. A 
maradék kétezerben ugyan laktak, de 
az ingatlanok 80 százaléka felújításra 
szorult.

Halmai Gyula szerint a korábbi évtize-
dekben semmiféle program nem 
in dult itt a komfortnélküli lakások 
komfortosítására, és új bérlakások 
építésére. 



  „DE A KOCSMA BEZZEG HANGOS!”
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A ZAJKOMMANDÓ:
Idén június 17-től szeptember 18-ig 
működött Erzsébetvárosban. Csütörtök, 
péntek, szombat 23 órától hajnali 3-ig 
hívhatták a panaszosok a zajügyelet 
telefonját. A szakember zajmérő mű-
szerrel indult a bejelentés helyszínére, a 
Király utca, a Károly körút, a Rákóczi út, az 
Erzsébet körút által körbeölelt területre: 
kocsmák, karaoke bárok, szórakozóhe-
lyek környezetébe, illetve a bejelentő 
lakásába. A zajmérést követően próbálja 
lecsendesíttetni a zeneszolgáltatást, a 
hangoskodókat – szép szóval, a vendég-
látó egységek üzemeltetőinek segítsé-
gével. Általában sikerrel. A vizsgálatokról 
mindig jegyzőkönyv készült, majd a 
bejelentéseket az Erzsébetvárosi Rendé-
szeti Igazgatóság, illetve a Polgármesteri 
Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati 
Irodája vizsgálja tovább.

Zsilinszki Jánost szeptemberben, egy bal-
zsamosan meleg csütörtöki estén kísértük el 
fotós kollégámmal munkába. A riport idején 
hívás érkezett az ügyeleti telefonra: a Dohány 
utcából jött visszajelzés arról, hogy a bejelen-
tő lakókörnyezetében kivételesen nyugodt 
az éjszaka. A zajszakértő kedves, türelmes 
ember. Hallhatóan nem először beszél a hívó-
val, s vélhetően nem is utoljára. Mindannyian 
örülünk, hogy a Dohány utca ott: csendes. 

A Madách tér, a Gozsdu udvar környé-
ke, a Király utca, a Dob utca és Síp utca ta-
lálkozása, valamint a Dob utca egészen a 
Klauzál térig bezzeg hangos. Kísérőnk mér 
és magyaráz, s közben az is kiderül, hogy 
sok mindent tud a zajról. Első állomásunk a 
Rumbach és Madách sarok. Nincs zeneszó, 
de magas az alapzaj. Senki sem ordít, mégis 
elviselhetetlenül kaotikus, ahogy az embe-
rek túlbeszélik egymást.

– A hangoskodás szubjektív dolog. Mert 
kinek mi a hangos? Aki pihenni szeretne, 
annak ez zajszint sok. Ezért kötelesek a ven-
déglátósok csukott ajtóval üzemeltetni a he-
lyiségeiket – fogalmaz a szakértő. 

Az egységek együttműködőek, sen-
ki sem akar eljárást. A hang forrása pedig 
leginkább az utca. Taxisok robognak zenét 
szolgáltatva, riksák, biciklisek, futárok szelik 
át a teret, a teraszokon és körülötte dohány-
zás, iszogatás, nevetés. Zsilinszki János ez-
úttal is megméri a zajszintet: 64-66 decibel 
közötti értéket mutat a műszer. 

– Zenei háttérrel kevert verbális hango-
kozást hallunk. Ha csak a zenét vesszük 
alapul, 45 decibel ilyenkor a megengedett 
zajszint – mondja kísérőnk hozzátéve, hogy 
a vendéglátósoknak plusz egy főt kellene 
foglalkoztatni, aki az üzlet kint tartózko-
dó vendégeit csitítgatná folyamatosan. Ez 
szinte reménytelen elvárás, s ha megvaló-
sulna, még mindig ott ül vagy áll az utcán 
rengeteg ember, boltban vásárolt itallal a 
kezében, gitárral, dalolászva töltve az éjjelt. 
Hol máshol, mint itt, a bulinegyedben. Ez vi-
szont már nem a vendéglátósokra tartozik. 
És nem is a zajszakértőre. 

Esti razziánkon láttunk rendőrautót, iga-
zoltatást, és találkoztunk az önkormányzat 
rendészeti munkatársaival is, akik szintén 
járták a környéket. Erős volt a kontroll, de a 
zajszint is. A Holló-Gozsdu sarkon például 
ott jártunkkor: 76 decibel.

A Síp-Dob kereszteződés környezetében 
ordít a zene, mikor odaérkezünk. Egy bicik-
lis szolgáltatja, mint megtudjuk, ez is jellem-
ző viselkedés itt. 

– Indokolatlan hangoskodás miatt meg-
állíthatja a rendőr – igazít el Zsilinszki János, 
akivel megbeszéljük, hogy minden renitens 
mellé nem jut járőr. A Dob utca egyik legna-
gyobb, legzsúfoltabb, leghangosabb, leg-
ismertebb szórakozóhelye felé vesszük az 
irányt. Nagy a hangzavar, mégis ők adják a 
jó példát a többi vendéglátósnak. 

– A zenét hangerő-korlátozóval szolgál-
tatják, ahogy kell, s zajvédő féltetőt építettek 
az egység mindkét oldalára, ami jelentősen 
csökkenti a hangokat, s biztosítja a lakók 
nyugalmát. Nem is érkezett még innen idén 
egyáltalán bejelentés.

A kerthelyiségben a tulaj szívélyesen 
köszönti zajszakértőnket. Az interjút udva-
riasan elhárítja, inkább Jánossal beszélget, 
régóta ismerik egymást.

– János mindent tud a zajról! – kiált oda 
nekünk nevetve, s azért elmondja, hogy az 
intézkedések tényleg megoldották a prob-
lémát, most már jól megvannak a szomszé-
daikkal. Pedig kiabálva beszélgetünk, s a 
zene is szól, mindez zajvédő fal mögött, a 
falon túl alvóknak biztosítva a nyugalmat.

A szeptemberi éjszaka hűvösre fordul. 
Utolsó állomásunk a Nyár utca és a Klauzál 
tér találkozása. Pár métert jöttünk csak el 
a szabadtéri szórakozóhelyektől, mégis 
csend van, nyugalom. A műszer alig lendül 
túl a 35 decibelen.

 – A belváros közepén vagyunk, s ez még-
is egy békés utca. Ami azt bizonyítja, hogy 
lehet csendesen is létezni a bulinegyedben 
– mondja halkan kísérőnk.

T. Zs.

Az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság megbízásából ellenőr-
zi a hangoskodást kerületünkben Zsilinszki János. A zajszakértő 
lakossági bejelentés alapján dolgozik a nyári hónapokban 
– megbízási szerződése végéig – egészen szeptember közepéig, 
mikor is a „bulinegyed” halkulni kezd a hűvösödő idő miatt.

NÉVJEGY 
Zsilinszki János zaj- és rezgésvédelmi szakértő 1984-ben került közeleb-
bi kapcsolatba a decibel világával: közlekedésbiztonsággal kapcsolatos 

tudományos diákköri munkát készített. Azóta sokféle zajt vizsgált, például a 
dolgozók zajterhelését munkahelyeken, ipari üzemek, vendéglátók, vagy repülőterek 
környezeti zaját lakókörnyezetben. Szereti a csendet.

ANOMÁLIA
A dohányzást visszaszorító 
intézkedések egyike, hogy 
zárt térben tilos rágyújtani. 
Ez rendben. Dohányzók 
viszont vannak. Ők a ven-
déglátóhelyekről kijárnak 
cigizni az üzlet elé, a kijelölt 
dohányzóhelyre. Tömege-
sen. És „hangot okoznak”. 

Mindent tud a zajról, 
ám szereti a csendet

Tudta-e?
Tudta-e Erzsébetvárosról, hogy utcáin 
naponta körülbelül 500 köbméter sze-
mét, illegálisan kirakott hulladék gyűlik 
össze? Kutyaürülékből naponta 500 kg.

SZANKCIÓK
Csüllög Szilvia Márta a Hatósági és 
Ügyfélszolgálati Iroda vezetője a témá-
val kapcsolatban elmondta: a zajszakér-
tő jelentése a kereskedelmi hatósághoz 
kerül. Ez az alapja az eljárások megindí-
tásának, illetve a már folyamatban lévő 
vizsgálatok során bizonyítékként hasz-
nálható fel. A kereskedelmi hatóságnak  
a vonatkozó törvényi előírásnak megfe-
lelően lehetősége van figyelmeztetés-
re, közigazgatási bírság kiszabására, 
sőt, a tevékenység végzésétől történő 
eltiltásra is.

„Az újság sokat jelent 
a dolgozóknak, mert nekik 
és róluk szól”  

Parkolóőrök 
írják…
– A cím és a tartalom a saját ötletem 
alapján valósult meg – magyarázza a 
szerkesztő, aki közösségteremtési, csa-
patépítési céllal alapította meg a Parkoló 
Zónát. A színes, 70-80 oldalas kiadvány 
két-háromhavonta jelenik meg, gyakor-
latilag finanszírozás nélkül, elkészítésé-
hez pedig az EVIN ZRT biztosít eszközö-
ket. Tavaly novemberben – a járványra is 
reflektálva – jelent meg először.

A Parkoló Zónát parkolóőrök írják, 
végzettségük az általános iskolától a 
középiskolán át az egyetemig terjed. 
Ahogy Erdélyi Béla, az ötletgazda, a 
parkolási üzletág műszakvezetője fogal-
maz: minden emberben ott van az érték. 
Így, aki akar, újságot ír.

– Olyan témákat próbálok megtalálni, 
ami a dolgozók érdeklődését felkeltheti. 
Egy kicsit visszanyúlik az iskolai tanul-
mányokhoz a lap, de új ismereteket is 
tartalmaz.  A témák közül érdeklődési kö-
rüknek megfelelően önként választanak 
a dolgozók. Felkészülés közben, utána-
olvasva dolgoknak, bővül az ismeretük, 
és a kollégáktól kapott pozitív visszajel-
zések növelik önértékelésüket – véli a 
szerkesztő.

S hogy miről szól a Parkoló Zóna? Mi-
vel alapvetően szakmai kiadvány, a par-
kolás területén felmerült kihívások, prob-
lémák mindig helyet kapnak az újságban. 
De komoly felvetésekben sincs hiány. 

– Párhuzamosan mutattuk be a ma-
gyar nép vándorlását, a honfoglalást, va-
lamint a romák vándorlását, s hazánkban 
történő letelepedését – mondja Erdélyi 
Béla, aki Bánkné Kalotaszegi Hortenzia 
informatikai segítségével állítja össze a 
Parkoló Zónát.

A lapot az EVIN dolgozói olvassák, 
leginkább elektronikus formában. Ahogy 
a felelős szerkesztő fogalmaz:

– Az újság sokat jelent a dolgozóknak, 
mert nekik és róluk szól.  Egyedi, és csak 
a miénk! 

Az októberi Parkoló Zóna 
tartalmából:
• A svéd és a horvát parkolás
• Csapatépítés a Római-parton
• Nyelvek Európai Napja



Az egész országban egyedülálló az a prog-
ram, amit Erzsébetváros indított a kerékpá-
rozás népszerűsítéséért. Tavaly és idén is 
fejenként 40 000 forinttal támogatták azo-
kat a 16-19 év közötti diákokat, akik biciklit 
vásároltak. Emellett ingyenes kerékpáros 
közlekedési tanfolyamot szerveztek a helyi 
lakosoknak.  A kurzusokat a Velo Budapest 
bringasuli tartotta. Vezetőjük, Árva János, 
Angliában szerezte meg a kerékpáros okta-
tói végzettségét. 

– Nyolc alkalommal tartottunk a VII. kerü-
letben városi bringás képzést. Férfiak, nők 
egyaránt jelentkeztek, fiataloktól a hatva-
non túli korosztályig – mondja Árva. 

Említi, annak idején, a nyolcvanas évek-
ben született meg az a bécsi nemzetközi 
egyezmény, melynek értelmében a kerékpá-
rozáshoz nem szükséges sem KRESZ-vizs-
ga, sem semmilyen jogosítvány. Ez ma is így 
van szinte mindenütt a világban, noha az el-
múlt évtizedekben, főleg a nagyvárosokban 
jelentősen megnőtt a közúti forgalom. 

– Európában számos helyen, például 
Hollandiában, Dániában, Angliában az is-
kolai oktatás része a biztonságos kerékpá-
rozás tanítása is. Nem kötelező vizsgázni 
belőle, de a gyerekek 99 százaléka leteszi 
a vizsgát, mert tudják, mennyire hasznos ez 
a számukra. A hazai közoktatás sajnos még 
nem tart itt. 

A felnőttek ingyenes biciklioktatására 
pedig még kevesebb a lehetőség idehaza. 
Árva ezért is reméli, hogy jövőre is folytatód-

hat a kerékpáros képzés Erzsébetvárosban. 
A kurzus egy KRESZ-vizsga tananyagával is 
felér. A téma azért is aktuális, mert hazai fel-
mérések szerint a kerékpárosok több mint 
80 százaléka tervezi, hogy az őszi hónapok-
ban, esőben, szélben is biciklizni fog. Árva 
szerint azokban az északi országokban, 
ahol már komoly hagyománya van a ke-
rékpárkultúrának, természetes dolog, hogy 
ősszel, télen is kétkeréken közlekednek. 
Itthon viszont fontos felhívni a figyelmet az 
óvatosságra. 

Mivel korán sötétedik, még inkább oda 
kell figyelni a láthatóságra: a legtöbb balese-
tet az okozza, ha nem világít a bicikli lámpája, 

nincs felszerelve a macskaszem. Ajánlatos 
színes ruhát viselni, s fontos a jó minőségű, 
vízhatlan öltözék. Az erős szél ártalmas lehet 
az izületeknek. Réteges ruhával, akár térd-
védővel óvjuk magunkat. Az utak síkosak, 
ügyeljünk az útviszonyoknak megfelelő 
sebesség megválasztására, a biztonságos 
kanyarodási technikára. És arra is, hogy az 
autók is megcsúszhatnak, tehát a biciklis 
semmiképp ne vágjon be a kocsik elé, tartsák 
a másfél méteres távolságot egymástól. Sok 
kerékpáros, mivel fél a forgalomban, lehúzó-
dik az úttest jobboldalára. De ennek is meg-
van a veszélye, kinyílhat váratlanul egy par-
koló jármű ajtaja, leléphet a biciklis elé egy 
gyalogos, és ha túl gyorsan előz mellette egy 
nagyobb járgány, elsodorhatja a biciklist. 

Árva János hozzáteszi: a kerékpárosokat 
ért sérülések 60 százalékáért maga a kerék-
páros tehet, és ez a világon mindenütt így 
van. A biciklis figyelmetlen, neki megy egy 
oszlopnak, megcsúszik, felborul. A balese-
tek szempontjából az útkereszteződések a 
legkritikusabb pontok, ahol például kerék-
párút keresztezi az úttestet. Nincs egysé-
ges szabály arra, hogy ilyenkor kinek van 
elsőbbsége, ezért minden esteben figyelni 
kell az útjelző táblákra, és a biciklis várja 
meg, amig a gépjármű vezetője megadja 
neki az elsőbbséget. 

Aki pedig nem érzi elég tapasztalt kere-
kezőnek magát, használja inkább a közös-
ségi közlekedést. Ne kockáztasson!
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Kerületünkben jár a legtöbb troli, ame-
lyek száma azért kezdődik 70-essel, 
mert a szovjet népvezér, Sztálin gene-
ralisszimusz hetvenedik születésnapja 
tiszteletére helyezték őket forgalomba, 
1949-ben.

Az első „sín nélküli villamos autóbusz” 
– amelyet négy évvel a benzines autó 
előtt találtak fel – 1904-ben mutatkozott 
be Magyarországon: Poprád és Ótátra-
füred között. Fővárosunkban 1933-ban 
közlekedett először, Óbudán. Azóta 
csak Pesten jár, pedig kifejezetten dom-
bos terepre találták fel: a fékenergiát 
elektromos árammá visszaalakító troli 
lefele gurulva egyharmadát megtermeli 
annak az energiának, ami a hegymenet-
hez kell ugyanott.

Tudta-e?   KEREKEZŐ ERZSÉBETVÁROS

Egyre hosszabb a bicikliszezon, 
de fő az óvatosság!

Térfigyelés 
a bűnözés ellen
– Erzsébetvárosban 137 darab térfigyelő 
kamera működik, ami azt jelenti, hogy 
szinte minden utcában van egy. Ez Bu-
dapest viszonylatában is jó arány – erő-
síti meg Flick Ádám, műveleti referens, 
az ERI térfigyeléssel foglalkozó Műveleti 
Központjának vezetője. A Damjanich ut-
cai központból a nap 24 órájában figyelik 
a kinti kamerák felvételeit. 

– Egyszerre mindig többen vagyunk 
jelen: rendészeti és rendőr kollégák is, 
valamint én –  mondja Flick Ádám. 

Összesítették a 2021-es év eddigi 
eredményeit: 1316 alkalommal jeleztek 
valamilyen jogsértést, és kértek intézke-
dést az ERI járőreitől vagy a rendőrség-
től. 59 esetben jelezték, ha a köztiszta-
sági szabályokat megsértették, vagy 
engedély nélkül helyeztek ki hulladéko-
kat az utcára. 

Flick Ádám szerint a térfigyelő kame-
ráknak komoly szerepük van a bűnmeg-
előzésben is: az embereket sok esetben 
visszatartja a szabálysértések és bűncse-
lekmények elkövetésétől, ha látják, hogy 
be van kamerázva az utca. 

– Ezen kívül idén eddig 63 esetben 
észleltünk olyan bűnelkövetőket, akik 
ellen rendőri intézkedést kértünk, és 
többségében sikerült is elfogni, előállí-
tani őket. Az esetek főleg kábítószer-ter-
jesztéssel és fogyasztással kapcsola-
tosak, de előfordult garázdaság, lopás, 
betörés kísérlete, besurranás is. Az ered-
ményesség az ERI és a VII. Kerületi Ren-
dőrkapitányság példaszerű együttmű-
ködésének is köszönhető – teszi hozzá 
Flick Ádám. Kiegészíti: jelenleg is folya-
matban van egy közbeszerzési eljárás 
kiírása, 40 darab régi kamera cseréjére 
és a jelátvitel-rendszer korszerűsítésére!

TERVBEN 40 RÉGI 
KAMERA LECSERÉLÉSE

Nem egyedi az ősszel a Madách téren történt 
bűncselekmény: az elkövetők gyors leleple-
zésében kulcsszerepet kaptak a térfigyelő 
kamerák. Galambos Tamás, rendőrőrnagy, 
a VII. Kerületi Rendőrkapitányság Készenléti 
Alosztályának vezetője szerint nem először 
fordult elő, hogy magukat rendőrnek kiadó 
tettesek külföldiektől csaltak ki pénzt. 

Külföldi házaspárt szólított meg egy is-
meretlen, térképet mutatva nekik. Angolul 
kért útbaigazítást. Majd odalépett hozzájuk 
egy másik férfi, aki civilruhás rendőrnek 
adta ki magát, és egy pillanatra felmutatott 
egy Police feliratú igazolványt. Majd elkérte 
mind a hármójuktól a náluk lévő pénzt, arra 
hivatkozva, hogy ellenőriznie kell, nem ha-
misak-e. Először az útbaigazítást kérő férfi 
pénzét vizsgálta meg, és mindet visszaad-
ta neki. Ezután a mit sem sejtő külföldiek 
is gyanútlanul adták át a pénztárcájukat, 

amelyben 200 000 forint volt. A hotelszobá-
ban vették észre, hogy csak 66 ezer forintot 
kaptak vissza. 

– A házaspár azonnal bejött hozzánk 
a rendőrségre. Feljelentést tettek, és már 
a kihallgatásuk közben megnéztük a kör-
nyéken lévő térfigyelő kamerák felvételeit. 
Szerencsénkre a felvételek jó minőségűek 
voltak. Egyik kollégánk fel is ismerte a ké-
peken látható két külföldi férfit, akiknek már 
korábban is volt hasonló ügyük. Kiadtuk a 
körözést, és pár nap múlva a VIII. kerületben 
sikerült elfogni őket – mondja az őrnagy. 

Mint kiderült, az útbaigazítást kérő férfi 
és az álrendőr bűntársak voltak.  Az előző 
elterelte az áldozatok figyelmét, míg a má-
sik ellopta a pénzüket.  Az, hogy az álrendőr 
először a társa pénztárcáját kérte el, csu-
pán a hatásosabb megtévesztést szolgálta. 
Külföldiek megkárosításánál gyakori, hogy 

az elkövetők párban „dolgoznak” és vala-
milyen szöveggel ráveszik az áldozatukat, 
hogy adja át a pénztárcáját. Nagyon fontos 
tudni, hogy a valódi rendőrök nem ellenőr-
zik a járókelők pénzét, és nem vesznek át 
készpénzt. Ha mégis megtörténik a baj, hív-
ja azonnal a 112-es segélyhívót! 

Mit lehet tenni az ilyen esetek megelőzé-
sére? Erre akkor is gondolnunk kell, ha mi 
utazunk külföldre, hisz minket is átejthetnek 
a kinti szervezett bűnbandák tagjai. 

– Az indulásunk előtt, tájékozódjunk az 
adott országban szokásos rendőrségi intéz-
kedésekről, az interneten megnézhetjük, 
milyen az egyenruhájuk, a rendőrségi igazol-
vány, és egyéb jelvényeik. Mindig elkérhet-
jük az intézkedő személy igazolványát. És le-
hetőleg minél kevesebb készpénzt tartsunk 
magunknál! – javasolja Galambos őrnagy.

Sándor Zsuzsa

Álrendőröket lepleztek le az igaziak



A neves fotográfus, Benda Iván az utóbbi 
tíz évben főleg fotografikus montázsa-

in dolgozza fel holokauszt-emlékezetét. Az 
egykori pesti zsidó gettó területén szeretett 
volna kiállítást rendezni, így talált rá a Kla-
uzál tér 6-ban lévő galériára. A VII. kerületi 
önkormányzat a művész rendelkezésére 
bocsátotta a helyiséget, hogy itt mutathassa 
be az Apám utolsó üzenete című tárlatát. A 
címhez magyarázatot is fűz Benda Iván: 

– Néhány éve, Tokaj mellett, egy eldugott 
kis zsidó temetőben sétáltam és különös 
sírt vettem észre, rajta a felirattal: „Az apám 
utolsó üzenete az volt: bármi is történjen, 
ember maradjatok. Én is ezt kérem. Szerető 
apátok.” Alatta kis emléktábla: „SOÁ. 1944.” 
Nagyon megrendített ez a sífelirat, és ez ins-
pirálta a kiállításomat. Annál szebbet, és iga-
zabbat, hogy ember maradjatok, nem tudok 
elképzelni – jegyzi meg Benda Iván. 

A kiállításnak van egy mottója is, Pilinsz-
ky Jánostól. „Álltam a kép előtt, s akkor meg-
értettem, hogy semminek sincs értelme, ha 
nem tudjuk jóvátenni azt, ami már megtör-
tént.”

A fotográfus képei is, mintha ezt a kései 
jóvátételt szolgálnák az emlékezés paran-
csával: ne feledjük el a múltat, nézzünk 
szembe vele! Mert ahol a múltat letagadják, 
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Így indult az ősz...

BENDA IVÁN KIÁLLÍTÁSA A K6-BAN

„Bármi is történjen, 
ember maradjatok!”

RIPKA ANDRÁS ESKÜTÉTELE. Ripka András (Fi-
desz-KDNP) önkormányzati képviselő letette es-
küjét szeptember 15-én a képviselő-testület előtt. 
Vattamány Zsolt megüresedett helyére lépett, mivel 
az egykori polgármester Erzsébetváros kormányhi-
vatalának vezetője lett.

CIVIL KORZÓ, JUDAFEST. Jó idő, változatos prog-
ramok, jókedv és sok-sok kultúra. Ez jellemezte az 
Erzsébet kultúrpikniket: az Örkény Kert, a Hetedhét 
Kulturfesztivál a Civil Korzó és a Judafeszt véglege-
sen elfoglalta helyét a VII. kerület kultúrtérképén.

A fotóművész (jobbra) iskolai osztályok látogatását várja 
a galériába, de most teret, falat is biztosít 

a legtehetségesebb diákok rajzainak, fotóinak.

meghamisítják, ott a jelent újra felperzseli a 
gyűlölet.  

A tárlat egyszerre szubjektív és objek-
tív emlékezés a huszadik századi történel-
münk legtragikusabb időszakára. Benda 
álomszerűen sűrített, megrázó montázsai:  
szorongató személyes vallomások. Ugyan-
akkor egy másik térben eredeti dokumen-
tumok, rendelkezések idézik fel az 1938 
és 1944 közötti zsidóüldözés eseményeit. 
Köztük találjuk a deportálásokat levezénylő 
Ferenczy László csendőr alezredes részle-
tes jegyzőkönyveit a „zsidófajúak elszállí-
tásáról”. Ez a hátborzongató jelentés még 
sosem volt kiállítva a széles közönség előtt. 

Benda rendszeresen tartott előadásokat 
az Arany János Gimnáziumban, és a taná-
rokkal rajzpályázatot írtak ki a diákoknak, 
melynek témája a holokauszt volt. A közép-
iskolások munkáit is megtekinthetjük a ga-
lériában. Az ismeretlen zsidó apa utolsó üze-
nete így köti össze a generációkat, és tesz 
fel mindannyiunknak súlyos kérdéseket ar-
ról: vajon sikerül-e mindig, minden körülmé-
nyek között megőrizni az emberségünket és 
átadni a következő nemzedékeknek?

A kiállítás november 17-ig látható a K6 
Galériában.

MAGYAR NÉPMŰVELŐK EGYESÜLETE DÍJA.
Először indult és mindjárt nyert az Erzsébetvárosi 
ERÖMŰVHÁZ a Kultúrházak éjjel-nappal pályá-
zaton! A „Hogy volt” elnevezésű kategóriában a 
Csiby Gergely féle színész workshoppal sikerült 
megszerezni az első helyet. A Magyar Népművelők 
Egyesülete díjkiosztóján Runda Margit (balra), az 
intézmény vezetője vette át a elismerést.

A Radnóti Színház kapta idén a DESIGN MANA-
GEMENT DÍJAT, amelynek történetében először 
díjaztak hazai színházat. „Számunkra a design egy-
fajta párbeszéd: a tartalom és a vizuális nyelvhasz-
nálat folyamatos diskurzusa, egymást kiegészítve. 
A designnak támogató szerepe van abban, hogy 
az előadásaink, az alkotómunkánk kiteljesedjen, 
kitűnjön” – nyilatkozta Kováts Adél. Képünkön a VII. 
kerületben is otthonra találó színház igazgatója a 
díjjal és kreatív csapatával.

Mindazoknak, akik velünk voltak a koronavírus idején. Szenzációsan szép helyszín: a Rumbach zsinagóga. 
Szenzitív időpont: már maszk nélkül, sokan önként maszkban – vírus után és előtt (?). Nagy nevek és ifjú 
művészek. Taps, főhajtás.

A JEGYZŐNŐ 30 ÉVE A KÖZSZOLGÁLATBAN.
Harminc éve dolgozik a közigazgatásban dr. Laza 
Margit, a VII. kerület jegyzője. Ebből az alkalomból 
köszöntötte őt a polgármester, gratuláltak munká-
jához az alpolgármesterek, október közepén.
Gyermekvédelemmel, és szociális igazgatással 
kezdte közigazgatási pályáját, sok éven át hátrá-
nyos sorsú emberek ügyeivel foglalkozott. „Ez a 
terület mindig szívügyem volt és maradt, s ugyan-
ilyen a szabályosság kialakítása. Talán bürokratiku-
san hangzik, de a jó rendeletek, a jó szabályzatok 
mindig fontosak” – nyilatkozta a jubiláló jegyző. 

HÁLA. KONCERT. TISZTELETADÁS. ÜNNEP! ZENE. SZÖVEG.
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Büszkeségeink
ERZSÉBETVÁROS DÍSZPOLGÁRA
Méray Tibor posztumusz, újságíró, 
Deutsch Gábor, a Vasvári Pál utcai temp-
lomkörzet elöljárója;
két büszkeségünkről idei 4. számunkban ol-
vashattak kitüntetésük alkalmából.

PRO URBE ERZSÉBETVÁROS
Demetrovics Zsolt professzor, pszicholó-
gus, MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület; 
bemutatását legközelebbi, novemberi lap-
számunkba tervezzük.
Kaczvinszky Barbara újságíró

ERZSÉBETVÁROS SPORTJÁÉRT
Koselák Renáta parasportoló,
Juhász Béla sakkmester,
Schelb Antal kézilabda-edző;
bemutatásukat decemberi lapszámunkban 
tervezzük.

ERZSÉBETVÁROS MESTERE
Dalman Imre virágkereskedő,
Antal Tiborné (Katalin) varrónő,
Németh Ambrus hentesmester; 
bemutatásukat legközelebbi, novemberi 
lapszámunkban tervezzük.

ERZSÉBETVÁROS 
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT
Sztancsik András rendőr őrnagy,
Szilágyi Márió közterület-felügyelő; 
bemutatásukat decemberi lapszámunkban 
tervezzük.

PRO ARTE ERZSÉBETVÁROS
Gálffi László színész,
Szarvas Ildikó képzőművész,
Orlai Produkciós Iroda (Belvárosi Színház),
a művészeti díj kiválóságairól idei 3. számunk-
ban olvashattak kitüntetésük alkalmából.

– Mit jelent számodra egy ilyen regionális 
díj, amely lényegében egy kis közösség 
elismerése?
– A Pro Urbe Erzsébetváros díjra nem regi-
onális díjként gondolok, mert számomra a 
legnagyobb kitüntetés, amit egy alkotó em-

ber kaphat, ha ott is elismerik a munkáját, 
ahol él. Ha a kérdés arra utal, hogy számos 
országos díj után, jelent-e számomra vala-
mit egy kisebb közösség elismerése, ak-
kor azt kell mondanom, hogy a legtöbbet, 
mert nekem nem létezik kicsi, vagy nagy 

közösség, kizárólag az emberek számíta-
nak. Azok az emberek, akik körbevesznek, 
akikkel nap, mint nap találkozom, de úgy is 
fogalmazhatnék, hogy akik újságírói mun-
kámban, karitatív tevékenységemben vagy 
egyéb kezdeményezésemben a társaim.  
Valóban, Erzsébetváros a legkisebb kerület 
a fővárosban, itt élünk a legkevesebben, de 
nekem az a hely, és az itt élők a szívem-lel-
kem mozgatórugói. 

– Mióta és hogyan kötődsz a kerülethez, 
Erzsébetvároshoz?
– Mindig is kötődtem Erzsébetvároshoz, 
több évtizede élek itt a családommal 
együtt, ha tehát létezik a lokálpatriotizmus 
fogalma, akkor az rám kimondható. 

A lokálpatrióta kötődésem ragaszkodást, 
féltést, szeretetet, indulatot, haragot, büsz-
keséget, vagyis mindent jelent, amit egy 
ember a mindennapok során érez. Haragot 
főként akkor, ha akadnak olyanok, akik rosz-
szul szeretik Erzsébetvárost, legyenek ők 
vezetők, vagy csak itt élők, vagy átutazók. 
Mérges vagyok, ha nem figyelünk oda kör-
nyezetünkre, ha nem építünk, hanem rom-
bolunk, ha nem a kerület gazdagodása cél, 
hanem saját haszonszerzés, ha elhanyagol-
juk értékeinket, ha nem óvjuk a múltunk 

szépségeit, ha megfeledkezünk azokról, 
akik dicsőséget hoztak kerületüknek. Dü-
hös vagyok, ha kosz van, indulatos vagyok, 
ha nem értünk szót, és elkeseredett, ha meg 
sem akarjuk hallani a másik szavát.

– Mit jelent számodra Erzsébetváros?
– Erzsébetváros az otthonomat, a csa-
ládomat, az itt élőket jelenti. Szenvedé-
lyesen szeretem. Gyermekkorom óta 
inspirál, formál, alakít. Szeretem, hogy 
sokszínű, hogy múltja, jelene, jövője van.  
De van valami, amit különösen szeretnék: 
ha bárki beszél a kerületről, tisztelettel szól-
jon az itt élőkről, az értékeinkről. „Törölje 
le” a lábát, mielőtt „belép”. Törölje és ne 
„beletörölje”. Amióta csak itt élek, ezen dol-
gozom, hogy ilyet senki ne tehessen! Saj-
nálom, hogy ebben nem végtelen az erőm; 
nincs az a díj, ami gátat vetne mindenki elé. 
Igaz, ha lenne, már a díjra se lenne szükség, 
maximum anti-Pro Urbe díjra…

– Mit tartasz a legfontosabbnak munkád-
ban? 
– A tisztességet. Az őszinteséget. A nyi-
tottságot. A nyitott szemeket és füleket. És 
persze a tollamat, amellyel más nem ékes-
kedhet.

2021-BEN ÁTADOTT DÍJAK ERZSÉBETVÁROSBAN

Kaczvinszky Barbara újságíró

HELYISMERETI JÁTÉK

Erzsébetváros 
közelebbről
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Próbálják kitalálni, vajon hol készülhetett a kép! 
A megfejtés mindig egy utca és egy házszám lesz. Most induló játékunk fotóiról 
nem állíthatjuk, hogy könnyen, de azt sem, hogy nehezen kitalálhatóak volnának. 
Csupán éles szem, a sétálás öröme és egy csipet hajlam a flâneurségre szükséges. 

Hogy ez mit jelent? A flâneur francia szó, kószálót jelent. Igazi városi figura, aki 
lődörgései, lófrálásai során megismeri a várost, minden részében otthon érzi 
magát benne, elég alaposan feltérképezi. Számára a lakhelye maga a titokzatos, 
felfedezni való természet, amelyben – bármilyen is legyen – gyönyörködik. A flâ-
neur egyben valódi lokálpatrióta is, aki nem kimegy, hanem BEmegy az utcára és 
ezzel lényegében meg is érkezett.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ
A megfejtéseknek legkésőbb 
2021. október 27-ig kell beérkez-
niük a szerkesztőségbe, e-mailben 
(erzsebetvarosujsag@erzsebetva-
ros.hu) vagy postán (1074 Buda-
pest, Dohány utca 45., 1. emelet 
14/a.)

NYEREMÉNY
Fődíj: havonta 2 színházjegy az Or-
lai-produkció, Budapest, Te! című 
zenés, vidám várostörténeti előadá-
sára a Belvárosi Színházban (Károly 
körút és Dohány utca sarka), október 
31-én vagy november 6-án (választ-
ható).  

SORSOLÁS: OKTÓBER 28-ÁN, 
A győzteseket azonnal értesítjük.

PRO URBE ERZSÉBETVÁROS

Juhos Jenőné óvodapedagógus, Schelb Antal kézilabda-edző, Szebeni Ágnes pedagógus, Dúll Andrea – Demetrovics Zsolt pszichológus díjának átvevője –, Zakariás István (erősen takarva) a MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület 
nevében, Müller Gábor – felesége, Müllerné Nagy Krisztina Angéla óvodapedagógus kitüntetésének átvevője –, Majtánné Farkas Andrea pedagógus, Vizler Piroska háziorvos, Szarvas Ildikó képzőművész, Orlai Tibor (takarva) az Orlai 
Produkciós Iroda nevében, Sztancsik András rendőr őrnagy, Oláh Lajos országgyűlési képviselő, Kispál Tibor (takarva) alpolgármester, Antal Tiborné Katalin varrónő, Niedermüller Péter polgármester, Koselák Renáta parasportoló, 
Murányi Gábor – Méray Tibor író elismerésének átvevője –, Kaczvinszky Barbara újságíró, Gálffi László színész, Juhász Béla sakkmester, Dalman Imre virágkereskedő, Németh Ambrus hentesmester.  Néhány díj 2020-as kitüntetettjei 
sajnos csak idén vehették át az elismerésüket. Fotó: Kissimon István



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 veres.zoltan@
erzsebetvaros.hu 

e-mail címen.

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.

KÉPVISELŐI OLDALAK
ERZSÉBETVÁROS

AZ ERZSÉBETVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐINEK MUNKÁJÁRÓL 2021/10

A NOVEMBERI OLDALAK KÉPVISELŐINEK FOGADÓÓRÁI

OKTÓBERI 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

Fotó: gyerea

Gyere a térre!

QR

Kis keretesek

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

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

Nálunk, a Százház utcai parkban került megszervezésre az 
önkormányzat nagy sikerű Gyere a térre programsorozatá-
nak záróeseménye augusztus végén. Örömmel plakátoztam 
ki a környező utcákban a meghívót, részben azért, mert 
nagyon fontosnak tartom, hogy kerületünkben is meg-
töltsük élettel tereinket, kihasználjuk zöldfelületeinket, 
másrészt, mert az ingyenes rendezvény sokszínű prog-
ramkavalkádja kicsiknek, nagyoknak egyaránt értékes 
és értelmes szabadidő eltöltést kínált. Bízom abban, 
hogy jövőre nyáron újra megrendezésre kerülhet az immár 
hagyományos önkormányzati program, és még többen 
vesznek majd részt rajta. A rendezvényről videófilm-ízelítőt 
találnak Facebook oldalamon (facebook.com/bonus.eva.
momentum)
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Tóth János, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- 
és Balázs Béla-díjas kinematográfus tiszteletére koszorúztunk 
és emléktáblát avattunk Szücs Balázs és Bárdi Zsuzsanna 
alpolgármesterekkel a Dob utca 46/B. számú ház falán. Tóth 
sokszínű alkotó volt: operatőrként, filmrendezőként és dra-
maturgként is alkotott. Személye az európai filmművészet 
kiemelkedő alakjai közé tartozik. Nagyon sok díját is fel sem 
tudom sorolni, de talán közelebb hozza az olvasókhoz sze-
mélyét és munkásságát, ha elmondom: többek között ő volt 
az operatőre a Háry János 1965-ös filmváltozatának. A Makk 
Károly rendezte emlékezetes Macskajáték felvétele is a ne-
véhez köthető, amiben Dajka Margit és Bulla Elma játszották 
a főszerepeket, és az ugyancsak Makk Károly által rendezett 
Déry Szerelem novella feldolgozásnak is munkatársa volt, 
aminek főszerepeit  Darvas Iván és Törőcsik Mari játszotta. 
Utóbbi filmmel elnyerte a Magyar Filmkritikusok legjobb 
operatőr díját. Tóth János 2019. augusztus 22-én hunyt el, az 
emléktáblával munkássága előtt tisztelgünk.  

A MOZI 
V A R Á Z S L Ó J A

Erzsébetvárosban támogatjuk a 
pandémia utáni üresen maradt 
üzlethelyiségek újbóli megnyi-
tását, a minőségi vállalkozások 

erősítését. Kövessék a Nyitva 
fesztivállal kapcsolatos informá-
ciókat a kerület honlapján, mert 
novemberben olyan vállalkozá-

sok nyitnak majd az egy hónapos 
próbaidőben Erzsébetvárosban, 
melyek ha itt maradnak, az Önök 

kedvencei is lehetnek. 

Szeptember közepén az Eucha-
risztikus Kongresszus miatt 

számos forgalmirend-változás 
lépett életbe Erzsébetvárosban is. 
Mivel a mindenfelé zajló felújítási 
munkálatok mellett ez meghatá-
rozta kerületünk hétvégéjét, így 

Facebook oldalamon a rendőrség 
által közzétett térképpel segítet-

tem azoknak, akik a rendezvé-
nyeken résztvettek, és azoknak is, 
akik csak itt élnek, és közlekedni 
szerettek volna. Kövessék olda-

lamat, igyekszem minden fontos 
információt időben közzétenni. 



Mindenki takarít!
A Damjanich utca két képviselői 
körzet határa, fővárosi útszakasz. 
Szücs Balázs képviselőtársammal a 
lakossági tisztasággal kapcsolatos 
panaszokra reagálva intézkedtünk, 
így az Erzsébetváros Kft. dolgozói 
a teljes utcahosszon kitakarítot-
ták a közterületet (képünkön). A 
képviselő-testületben nem sokkal 
később megszavaztuk, hogy a ki-
emelt Fővárosi közterületeken be-
segít a kerületi takarító cég a köz-
tisztasági feladatok ellátásába. 

Ezzel egyidőben ismét kitört egy 
villámvita, miért takarítjuk mi a fővá-
rosi közterületeket, miért nem sa-
játjainkkal foglalkozunk, mennyibe 
kerül ez, egyébként is, miért olyan 
koszosak a közterületek? Nos, az 
utolsó kérdésben valójában ott 
rejlik a válasz is. Azért, mert közte-
rületek, amit közösségi pénzből, és 
a közösen tartunk tisztán. Főváros, 
kerület, lakosság. 

Érthető, hogy mindenki na-
gyon szeretne kutyagumi- és 
szemétmentes utcákon járni, de a 
közösségi portálokon a témához 
hozzászólók majdnem kizárólag 
az önkormányzatot hibáztatják a 
szemét és kosz miatt. Természe-
tesen mindenki tudja, hogy nem 
az önkormányzat szórja el a sze-
metet és önkormányzati kutyák 
sincsenek. 

A takarításról
Valójában azonban senki nem tud-
ja, hogy hogyan, hol és mikor taka-
rít az önkormányzat cége. Nézzük 
az adatokat.

A kerület 2,09 km2-nyi területen 
fekszik, ahol 50 ezer lélekszám kö-
rüli lakó él, és szerintem legalább 
ennyi jár át a kerületen naponta. 
Az Erzsébetváros Kft-nek 95 dolgo-
zója van, a takarítási ágazat a kézi- 
és gépi takarítást végzi, valamint 
ürítik a közterületi szemeteseket. 
Fenntartanak saját járműszerelő 
mű helyt, üzemeltetik a kertésze-
tet, elszállítják az utcákról a lomot. 
Teszik ezt gyakorlatilag már a hét 
minden napján, így ha az időjárás 
engedi, tehát nem esik, akkor he-
tente 2x, de minimum 1 alkalommal 
minden utcára eljutnak. 4 nagynyo-
mású mosóautó, 4 db Bucher, szívó 
és seprő takarítógép, 2 lomtalanító 
autó, 1 elektromos kisteherautó, és 
1 db nagy rakterű, úgynevezett do-
bozos autó áll a rendelkezésükre, 
és október 11-én megérkezett egy 
új elektromos jármű, amit a felszere-
lés után mosóautóként üzemeltet-
hetnek. Erzsébetvárosban 256 736 
négyzetmétert takarítanak, ehhez 
jön most a kisegítő takarítás a fővá-
ros 60 702 négyzetméterén. Utób-

bi területen az FKF rendszeresen 
elvégzi a kézi takarítást, de mint a 
Damjanich utca példája is mutatta, 
szükség van időközönként a seprő, 
porszívó és nagynyomású járda és 
úttestmosásra. 

Mivel járulhatnak hozzá
 a lakók a közterületek 
rendjéhez? 

Elsősorban azzal, hogy a társashá-
zak lakóközösségei figyelemmel 
vannak arra, hogy a ház előtti jár-
da takarítása, mosása bizony az 
ő kötelezettségük. Télen, nyáron, 
szeméttől, falevelektől, hótól. A ku-
tyatartók is egy nagy közösség. A 
felelősségteljes ebtartás azonban 
nem merül ki abban, hogy gondos-
kodunk a kedvencükről. A kutyus, 
amint kilép a házból pisil, és nyilván 
az ürülékét is elpottyantja. A kutya-

gumi felszedése alapvető feladata 
a gazdinak, a társasháznak pedig a 
járdaszakasz lemosásáról kell gon-
doskodnia. Ez nem csak köztisz-
tasági, hanem közegészségügyi 
kérdés is. 

Summázva
Fentiekhez teszi hozzá az önkor-
mányzat a közterületek általános ta-
karítását, és - mivel az FKF munkáját 
nem tartjuk elég hatékonynak – a fő-
városi közterületek gépi lemosását, 
takarítását. Tehát nem átvesszük 
a takarítást, hanem kiegészítjük. A 
lakosság és a kerület érdekében. 
Erre tökéletes példa a Damjanich 
utca közös kitakarítása, de az biztos, 
hogy hatékonyságban csak akkor 
lesz tökéletes a munka, ha mindenki 
elvégzi a feladatát. A köz érdekében. 
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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.

Mindenki takarít!
Majd’ 20 éve dolgozom Erzsébetvárosban, jelentős részében képviselőként, 
alpolgármesterként a helyi képviselő-testületben. Mindig fontos feladatunk 
volt a köztisztasági helyzet javítása, a problémák feltárása, és nincs ez más-
képp ebben a ciklusban sem. Ezért szeretnék néhány kevésbé ismert, vagy 
valahogy feledésbe merült tényről közvetlenül Önökhöz, lakókhoz szólni. 

Otthonunkban 
biztonságban

A pesti belvárosi területen még ma is ele-
nyésző a központi fűtéssel fűtött lakóépü-

letek száma. A legtöbb lakásban gázzal működő konvektorok, vízmelegítők, kályhák, és 
természetesen tűzhelyek vannak. Általában nem is új darabok. De télen fűteni kell, ez 
nem kérdés. És még ha spórolósan is tesszük, a gázzal fűtött lakásokban akkor is vannak 
veszélyei az otthon melegének. Miért? Erre a kérdésre keressük a választ cikkünkben.

Nézzük meg először is, milyen 
veszélyei lehetnek a fűtésnek? 
A régi építésű házak nyílászárói, a szigetelés hi-
ánya sokkal több természetes szellőzést bizto-

sított a lakásoknak, bár ez nyilván a fűtési költségek növeke-
désével is járt. Most, a külső szigetelések, az új berendezések, 
a műanyag nyílászárók sokat javítanak a hatékonyságon, el-
lenben a nyílt égésterű berendezések esetén a természetes 
szellőzés hiánya miatt komoly baleseti beszélyforrásokká is 
váltak. Nagyon sok szén-monoxid (CO) mérgezés történik 
hazánkban a téli hónapokban, sajnos nem egyszer halálos 
kimenetelű esetek. 

Miért? 
A szén-monoxid (CO) a tökéletlen égés mel-
lékterméke. Színtelen. Szagtalan. Íztelen. Már 
nagyon kis mennyiségben is mérgező. Belé le-

gezve gátolja a vér oxigénszállító képességét, tünetei többfé-
le betegséggel összekeverhetőek, szédülés, fejfájás, hányin-
ger, fáradtság, rosszullét. Magas koncentráció esetén ájulást, 
és néhány percen belül halált okozhat. 

Karbantartás 
A lakásban levő gázkészülékek ugyanúgy el-
hasz nálódnak, elkopnak, megöregednek, mint 
bármelyik háztartási eszközünk. És ugyan úgy, 

mint egy mosógépet, vagy vízforralót, ezeket is karban kell 
tartani. A biztonság kedvéért gázkészülék szerelőre kell bíz-
ni a karbantartást, a javítást, ne bütyköljünk otthon házila-
gos módszerekkel. 

A kémények 
A kéménytisztítást sem szabad elhanyagolni. 
Természetesen nem nekünk kell felmászni a 
tetőre, és a kéményseprők számára is csak az 

időpontot kell biztosítanunk, amikor be tud-
nak jutni a lakásunkba, és ez az ellenőrzés 
ingyenes.  Aki viszont ezt elmulasztja, an-
nak a 2. elhalasztott időpont után 30 napon 
belül saját költségére kell elvégeztetni az 
ellenőrzést. Kibúvó nincs, mert itt életekről 
van szó. 

Mit tehetünk? 
Azon kívül, hogy berendezéseinket karban 
tartjuk, beszerezhetünk CO-mérőt, ami jelez, 
ha a mérés során problémát érzékel a lakás 

levegőjében. Ezek az eszközök aránylag olcsón megvásá-
rolhatóak, ha figyelünk az útmutatóra, akkor magunk is ki-
helyezhetjük, de a szakember ebben is hasznos segítség 
lehet. Fontos, hogy az élettartamuk általában 5-8 év, ilyen 
időközönként ki kell cserélni a készüléket. Jó tudni, hogy 

az egyedi fűtésű, többkéményes konvektoros lakások ösz-
szes helyiségét célszerű riasztóval ellátni.

Ingyen 
az önkormányzattól! 
Ilyen CO-mérő berendezésre a kerületi önkor-
mányzatnál minden évben lehet pályázni, la-

kossági pályázat keretében, meghatározott keretösszegig. 
Idén a pályázat kiírásától augusztus 30-áig volt erre lehető-
ség. A Városüzemeltetési iroda vezetőjétől megtudtuk, hogy 
ebben az évben nem használták ki a pályázók a teljes ke-
retösszeget, ezért javaslatot tesznek pótpályázat kiírására. 
Erről a Városüzemeltetési Bizottság lapunk nyomdába kerü-
lése után dönthet, így érdemes majd figyelni a kerület hon-
lapját, a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláját, hátha sikerül 
még az idén hozzájutnunk az önkormányzat által támoga-
tott, ingyenes CO mérő berendezéshez!

Kik igényelhetik? 
Igényelhetik a kerületi, hagyományos vagy 
gázfűtéssel rendelkező lakások természetes 
személy bérlői, tulajdonosai, háziorvosi ren-

delők, a VII. kerület fenntartásában lévő önkormányzati in-
tézmények. A támogatás lakásonként igényelhető, 7 évente, 
összességében a lakás szobaszámával megegyező darab-
számban.

?

4. választókerület • Időközi választás előtt



A közösségi együttélés szabályait leíró rende-
let foglalja magába azokat a normákat, melyek 
betartása szükséges a kerület minden szerep-
lőjének együttéléséhez. Szinte érthetetlen és 
megdöbbentő, hogy ez a rendelet immáron egy 
éve nem szabályozza az üzletek éjszakai nyitva-
tartásával kapcsolatos kihágásokat, tekintettel 
arra, hogy ezzel kapcsolatban egy nem létező 
szabályozásra hivatkozik: egy olyan önkormány-
zati rendeletre, amit a testület immár több, mint 
egy éve hatályon kívül helyezett.

Az Élhető Erzsébetváros Egyesület a hibát fel-
fedezve rendeletmódosítót nyújtott be az ok-
tóberi képviselőtestületi ülésre, mely nem csak 
orvosolja ezt a problémát, de számos egyéb 
egyértelműsítő rendelkezést is tartalmaz, mely 
a lakosság érdekeit tartalmazza. 

• Javaslatunk szankcionálja a kocsmatúrák okoz-
ta rendbontást, és a kocsikból üvöltő zenét.

• Segít rendet tartani a társasházakban.

• Csökkenti a belső udvarokba hallatszó zajha-
tásokat.
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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

Ideiglenesen eloszlottak a viharfelhők a Klauzál csarnok felett, az egyesületünk által minden tekin-
tetben ellenzett bérleti szerződés-módosítást, mely bulicsarnokká tette volna a piacot, és melyet 
lényegében a Dk és az MSZP frakció szavazott meg, a Közbeszerzési Hatóság hatályon kívül helyez-
te. A „Bulicsarnok” réme így egy ideig most megint nem fenyeget. Azonban a diszkó érdekeltségű 
bérlőcsoport perekkel és kártérítési igénnyel fenyegeti az önkormányzatot, melynek szerintünk 
kevéssé van jogalapja. Megítélésünk szerint az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő anyagi 
és erkölcsi felelősség azokat terheli, akik a hibás rendeletet megszavazták.
De mi lesz a piac sorsa ezután? Nehéz megmondani, hiszen a Gastro-market fantázianevű „alapo-
zó-csarnokban” érdekelt bérlő-csoport továbbra is még legalább 8 évnyi bérleti joggal bír az emelet 
karzatán (és rendezvénytartási joggal a földszinten), a bérleményeket piacfunkcióra használni nem 
kívánják, ugyanakkor az üzlethelyiségeket zárva tartják, ezzel is presszionálva az önkormányzatot, 
hogy inkább hagyják kihalni a csarnokot, ha nem az igényeik szerint történik a szerződések módosítá-
sa. Azonban fény az alagút végén, hogy egyszer már a lakosság és a nyilvánosság erejével sikeresen 
megakadályoztuk a piaccsarnok lezüllesztését, és ha rajtunk múlik, legközelebb sem lesz másképp.

Felújítunk, megújítunk
LAKOSSÁGI JELZÉSEK ALAPJÁN • Nem szükséges árgus szemekkel járunk az utcákon, hogy észre-
vegyük, ha valami nem olyan a környezetünkben, mint amit megszoktunk. Egy eltört fa, hiányzó virág, 
megdőlt oszlop, egy korábban nem látott kátyú, széttört szemetes – mind olyan változások, amik oda-
vonzzák a tekintetünket. Ha nem csak mérgelődünk ilyenkor, hanem tudjuk, hogy tehetünk is ellene, 
akkor az érthető bosszúságot felválthatja a jó érzés, hogy valami pozitív dolgot cselekedtünk. 

Már ebben az évben is legalább 15 alkalommal sikerült lakossági bejelentés alapján kijavíttatni az úthibákat, lecseréltetni kukákat, vagy helyreállít-
tatni kidöntött, megdőlt táblatartó oszlopokat - és ezt csak választókerületünk területén belül. Kérem a lakókat, hogy jelezzék felém, ha ilyen jellegű 
problémát tapasztalnak, a pontos címre és a hiba jellegére van szükség ahhoz, hogy továbbítani tudjam a kerületi illetékesek felé. 

Tucatnyi kátyú a feledésé
Mint minden tavasszal, kollégáimmal idén is bejártuk 

a körzetet, felmértük azokat a hibákat, károkat, 
amiket az időjárás, vagy eseti jelleggel gondatlan 

járókelők, autósok okoztak. Örömmel tájékoztatom a 
lakosságot, hogy a tavasszal felmért járda és úthibák 

javítása folyamatos, a tucatnyi botlásveszélyes 
járdahiba jó része már nyár végére elkészült. Ilyen 
volt többek között a Király 85. szám előtti úthibás 

járdaszakasz, amit ugyancsak kijavítottak már. 

Lakossági bejelentés után
Egy közelben élő lakó jelezte felém, hogy a Rózsa utca 

38. A és 38. B társasházak előtti járdaszakasz a pince 
szellőztető ablakainál beszakadt. A balesetveszély 

elhárítása érdekében azonnal jeleztem a problémát az 
illetékes Városüzemeltetési irodánál, ahol a munkatár-
sak a veszélyes járdaszakasz lezárásáról azonnal gon-
doskodtak, és megtörtént a gyalogosok figyelmének 

felhívása is a lehetséges veszélyhelyzetre. Irodánk 
azonnal intézkedett – szakszerű kifejezést használva –  

az aláüregesedés megszüntetésére, a hiba kijavítá-
sának munkálataiba bevonva a két társasházat és 

az érintett szervezeteket is. A hónap elejére a hibát 
kijavították, köszönjük a lakónak a jelzést a bedőlt a 
járdáról és a balesetveszélyes üregről, valamint az 

irodának a gyors intézkedést. 

Takarítunk, parkosítunk
Nem sok terünk van itt a belváros szélén, ezért féltő 
gondossággal használják az itt élők a Szenes Hanna 
parkot. Sokszor jelzik felém, hogy el-eltünedeznek 

virágok, sőt, még fa is, vagy takarításra szorul a kör-
nyezet. Az Erzsébetváros Kft. munkatársai új cserjé-
ket telepítettek ide, az eltűnt virágok helyébe most 

egynyári növényeket ültettek, és nemsokára, amint a 
kertészeti naptár erre lehetőséget kínál, folytatódik a 

növényzet pótlása, frissítése.
Az ellenőrzések során kitakarítottuk a Szenes Hanna 
park Gondolat köve környékét is, örömmel tájékozta-
tom a lakókat, hogy a kövön látható feliratot hamaro-

san felújítjuk.

Nem adjuk 
a Király utca 
műemlékeit

Mint arról tavaly is szó esett, veszélybe 
kerültek a Király utca 25-27-29. szám 

alatti belvárosi, műemlékvédelem alatt 
álló házak. A mohó beépítési vágy a 

játszóteret is megszüntetné.
Bár a miniszterelnökség segítő kezet 

nyújtott a beépítés párti szállodakomp-
lexumot vizionáló befektetőknek, az 
önkormányzat semmisnek tekinti az 
ezzel kapcsolatos szerződéseket, és 

jelenleg is perben áll a cégcsoporttal.

•
Az Élhető Erzsébetváros Egyesület a 
Wichmann kocsma megvédése után 

most ismét csatába indul az Óvás 
Egyesület segítségével, Fővárosunk 

épített történelmi értékeinek megóvá-
sáért, lakossági tiltakozással a rombo-
lás ellen, várospolitikai víziók felmuta-

tásával és felelős szervek bevonásával. 
Részleteket a Belvárosi műemlék 

házak védelme Facebook csoportban 
lehet olvasni.

A nem létező szabályozás
Egy éve nem létező szabályozásra hivatkozott a kerületi közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet.

MEGVÉDTÜK Siker!
Egyelőre biztonságban a Klauzál Csarnok!

Egyszer már a lakosság 
és a nyilvánosság erejével 
sikeresen megakadályoztuk 
a piaccsarnok lezüllesztését.

»



Tény, hogy a VII. kerületi 
utcák koszosak. Láthatja 
ezt bárki, aki akár csak 
100 métert is sétál Erzsé-
betvárosban. Rengeteg 
visszajelzés, bejelentés 
érkezett erről a lakók 
részéről is, sőt ismert 
emberek is közzétették 
már online felületeiken 
véleményüket. Az önkor-
mányzat vezetése most 
egy egészen érdekes 
módszerrel próbálja meg-
oldani a helyzetet, ami 
visszafelé is elsülhet…

„A rendelkezésünkre álló informá-
ció alapján Budapest Főváros Ön-
kormányzata tulajdonában levő 
járdafelületeken a Fővárosi Közte-
rület-Fenntartó Nonprofit Kft. rend-
szeres takarítást nem végez.” – állt 
a Niedermüller Péter polgármester 
szeptemberi előterjesztésében. 

A dokumentum kimondja: Erzsé-
betváros saját takarítócége ki-
terjeszti takarítási feladatait a 
fővárosi területekre úgy, hogy 
erről a fővárossal megállapodás 
máig egyáltalán nem született. 
Ráadásul az erzsébetvárosi önkor-
mányzat saját pénzből, humánerő-

forrásának bevonásával és saját 
takarító gépek használatával sze-
retné elvégezni a munkálatokat. 
Ilyen fővárosi terület a Damjanich 
utca, Dózsa György út, Erzsébet 
körút, Károly körút, Rákóczi út, 
Rottenbiller utca, Thököly út, Ba-
ross tér és a Lövölde tér.

A kerületi takarítócég 
egyébként sem bír el 
a saját területén lévő 
szeméttel
Képzeljük el mi történik, ha átcso-
portosítják a kerületi takarítócég 
kapacitását a 60 ezer négyzetmé-
ter fővárosi területre, és mindezt 
úgy teszi az önkormányzat, hogy 
nem kötött megállapodást a fő-
várossal. A döntés így jogi kérdé-
seket is felvet, ugyanis másnak a 
területén végeznek szolgáltatást, 
amiért a főváros nem fizet, hozzá-
járulást ezidáig nem adott. A fővá-
rosi területek önkormányzatunk 
általi takarítását jól át kell gon-
dolni, nehogy az önkormányzat 
jogsértést kövessen el. Az sincs 
rendben, hogy a fővárosi költség-
vetésben ez a pénz be van állítva, 
vagyis rendelkezésre áll, mégsem 
végzik el a takarítási feladatokat. 
Akkor vajon hol van az a pénz?
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Erzsébetváros fogja takarítani    
 a főváros által piszkosan hagyott utcákat?

A döntés így jogi kérdéseket is 

felvet, ugyanis másnak 

a területén végeznek szolgáltatást, 

amiért a főváros nem fizet, 

hozzájárulást ezidáig nem adott. 

A Momentum-frakció velem 
együtt nemmel szavazott július 
2-án a testület elé kerülő Klauzál 
téri Gasztropiac ügyének elő-
terjesztésére. A szavazás és az 
azt követő publicitás, valamint a 
fejlemények összefoglalásával 
szeretném az álláspontunkat 
megerősíteni, egyben tájékoztat-
ni a körzetem lakóit. 

Nemmel szavaztunk 
Júliusban kiposztoltam Facebook oldalam-
ra döntésünk okát: a Klauzál téri vásárcsar-
nok és a gasztropiac ügyében Bónus Éva és 
Sáli Annamária képviselőtársaimmal azért 
szavaztunk nemmel, mert úgy láttuk, ott és 
akkor egy nem megfelelő szerződés kerül 
elfogadásra, ami kockára teszi a piac és az 
itt élők jövőjét. Többek között olyan garan-
ciákat hiányoltunk ebből a javaslatból, ami 
biztosíték lenne arra, hogy funkcióváltás 
esetén sem kerül veszélybe a környéken 
élők nyugalma. Az ülés előtt és után is je-
leztük aggályainkat az önkormányzat felé, 
többek között a közbeszerzési eljárás lefoly-
tatásának szükségességéről.   

Lakossági fórum 
Nem sokkal ezt követően, július 16-án, az 
önkormányzat lakossági fórumot szervezett 
a témában, melyen Niedermüller Péter pol-
gármester és én voltunk a fórum vendégei. A 
Facebookon élőben követhető eseményen 
elmondhattuk véleményünket, válaszoltunk 
a közönség kérdéseire, amit itt most részlete-
iben nincs hely leírni, de a cikkhez mellékelt 
linken az érdeklődők visszanézhetik a be-
szélgetést. Nagyon fontosnak tartom, hogy 
ott a helyszínen már egyértelművé vált, hogy 
a kerület vezetője is egyetért a frakciónk ál-
tal a kezdetektől képviselt állásponttal, mi-
szerint az elfogadott szerződés nem jelent 
garanciát arra, hogy egy kizárólag kulturkö-
zönség által látogatott hely alakulhat itt ki a 
jövőben. Egyetértettünk abban, hogy a szer-
ződést csak a megfelelő műszaki, pénzügyi 
és üzemeltetési garanciák után szabad aláír-
ni, és hogy a hivatallal együtt meg kell keres-
ni ennek a megoldását. 

Igazunk volt 
Októberre nyilvánvalóvá vált, hogy a Klauzál 
téri Gasztropiac projekt kapcsán aggodalma-
ink nem voltak alaptalanok. A Momentum 
frakció kérésére végül az Önkormányzat a 
Közbeszerzési Hatósághoz fordult, és állás-
foglalást kért a gasztropiaccal kapcsolatban. 
A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a 
befektetővel történő megállapodások építési 
koncessziónak minősülhetnek, ezért közbe-
szerzési eljárás lefolytatására lehet szükség. 

Igen ám, de itt megint felmerül egy újabb 
probléma, mert véleményünk szerint, ha 
most szükséges az eljárás, akkor az előző 
önkormányzati vezetés idejében megkötött 
szerződés is súlyos közbeszerzési aggályo-
kat vet fel, mivel az akkori önkormányzat 
vagyonértékű jog átadásáról döntött. Ezért 
frakciónk további kérdésekkel fordult a Köz-
beszerzési Hatósághoz. 

Visszavonjuk 
Mindemellett örömmel tájékoztatom az itt 
élő lakókat arról, hogy a következő képvise-
lő-testületi ülés tervezett napirendjén szere-
pel a korábbi képviselő-testületi határozat 
visszavonása.
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Erzsébetváros Hírei

SCANBÁRDI ZSUZSANNA
a 2. választókerület képviselője

Szarvas Ildikó
Képzőművész, grafikus szakoktató-rajztanár, a 
Pillanat Művészeti Alapítvány vezetője. Művei 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár 
Levéltár és Művészeti Gyűjteményben, az Ate-
liers Pro Arts Galéria gyűjteményében és több 
hazai valamint külföld magángyűjteményben 
találhatóak. Művei, publikációi, művészetpe-
dagógiai munkái, alkotótevékenysége, több 

szakmai és társadalmi szervezetben betöltött 
munkássága tette érdemessé arra, hogy az 

idei Erzsébetváros Díjazottjai ünnepségen Pro 
Arte díjjal ismerjük el tevékenységét. 

Külön örömmel töltött el, hogy a díjat én nyújt-
hattam át számára. Szeretettel gratulálok!

PRO ARTE ERZSÉBETVÁROS DÍJ

KLAUZÁL 
GASZTROPIAC



JUHOS JENŐNÉ
Juhos Jenőné, a Magonc 
Óvoda óvodapedagógusa. 
Juli ka – a gyerek így hívják, 
nem „nénizik” – bő negyven 
éve kezdett dolgozni a fasori 
óvodában. Egész pályafutá-
sa során sikeres, eredményes 
pedagógiai munkát végzett. 
Hiteles óvodapedagógus 
személyiség, nagy hivatás-
tudattal. Mindmáig megőrizte lelkesedését és motiváltsá-
gát. Az óvodapedagógus-képzésben utolsóéves hallgatók 
intézményi gyakorlatát vezette hosszú éveken keresztül, 
sikeresen. Több mentoráltja is a nevelőtestület tagjává vált.

MAJTÁNNÉ FARKAS ANDREA

1987-ben végzett az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagó-
giai Főiskolai Kar Gyakorló Óvodai Logopédiai Tagozatán. 

Gyakorlatvezető pe-
dagógusként 2003-
ig tanított. Feladatai 
során nemcsak a sú-
lyosan akadályozott 
beszédű gyermekek 
komplex ellátását és 
fejlesztését végezte, 
hanem a III-IV. évfo-

lyamos logopédusjelölteket is mentorálta a terapeuta gya-
korlati képzésen. 2007-től 2010-ig a VII. kerületi Csicsergő 
Óvoda logopédus-gyógypedagógusaként is dolgozott, 
majd 2010-től az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál folytatta ugyanezt a 
munkát. A gyermekek terápiás fejlesztése mellett irányította 
a logopédus munkacsoportot is. 2013-tól 2015-ig a Főváro-
si Pedagógiai Szakszol gálat VII. kerületi Tag intézményében 
logopédusként dolgozott, majd 2015-től napjainkig itt igaz-
gató. Munkája során számos publikációja jelent meg a gyer-
mekek komplex logopédiai fejlesztéséhez kapcsolódóan.

SZEBENI ÁGNES
1982-ben pálya kez -
dő pedagógusként 
került a ma már az 
Erzsébetvárosi Ma-
gyar-Angol Két Taní-
tási Nyelvű Általános 
Iskola és Szakgimná-
zium ré sze ként mű-
ködő Dob utcai intézménybe. Azóta folyamatosan itt tanít, 
biológia-földrajz szakosként, valamint a természetismeret 
tantárgyat felső tagozaton is. Osztályfőnöki megbízást már 
az első tanévtől kapott. Jelenleg egy két tanítási nyelvű, 
végzős nyolcadikos osztálya van. Az 1990-es években az 
ELTE Tanárképző Karának felkérésére biológia-földrajz 
szakos hallgatók külső iskolai gyakorlatát irányította szak-
vezető tanárként. Az elmúlt években számos pályázatot 

írt. Ennek egyikének eredményeként a Dobsuli Ökoiskola 
lett. 2008-ban természetgyógyász oklevelet szerzett, me-
lyen belül edu-kineziológus szakvizsgát tett, amit a gyere-
kek tanulási problémáinak kezelésénél, a tanulási stressz 
oldásánál hasznosít. 2017-ben a fitoterápiás szakvizsgát 
is letette. 15 éve vezeti a reál tantárgyakat tanító kollégák 
munkaközösségét. 

DR. VIZLER PIROSKA
Szakmai pályafutását 
Debrecenben kezdte, 
majd 1990 óta Erzsébet-
városban körzeti, illetve 
háziorvos. Az első hat 
évben a Péterfy Sándor 
utcai Kórházban látta 
el munkáját. Ezt köve-
tően az Erzsébetvárosi 
Önkormányzat alkalmazásában, illetve 1995-től vállalko-
zóként dolgozik a Csengery u. 11. szám alatti háziorvosi 
rendelőben. Dr. Vizler Piroska háziorvos orvosi hivatását 
magas szakmai színvonalon látja el, amit páciensei ragasz-
kodása és elismerése is nap, mint nap igazol. Csendben, 
de annál nagyobb odaadással szolgálja azokat, akik egész-
ségük érdekében bizalommal fordulnak hozzá. Életútja, 
szakmai szorgalma, elhivatottsága és emberi tartása mél-
tán állítható példaként a pályakezdő orvosok számára.
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1935-ben született Ú jpesten. Szüleit a ho-
lokauszt idején meggyilkolták, zsidó árva-
házban nevelkedett. 

1959–1967 között a Magyar Hirde-
tő osztályvezetője, 1968–1976 között 
a Mikroszkóp Színpad művészeti titkára, 
1976–1987 között a Várszínház művésze-
ti főtitkára, a Játékszín ügyvezető igazga-
tója, majd a Pesti Vigadó művészeti veze-
tője volt. 1987-től az Emanuel Alapítvány 
titkára. 1987–1991 között a Budapesti 
Zsidó Hitközség kulturális központját 
vezette. A rendszerváltás után 1991-ben 
választották a MAZSIHISZ ügyvezető 

igazgatójává, két és fél évtizeden át töl-
tötte be ezt a tisztséget. 1992-től a Zsidó 
Világkongresszus végrehajtó bizottságá-
nak is tagja volt. Megkapta Izrael állam 
egyik legmagasabb kitüntetését a Szenes 
Hanna díjat. 

A budapesti Kozma utcai temető rava-
talozója előtt tartott szertartáson Keszler 
Gábor idézte fel alakját: 

„Vannak emberek, akik örökké élnek, 
függetlenül a földi életpályájuk lezárásá-
tól, mert oly szuggesztív személyek, hogy 
szinte nem is lehet róluk múlt időben be-
szélni. Ilyen örök karizma nekünk magyar 
zsidóknak, itt a XX-XXI. század fordulóján 
„a Zoltai”. …Kiváló diplomata volt, egy 
óriási macher, a zsidó közéletben is úgy 
tekintettek rá, mint aki zseniális helyzetfel-
ismeréssel mindent el tud intézni szeretett 
Hitközségének, aki minden létező helyzet-
ből frappánsan jött ki, és tette mindezt egy 
utolérhetetlen bájjal és az azóta már elhíre-
sült csibészes mosolyával.”

Elhunyt Zoltai Gusztáv, kerületünk díszpolgára
Szeptember 19-én elhunyt Zoltai Gusztáv, Erzsébetváros díszpolgára. 

Pályázatunk második fordulójában ha-
sonló feladatot kapnak majd az olvasók. 

A helyes megfejtők ugyancsak a Belvá-
rosi Színházba nyernek tiszteletjegyet 
(választható: november 26. vagy 27.).

ERZSÉBETVÁROS JÖVŐJÉÉRT

Juhos Jenőné óvodapedagógus, Schelb Antal kézilabda-edző, Szebeni Ágnes pedagógus, Dúll Andrea – Demetrovics Zsolt pszichológus díjának átvevője –, Zakariás István (erősen takarva) a MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület 
nevében, Müller Gábor – felesége, Müllerné Nagy Krisztina Angéla óvodapedagógus kitüntetésének átvevője –, Majtánné Farkas Andrea pedagógus, Vizler Piroska háziorvos, Szarvas Ildikó képzőművész, Orlai Tibor (takarva) az Orlai 
Produkciós Iroda nevében, Sztancsik András rendőr őrnagy, Oláh Lajos országgyűlési képviselő, Kispál Tibor (takarva) alpolgármester, Antal Tiborné Katalin varrónő, Niedermüller Péter polgármester, Koselák Renáta parasportoló, 
Murányi Gábor – Méray Tibor író elismerésének átvevője –, Kaczvinszky Barbara újságíró, Gálffi László színész, Juhász Béla sakkmester, Dalman Imre virágkereskedő, Németh Ambrus hentesmester.  Néhány díj 2020-as kitüntetettjei 
sajnos csak idén vehették át az elismerésüket. Fotó: Kissimon István

EGÉSZSÉGES ERZSÉBETVÁROSÉRT
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– Boldog születésnapot, Alma Máterem! – 
így üdvözölte dr. Kispál Tibor alpolgármes-
ter a Madách Színházban, a 140. születés-
napját ünneplő Madách Imre Gimnáziumot.

Az egykori diák köszöntőjében arra is 
emlékeztetett: az iskola tudásközpontú hit-
vallásának eredményeként, a nehéz törté-
nelmi pillanatok ellenére sok száz diák lett 
később tudós, képzőművész, sportoló, 
színész, író, zenész, újságíró, köz-
életi szereplő, valamely szak-
ma elismert képviselője.

Ma a Madách a honi középiskolai okta-
tás élvonalában szerepel, emlékeztetett az 
elöljáró.  
– Magyarország egyik legjobb gimnáziumá-
ban 140 évnyi történelem valódi közösség-
alkotó tapasztalatát hordozza a mindenkori 
tanári kar, az iskola diákjai pedig adják to-
vább, évről évre csiszolva a Madáchos lét 
patináján – fogalmazott, megköszönve 140 

év minden pedagógusának és dolgo-
zójának a munkáját dr. Kispál Tibor.

 

„MI VAGYUNK A MÚLT JÖVŐJE, A JÖVŐ MÚLTJA!” 

140 éves a Madách 
Imre Gimnázium

OVIS NAPOK OKTÓBER KÖZEPÉN: Emléktábla-avatás, elismerések az óvodape-
dagógiai munkáért, köszöntök és beszédek – de ami a Brunszvik- és a Dob-óvoda 
ünnepségén is a legfontosabb volt: aranyos gyerekricsaj, a kicsik játéka és öröme.
„Megkockáztatom: az óvoda sokkal fontosabb nevelési hely, mint az iskola” – jelen-
tette ki Niedermüller Péter polgármester.

Találd meg a hangod! 
INTERAKTÍV CSALÁDI ZENEDÉLELŐTTÖK A SZENT EFRÉM 
FÉRFIKARRAL 

HELYSZÍN: ISON, 1074 Bp., HÁRSFA U. 25. 

„Énekelni mindenki tud!” – talán nem mindenki ért egyet ezzel a kijelentéssel, mégis ez a 
Szent Efrém Férfikar családi délelőttjeinek mottója. Az egyórás program célja, hogy gát-
lás és félelem nélkül együtt muzsikáljunk családi és baráti körben, kötöttségek és elvá-
rások nélkül. A Szent Efrém Férfikar rendkívül széles repertoárjára alapuló kreatív zenei 
gyakorlatok és játékok adják az alapját az interaktív délelőttnek, ahol bizánci dallamoktól 
kezdve Bartók műveken és gospeleken át egészen az Oroszlánkirályig, és az Efrém-pan-
deókig minden megtalálható. Hozd el apát, anyát, nagyit, papát és zenéljünk együtt!

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött – regisztrációs link itt: https://forms.
gle/22EEeoU4DBbMXvwR6 

Időpont: 2021. október 16., 10:30 
további időpontok: 
2021. november 6., 10:30, 2021. december 4., 10:30 

Támogató:

6-7-8
Örkény István szerint a jó könyvcím olyan, 
mint a 6-os villamos táblája: ránézek és 
tudom, hová visz. Az egykori kiváló író 
remekbeszabott meghatározása szerint a 
6-7-8 maga a pazar cím.

Igaz, nem könyvé, hanem egy remek kez-
deményezésé: összefogtak a VI., a VII. 
és a VIII. kerület kortárs galériái, s közös 
műteremlátogató sétákat szerveznek de-
cemberben ezzel a címmel. Céljuk termé-
szetesen napjaink művészetének népsze-
rűsítése. 

Nagy léptekkel, egymásra épülve, egyre 
növekedve. Hat-hét-nyolc… Jó tempó!

Tudta-e?

  TOVÁBB PEZSDÜL A GALÉRIA-ÉLET

Újabb kiállítóhely Erzsébetvá-
rosban: október 21-én nyílik 
a BIRDHOUSE, Gresa Márton 
és Kármán Dániel rendhagyó 
tárlatával. Mindkét művész a 
festészet és a grafika határait 
kísérli meg feltérképezni, irány 
a digitális absztrakció! Nem 
elhanyagolandó körülmény, 
hogy a képeket ott mutatják 
be, ahol létrejöttek. Megnyitó 
este 7 órakor, a kiállítás a to-
vábbi három napban egyezte-
tett időpontokban látogatható 
a Dembinszky utca 52. szám 
alatt.

Madáchos diák verse
Rákos Olivér:

AMIKOR JOBBAN

Most jobban esik a csend ricsaja, 
mindig a másé kell,
inkább hallgatom más zaját,
minthogy sajátomban vesszek el.
Most megillet egy néma délután, 
szótlan, teám fölött.
Dadogva nem vágyok szavakat 
cipelni, vétkes vagyok cinkosok 
között.
Most képtelenek rólunk a képek,
s tán így lesz a legjobb,
homályos lencsevégen ragyogni…
ezt tudjuk mi és ez nem sok.
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Október 15. péntek, 19.00
VUJICSICS EGYÜTTES – KONCERT

Negyvenhét éve, közel azonos felállásban ját-
szik a szentendrei Vujicsics Együttes. Ráadásul 
kezdettől fogva ugyanazt az utat járja: a szerb és 
horvát népzenék hagyományőrző feldolgozá-
sát. Jegyár: 2000 Ft

Október 17. vasárnap, 14.00-17.30
BEVEZETÉS A FERMENTÁLÁS CSODÁLATOS 
VILÁGÁBA! 
A tanfolyam ára tartalmazza a kóstolókat, elmé-
leti oktatást, nyomtatott kisokosokat, szükséges 
alapanyagokat, eszközöket. A műhelyen min-
denki készít egy üdítőt és két savanyúságot, me-
lyeket haza lehet vinni. Részvételi díj: 7000 Ft.

Október 20. szerda, 18.00
NINUSKA KITCHEN gasztrosorozatának újabb 
estjére várunk, a tőle megszokott módon: sze-
zonális alapanyagokból, növényi alapon, gyor-
san elkészíthető, pénztárcakímélő ételek, hozzá-
adott cukor és olaj nélkül. Főszerepben az ALMA! 
Jegyár: 2000 Ft, mely tartalmazza a kóstolókat.

Október 21., csütörtök, 19.00. Jegyár: 1500 Ft

Október 22. péntek, 19.00
MUSICAL-EST Vágy, boldogság, rettegés. Egy-
házi Géza, Csengeri Attila és Ernd Frencise mu-
sical-estje. Jegyár: elővételben 3500 Ft, a hely-
színen 4200 Ft

Október 27., szerda 19.00
KIRÁLY PÁROS EST Zenés irodalmi est. Fellép: 
Schell Judit, Kamarás Iván, zene: Prieger Zsolt, 
szerkesztő-rendező: Seres Tamás. Jegyár: 1500 Ft

Október 28., csütörtök, 19.00
KÉPEK ZENÉBEN – ZENE KÉPEKBEN
Bellák Gábor művészettörténész izgalmas és 
szórakoztató barangolásra hív minket a fes-
tészet világába, ahol a zene sokszor összetett 
szimbólumokkal jelenik meg. Az előadás során a 
Budapesti Filharmóniai Társaság klarinétegyüt-
tese játszik. Jegyár: 1000 Ft

Október 30., szombat, 19.00
ERZSÉBETVÁROSI IRODALMI ÖSZTÖNDÍJA-
SOK: filmvetítés és beszélgetés. A belépés díjta-
lan.

November 4., csütörtök, 19.00. 

Jegyár: 1000 Ft

November 10.,  vasárnap,   19.00
BÁCSKAI JULI PSZICHOSZÍNHÁZ
Két színész improvizál a pszichológus-szakértő 
forgatókönyvére. A néző csak nevet-sír, mintha 
nem róla lenne szó. Pedig lehet. Hangulat-és kap-
csolatjavító Vándorszínház minden hónap 10-én 
Budapesten, a Király utca 11-ben! Jegyár: elővé-
telben 2500 Ft, a rendezvény napján 3200 Ft.

November 11., hétfő,
ELEVEN BESZÉLGETÉSEK Váradi Júlia soro-
zata. Jegyár: 500 Ft

November 14., vasárnap, 14.00-17.30
KIMCSI-KÉSZÍTŐ WORKSHOP
Workshopunk második találkozóján elkészítjük 
a koreaiak nemzeti eledelét, a kimcsit. Az is be-
kapcsolódhat, aki az előző alkalmon nem vett 
részt. Részvételi díj: 7000 Ft

November 15., hétfő, 19.00
OLVASÓKÖR SAL ENDRÉVEL
Mi, magyarok a századelőn című könyv alapján. 
Jegyár: 500 Ft

November 18., csütörtök, 19.00
PÁR-BESZÉD Parti Nagy Lajos és Lukács Mik-
lós – egy kiváló író és egy fantasztikus zenész.  
Korukat tekintve két generációt képviselnek. 
Az ő izgalmas irodalmi-zenei párbeszédüket 
hallhatjuk ezen az estén.  Jegyár: 1500 Ft

November 27., szombat, 14.00

Könnyűzenei tehetségkutató verseny fiatal ze-
nekarok és egyéni előadók számára. A beérke-
ző pályázatokat zsűri – Beck Zoli, Nagy Kátya és 
Hegyi György bírálja el. A pályázati felhívás, a 
jelentkezési lap és a részvételi szabályzat a k11.
hu weboldalról tölthető le.

KLUBOK
Október 5. és 19., november 2. és 16., kedd 
16.00
ZUMBA GOLD ÉS LINE DANCE Veronikával
Minden második kedden 16.00-17.00 között.
Könnyített zenés torna mozgásukban korláto-
zottaknak és örökifjaknak. Részvételi díj: 500 Ft/ 
alkalom, mozgássérült Igazolvánnyal ingyenes!
Minden kedden, 18.00-21.00
FESTŐISKOLA
Szeretettel várjuk a festeni vágyó, 18. évüket be-
töltött felnőtteket! A foglalkozásokat vezeti: Szi-
lágyi Teréz képzőművész. Ha mindig is szeretett 
volna festeni, most lehetőség adódik másokkal 
megosztva, szakmai segítséggel átélni az alkotás 
örömét. Részvételi díj: 6000 Ft/hó, mely a helyszí-
nen, a hónap első foglalkozásán fizetendő.
Minden csütörtökön, 10.00-11.00
SENIOR 50+ JÓGA
50 ÉV FELETTI, JÓGÁZNI vágyóknak, és NEM 
CSAK időskorúaknak – életminőség-javításként, 
életmódváltáshoz – súlyfelesleggel küzdőknek, 
betegség, sérülés miatti rehabilitáció elősegíté-
sére. Részvételi díj: 600 Ft/alkalom, vagy 4 alkal-
mas bérlet 2000 Ft
Minden második vasárnap
DRÁMAISKOLA – Csiby Gergely vezetésével
Várunk, ha érdekel a színészet, az elemző és kriti-
kus gondolkodás, vagy csak egyszerűen a játék 
öröme! Havi részvételi díj: 14000 Ft, mely tartal-
maz 6x60 perc tréninget a stúdió vezetőivel (Csi-
by Gergely, Király Dániel, Szántó Balázs, továbbá 
meghívott tanárok is becsatlakoznak majd a tan-
év során), a szükséges szövegkönyveket, illetve 
szervezett, kedvezményes színházlátogatásokat!

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  rendezvények 

kezdete előtt. További információ: www.facebook.com/kiralyutca11 és www.k11.hu, 

e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu.

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

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény 
1078 Budapest, Nefelejcs utca 26. Jegyek kaphatók online a jegy.hu és a jegyx1.hu 

oldalakon, valamint a helyszínen. www.facebook.com/rothmuzeum és www.eromuv-

haz.hu, e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu

Október 16-17., szombat és vasárnap, 16.00
POP-UP RUHAVÁSÁR ÉS KEREKASZTAL-
BESZÉLGETÉS KORTÁRS MAGYAR 
DESIGNEREKKEL
BUDAPEST DESIGN WEEK
Vetlényi Alma, Vecsei Kinga Réta és Szekeres 
Ákos a fenntarthatóság témájára, az elmúlt idő-
szak nehézségeire és az ehhez kapcsolódó új 
„túlélő-stratégiákra” fókuszálva beszélgetnek, 
és állítják ki az általuk készített ruhákat, kiegé-
szítőket.

Október 30., szombat, 10.00
CSALÁDI NAP A SZECESSZIÓ JEGYÉBEN
MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
Az őszi szünetben igazi családi csapatépítőre 
várjuk az 5-10 éves gyerekeket és szüleiket, 
hogy Róth Miksa és gyermekei egykori ottho-
nában a szecesszió varázsoljon el bennünket! 
Interaktív kiállításnézés, újraértelmezett moza-
ikkészítés, sok vidámság és móka: családi déle-
lőtt a Róth Miksa Emlékház és Gyűjteményben! 
A program a múzeumba váltott belépőjeggyel 
látogatható. REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES! 
E-mail: rothmuzeum@eromuvhaz.hu

Október 30., 10.30-11.30
TÁRLATVEZETÉS
Tárlatvezetés a Róth Miksa Emlékház és Gyűj-
temény kiállításain minden hónap utolsó szom-
batján 10:30-tól! A program a múzeumba váltott 
belépőjeggyel látogatható.

November 4., 17.00
KELETI KÉNYELEM: ORIENTALIZMUS A 
MŰVÉSZETBEN
MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
Interaktív program a keleti művészet jegyében, 
a Róth Miksa Emlékház és Gyűjteményben. 
Századfordulós és 20. század eleji művészeti 
irányzatok, kínai ópiumbarlangok és Róth Mik-
sa keleti vonzalmai: múzeumi felfedezőprog-
ram, amely során közösen keltjük életre a kiál-
lítások tárgyait.
A program a múzeumba váltott belépőjeggyel 
látogatható. REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES! 
E-mail: rothmuzeum@eromuvhaz.hu

November 6., 14.00
ZEN X RÓTH: KÍSÉRLETI MŰVÉSZETTERÁ-
PIÁS PROGRAM

Egy alkalmas, kísérleti foglalkozás a művészet-
terápia eszközeivel a harmónia és a nyugalom 
jegyében. Meddig merülhetünk el az önisme-
retben egy biztonságos, múzeumi környezet-
ben? Képesek vagyunk-e kifejezni magunkat 
egy Róth Miksa ihlette alkotással? 
Kísérletezünk és kísérletet teszünk szemé-
lyiségünk és belsőnk feltárására, csodálatos 
iparművészeti tárgyaink között.
A program a múzeumba váltott belépőjeggyel 
látogatható. REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES! 
E-mail: rothmuzeum@eromuvhaz.hu

Minden programot valamennyi helyszínen ki zá rólag azok látogathatják, 

akik érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, 

és azt munkatársunknak a belépéskor  a sze mélyi igazolványukkal 

együtt bemutatják.

 A szereplő- és műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

VARGA 
LIVIUS 

     A KUTYA VACSORÁJA, 
 VARGA LIVIUS ÉS A NEVA,
        QUIMBY

ELEFÁNT

BESZÉLGETÉS 
ÉS KÖZÖS ZENÉLÉS

OKTÓBER 21.
19 ÓRA

ZENESZÍN

SZENDRŐI
CSABA

Művészeti 
és Kulturális Központ

Művészeti 
és Kulturális Központ

OKTÓBER 15. 19:00
VUJICSICS EGYÜTTES

QuizNight
csapatával

minden, ami zene

NOVEMBER 4. CSÜTÖRTÖK 19 ÓRA
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és Kulturális Központ

SZABAD 
  A SZÍNPAD!

  DÖNTŐ: 2021. NOVEMBER 27. SZOMBAT

Művészeti 
és Kulturális Központ

ÚJRA

Október 14., csütörtök, 17.00
FŐZZÜNK FŰSZERES ESZTERREL – Olasz 
zsidó ételek. Októberben olasz zsidó ételeket 
főzünk és persze eszünk Fűszeres Eszterrel. 
Jegyár: 7000 Ft

október 17., vasárnap, 18:00 
ZSIDÓSÁG ALAPFOKON 9. – Ünne-
peink kicsit másképp. Lefkovics Péter 
saját versein keresztül vezeti be nézőit 

a zsidó ünnepek rejtelmeibe. A videó a premier 
után bármikor visszanézhető a Csányi5 face-
book-oldalán, a videók fül alatt.

október 24., vasárnap, 16.00 
A ZSIDÓ VALLÁS A HÉTKÖZNAPOKBAN – 
Vasárnapi tárlatvezetés Balázs Gábor eszme-
történésszel, A séta a zsidó otthon jellegzetes 
tereit (a kóser konyha, a hagyományos zsidó 

lakótér, a rabbilakás) használja kiindulópont-
nak ahhoz, hogy felidézze a 19-20. századi 
városi zsidó élet gyakorlati és elméleti kérdése-
it, dilemmáit. Jegyár: 1500 Ft

október 28., csütörtök, 18.00 
KÖRBE-KÖRBE BUDAPESTEN – Saly 
Noémi városmeséi. Októberben foly-
tatódik nagy sikerű sorozatunk Saly 

Noémivel. Az előadás témája: Erzsébetváros. A 
videó a premier után bármikor visszanézhető a 
Csányi5 facebook-oldalán, a videók fül alatt.

október 31., vasárnap, 16.00 
REJTELMES ERZSÉBETVÁROS 7. – Séta 
Deák Gáborral. Erzsébetváros és Terézváros 
határán. Találkozás a Lövölde tér és a Rotten-
biller utca sarkán. Jegyár: 1000 Ft

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

Október 15., péntek, 18.00
KRÚDYTÓL GUNDELIG – irodalmi ízutazás a 
Király utcán
A sétát vezeti: Szederkényi Olga szerkesz-
tő-rendező, vendég: Fónagy Zoltán történész.
Rendhagyó sétánkon mindent felfedezünk! A 
legpestibb utcán megmutatjuk, hova járt mu-
latni a walesi herceg és hol volt az első filmvetí-
tés. Időutazásunk során kóstolunk is, felidézve 
a „multikulti” Király utca fénykorát.
Jegyár: 1000 Ft

Október 20., szerda, 18.00
A MAGYAR FILM 120 ÉVE – Beszélgetés, fil-
mvetítés, zene. A magyar film 120 évéről és a 
zsidó alkotókról Geréb Anna filmtörténésszel 
Kirschner Péter, a MAZSIKE elnöke beszélget.
Jegyár: 1000 Ft

November 6., szombat, 10.00
KERÜLJ KÉPBE! 
Önismereti filmklub
Lábadi Anett pszichológus és Szabó Réka film-
rendező, irodalomterapeuta vezetésével.
Jegyár: 2500 Ft

November 12. péntek 18.00
KRÚDYTÓL GUNDELIG – irodalmi ízutazás a 
Király utcán

November 13. szombat 10.00
FOTÓS WORKSHOP. 
Kreatív workshop - Hagyományos fotós techni-
kák. Jegyár: 2500 Ft

Hernád Ház – Pesti mozi
(Budapest, VII. ker. Hernád utca 46. 4. emelet) Jegyek kaphatók online a jegy.hu és a jegyx1.
hu oldalakon, a helyszínen nyitvatartási időben, és a rendezvények előtt. 
e-mail: pestimozi@eromuvhaz.hu



A Felelős Gasztrohős Alapítvány ZÖLD OTT-
HON programot dolgozott ki, és kommuni-
kációs vezetőjük, Szabó Eszter gyakorlati 
praktikát is ajánl nekünk. 

Fontos alapelv, hogy ne pazaroljunk! 
Noha például, ajánlott vászon táskával vásá-
rolni, ha már felhalmoztunk otthon műanyag-
szatyrokat, előbb azokat használjuk el. Bár a 
vászon nem károsítja úgy a környeztet, mint 
a műanyag, felesleges költekezésekre ez 
sem ok.  Mielőtt kidobnánk valamit otthon, 
nézzük meg, hátha megjavítható még. A ko-
pott fazék és kulacs helyett nem kell feltétlen 
újat venni, csak azért, mert az szebb

Ám, ha a műanyagszivacsokat már le-
cserélnénk, használjunk helyettük lufa-
szivacsot. Lufatököt akár magunk is term-
eszthetünk a balkonon, és a tök termését 
kiszárítva remek természetes alapú sziva-

csot nyerünk. Ráadásul, ha már nem kell, 
az Almássy téri közösségi komposztálóba 
is kidobhatjuk, a többi növényi hulladékkal 
együtt. Természetesen lufaszivacs készen 
is kapaható, ahogyan a környezetbarát mi-
nősítéssel rendelkező tisztitó és mosósze-
rek is. Alig kerülnek többe a hagyományos-
nál. De ennél is van olcsóbb megoldás.  

– Ecettel vagy citromsavval, szódabikar-
bónával az egész lakást ki lehet takarítani, 
Én ezt használom ablakmosásra, vízkőte-
lenítésre is. Esetleg teszek még bele tea-
fa-, levendula- vagy citromolajat, ezeknek 
ugyanis enyhe fertőtlenítő hatásuk van – 
magyarázza Szabó Eszter. 

A vízfogyasztásunkat akár 30-40 száza-
lékkal csökkenthetjük, ha a csapra perlátort 
helyezünk föl. Az árammal is spórolhatunk: 
érdemes olyan hosszabbítót beszerezni, 

amin billenőkapcsoló van, ezzel áramtala-
níthatjuk az elektromos berendezéseinket 
éjszakára, vagy ha elmegyünk hazulról. Ha 
hosszabb időt töltünk távol az otthonunktól, 
a hűtőt is kikapcsolhatjuk, főleg, ha már üres. 

Sütésnél a sütő teljes kapacitását hasz-
náljuk ki, tehát a tálcákra egymás alá, fölé 
is tehetünk ételeket, süteményeket, hogy 
egyszerre süljenek. Ha főzünk, tegyünk 
fedőt a lábasra, nem csak az árammal, ha-
nem az időnkkel is spórolhatunk így. Mi-
előtt teljesen megfőne az étel, kapcsoljuk 
ki a villany- vagy gáztűzhelyet, mert a már 
átforrósodott főzőlapon is megfő az étel. Ne 
öntsük ki azt a vizet, amiben a zöldségeket 
főztük! Ha kihűl, öntözhetjük vele a szoba-
nővényeket, hisz ez a víz tele van fontos ás-
ványi elemekkel.

S. Zs.
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A koronavírus-járvány kitörése óta még 
többet időzünk a neten. Sok helyen vég-
leg áttértek a távoktatásra és a távmun-
kára. Az online tér azonban veszélyessé 
is válhat: úgy tudom, egyre gyakoribb az 
internetes bántalmazás. 
– Noha országos, nagy mintás kutatásról 
nem olvastam, az internet biztonságával fog-
lalkozó civil szervezetek valóban a fokozódó 
veszélyre hívják fel a fegyelmet. A Kék Vonal 
– Gyermekkrízis Alapítványhoz jóval több fia-
tal telefonált az elmúlt időszakban netes bán-
talmazás miatt. Sokféle problémában kérnek 
segítséget. például visszaélnek a fotóikkal a 
közösségi oldalakon, kibeszélik, gúnyolják 
őket, vagy megalázó videókat tesznek ki 
róluk. A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 
ezer fős felmérése is igazolja: egyértelműen 
nőtt az ilyen bántalmazásos esetek száma. 
Emellett a rendőrség is minden évben köz-
zéteszi az országos statisztikáit a cyrberbully-
ingról, ami sajnos azt jelzi: egyre fiatalabbak 
az áldozatok, és a többségük lány. 

Mit lehet tudni az internetes támadókról? 
Jellemzően kik ők, és miért zaklatnak má-
sokat? 
Ez nem minden esetben derül ki. Sokan 
viszont tévesen azt hiszik, hogy az inter-
netes támadók többsége ismeretlen. Úgy 
képzelik, egy titokzatos figura rejtőzködik a 
monitor mögött, és azzal szórakozik, hogy 
másokat zaklat. Pedig ez nem így van. Sze-
rintem a fiatalok elleni internetes támadások 
80 százalékát az ismerősből álló kortárs cso-
port tagjai követik el. Lehet ez egy osztály-
társ, sporttárs is, aki valamiért kipécézi az ál-
dozatát, és elkezdi gúnyolni, kicikizni. Óriási 
szerepe van annak, hogy ilyenkor hogyan 
viselkedik az adott közösség. Leállítják-e a 
bántalmazót, megvédik a célkeresztbe ke-
rült társukat, vagy pedig még tetszik is nekik 
a balhé, és bíztatják az elkövetőt. Sajnos erre 
is akad példa. Az internetes bántalmazás sú-
lyos, minősített esete, ha valaki fiatalkorúval 
ismerkedik meg a neten, és ráveszi, hogy 
meztelen képeket küldjön magáról. Az ilyen 
fotóknak már csak az őrizgetése is kimeríti 
gyermekpornográfia bűncselekményét. 

Az internetes zaklatások miatt már több 
tinédzser követett el öngyilkosságot a vi-
lágban. Mit lehet tenni, hogy ne ismétlőd-
jenek meg a tragédiák? 
A legfontosabb a megelőzés, az ismeretter-
jesztés akár az iskolákban is. A felvilágosító 
kampányok pozitív hatásai már itthon is ér-
zékelhetők. Például egyre több diák tudja, 
hogy ha valaki bántja őt a neten, le kell til-

tani őt. Rendkívül fontos, hogy a gyereknek 
legyenek olyan bizalmi kapcsolatai – szülők, 
rokonok, tanárok, barátok – akinek el meri 
mondani, hogy mi történt vele. Sajnos még 
mindig előfordul, hogy a kiskorú fél szólni 
a bántalmazásról, mert retteg, hogy a társai 
árulónak tekintik őt, és még rosszabb hely-
zetbe kerülhet. Esetleg a szülei megtiltják 
neki a közösségi oldalak használatát. 

A cyberbullying áldozatai elsősorban a ti-
zennyolc év alattiak? 
Nem mondanám, ugyanúgy fenyegeti ez a 
felnőtteket is. Nem egyszer például a szakítás 
után az elhagyott partner akar bosszút állni, 
és, mondjuk, a volt barátnőjéről intim fotókat, 
felvételeket oszt meg különböző oldalakon. 
A Facebook-fiókok feltörését is sokszor az is-
merősök követik el. Tudok olyan esetről, ami-
kor valakinek feltörték a fiókját, és a nevével 
visszaélve sértő tartalmakat tettek ki a netre. 
Halálos fenyegetést kapott ezért, holott a 
posztokhoz semmi köze nem volt. Később ki-
derült, az elkövető az áldozat egyik haragosa 
volt, így akarta lejáratni. Egy másik ügyfelem 
internetes fiókjába azért hatoltak be illetékte-
lenül, mert sok bíró ismerőse volt a Faceboo-
kon. Rajta keresztül akartak vírusos üzenete-
ket küldeni a bíráknak. Az internetes csalás 
elterjedt módszere a zsarolóvírusok küldöz-
getése, amelynek az elszenvedői többnyire 
férfiak. A tettes tömegével ír nekik e-maileket 
azzal a szöveggel, hogy tudomása van arról, 
az illető felnőtt tartalmakat néz a neten. Ha 
nem akarja, hogy ezt nyilvánosságra hozza, 

akkor fizessen neki. És biztos, hogy a zsaroló-
nak előbb-utóbb a horgára akad valaki. 

Hogyan védekezhetünk a támadások el-
len? 
Az a legjobb, ha párhuzamosan több óvin-
tézkedést is megteszünk. Ha azt látjuk, hogy 
furcsa posztok jelennek meg a nevünkben, 
biztos, hogy feltörték a fiókunkat. Azonnal 
változtassuk meg a jelszavunkat minden fe-
lületen, amit csak használunk. Alkalmazzunk 
vírusírtót! Jelentsük be az esetet a közösségi 
oldal szolgáltatójának. És, ami a legfonto-
sabb, ha bármilyen támadás ért minket, plá-
ne, ha a kiskorú gyermekünket, rögtön fordul-
junk a rendőrséghez! Az internetes profilunk 
ellopása a személyazonosság ellopásának 
bűncselekménye. Ha ebből bármilyen más 
kárunk is származik, például a nevünkben 
adnak fel hirdetéseket, vagy pénzt csaltak ki 
másoktól, internetes csalás miatt indít a rend-
őrség eljárást. Ha a világháló nagy nyilvános-
sága előtt becsmérelnek, valótlanságokat ál-
lítanak rólunk, rágalmazás és becsületsértés 
miatt tehetünk feljelentést. Fontos tudni azt 
is, hogy ha az internetes támadó ismeretlen 
vagy álprofilt használ, a nyomozók akkor is 
megtalálhatják őt az netes IP címe alapján. 
Ha ezt a tettes titkosította vagy úgynevezett 
„mozgó IP címet” használ, a rendőröknek 
vannak eszközei arra, hogy ilyen esetben is 
vissza tudjanak következtetni az elkövetőre. 
Ezek ugyanolyan súlyú bűncselekmények, 
mintha az offline térben követték volna el, ne 
hagyjuk tehát ezeket szó nélkül!

Erzsébetvárosban, amely Budapest legkisebb, legsűrűbben lakott 
kerülete nagy kihívás környezettudatosan élni. Hogyan alakítsunk ki 
„zöld életformát”, ha alig van a környékünkön zöld felület? Vezethet-
jük a háztartásunkat úgy, hogy az a fenntartható fejlődést szolgálja? 

Nagyon megérheti!
  TIPPEK A ZÖLD OTTHONHOZ

Október az Európai Kiberbiztonság hónapja, a nemzetközi kampány 
mottója: „Gondolkodj, mielőtt kattintasz!” Mivel a magyarok az uniós 
átlagnál is több időt töltenek a neten, főleg a közösségi oldalakon, a vi-
lágháló veszélyeinek is fokozottan vannak kitéve. A cyberbullying, az 
internetes bántalmazás egyre gyakoribb. De hogyan előzhetjük meg a 
bajt? – ezt is kérdeztük dr. Baracsi Katalin, internetes jogásztól.

  DR. BARACSI KATALIN ZSAROLÓVÍRUSOKRÓL ÉS PROFILTOLVAJOKRÓL

Hogyan védekezzünk az 
internetes támadók ellen?

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsé-
betváros Önkormányzata Képviselő-testü-
letének 37/2021. (IX.15.) önkormányzati 
rendelete Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata Képvise-
lő-testületének Szervezeti- és Működési 
Szabályzatáról szóló 38/2020. (IX.24.) 
önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályba lép: 2021. szeptember 15. 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének 38/2021. (IX.15.) önkormányzati 
rendelete a jubileumi díszoklevél alapítá-
sáról és adományozásának rendjéről 
Hatályba lép: 2021. szeptember 16. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének 39/2021. (IX.15.) önkormányzati 
rendelete a Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata Kép-
viselő-testületének parkolóhelyek és 
rakodóhelyek megváltásáról, közcélú 
parkolóhelyekről szóló 4/2019. (III.22.) 
önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályba lép: 2021. szeptember 16. 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének 40/2021. (IX.15.) önkormányzati 
rendelete Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata Képvise-
lő-testületének az Önkormányzat tulajdo-
nában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 
12/2012. (III. 26.) önkormányzati rendele-
tének módosításáról
Hatályba lép: 2021. szeptember 16. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
RENDELETEI
(2021.  szeptember 15-i ülés)
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Világszerte, több protestáns egy-
házban október 31-én ünneplik a 
reformáció napját.

1517-ben ezen a napon függesztette ki Lu-
ther Márton a wittenbergi vártemplom ajta-
jára a híres „95 tételnek” nevezett dokumen-
tumát. Luther a szász választófejedelemség 
bibliamagyarázó professzora, német ágos-
tonrendi szerzetes téziseivel a katolikus 
egyházat akarta megreformálni. Kinyilatkoz-
tatásában elutasította a búcsúcédulák áru-
sítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, illetve a 
búcsúval való visszaéléseket, bírálta a bű-
nök pénzzel való megváltását. Luther tettét 
a protestáns reformáció kezdeteként tartják 

számon, hiszen olyan fontos té-
mákat érint, mint a bűnbánat, 
vagy a bűnbocsánat.

A megújulást szorgalmazó 
szerzetest a pápa kiátkozta, ki-
közösítette. Ezután Luther III. 
Frigyes szász választófejedelem 
védelme alatt élt Wartburgban, 
ahol 1522-ben németre fordí-
totta az Újszövetséget. Nézetei 
hosszas harcok árán utat törtek 
és az általa vezetett új irányzat 
lett az evangélikus, míg a nála 
is radikálisabb, Kálvin János, 
genfi reformátor vezette irány-
zat a református vallás alapja.

Kálvin János 1535-ben 
Svájc francia részén, Báz-
elben írta világhírű művét, 
A keresztény vallás rend-
szere címmel, s az írás az 
egész francia reformáció 
fejévé tette. Kálvin fő taní-
tása a predesztináció, az 
eleve elrendelés elve, mely 
szerint még az üzleti siker 
is az eljövendő megváltás 
jele, s az ember köteles er-
kölcsös és tevékeny életet 
élni. Kálvin a reformáció új 
irányzatát vitte sikerre, mely 
alapján a református egyhá-

zak világszerte ma is működnek. Rendsze-
rét kálvinizmus néven is szokás emlegetni. 
Egyetlen más protestáns egyház sem gya-
korolt ennél mélyebb és tartósabb hatást a 
nyugati világra.

1975. 10. 01. A Zene Világnapja

1991. 10. 01. Az Idősek Világnapja

1869. 10. 01. A világon elsőként, az Oszt-

rák–Magyar Monarchiában bevezették a 

postai levelezőlapok használatát

2007. 10. 02. Az erőszakmentesség és a 

béke világnapja

1977. 10. 02. A vegetarianizmus világ-

napja

1991. 10. 04. Az állatok világnapja

10. 04. Habitat világnap

1966. 10. 05. A pedagógusi jogok világ-

napja

1989. 10. 05. Raoul Wallenberg emlék-

napja

1896. 10. 08. Magyarok Nagyasszonyá-

nak ünnepe

10. 08. A tojás világnapja

1874. 10. 09. Postai világnap

1891. 10. 12. Megszületett Keresztes 

Szent Terézia Benedikta, aki Európa 

társvédőszentje, az árvák és a mártírok 

védőszentje

10. 12. A tudományos és műszaki pályán 

dolgozó nők napja, Ada Lovelace Day

1875. 10. 15. Budapesten, a mai Blaha 

Lujza téren megnyílt a Népszínház, 

Rákosi Jenő vezetésével

1990. 10. 15. Megindult a kereskedelmi 

mobiltelefon-szolgáltatás Magyarorszá-

gon

2001. 10. 16 A kenyér világnapja

2013. 10. 16. Az újraélesztés nemzetközi 

napja

1992. 10. 17. A Szegénység elleni küzde-

lem világnapja

1989. 10. 23. Magyarországon az 1956-

os forradalom évfordulóján kikiáltották a 

köztársaságot

1945. 10. 24. Az ENSZ világnapja

2002. 10. 24. A Magyar Operett Napja

1898. 10. 24. Az Origami Világnapja

1991. 10. 25 Bejegyezték az első magyar 

webcímet, a sztaki.hu-t

1990. 10. 25. A taxis blokád

2002. 10. 28. Az Animáció Világnapja

10. 29. Takarékossági Világnap

OKTÓBERI JELES NAPOK

A tanévvel együtt indult el a gyer-
mekek, fiatalok lelki gondozása is 
a kerületünkben, köszönhetően 
az itteni gyülekezeteknek. Soro-
zatunkban először Erzsébetváros 
egyik református gyülekezetének 
és a fasori evangélikusoknak az 
ifjúsági hitéletébe pillantunk be, 
Karsay Eszter lelkész és Szabó 
Adrienn hitoktató segítségével. 

LUTHERÁNUSOK
– A hittan alkalmakat nem csak azok a gyer-
mekek látogatják, akiknek a szülei templom-
ba járnak. Nem feltétel az egyházi kötődés – 
magyarázza Szabó Adrienn, aki négy évvel 
ezelőtt kezdte a szolgálatot a Budapest-Fa-
sori Evangélikus Egyházközség hitoktatója-
ként. Nála generációkon átívelő a kapcsolat 
Istennel, az evangélikus egyházzal. Kolléga-
nőjével, Bonnyai Zsuzsannával főállásban 
tanítanak hittant óvodás kortól egészen 
nyolcadik osztály végéig.

Lapunknak elmondja: összesen 120 gyer-
mek vesz részt általuk hitéleti nevelésben, s 
gyakran a szülő azért íratja be csemetéjét 
hittanra, hogy megismerje a bibliát, s kapjon 
egy kis erkölcsi nevelést. Ám akkor sem mú-
lik el nyomtalanul a hitoktatás, ha felnő az 
egykori hittanos:

– Gyakran megjelennek jóval később a 
templomban. Például eljönnek konfirmálni, 
vagy áldást kérni a házasságkötésükre – fo-
galmaz Adrienn, aki arról tájékoztat, hogy a 
VI., a VII., és a XIV. kerületből összesen tíz is-
kolában foglalkoznak gyerekekkel, és a Ma-
gonc, valamint a Csicsergő ovi apróságait is 
bevezetik a hit világába. De vajon, hogyan?

– Filmrészleteket nézünk, társasozunk, 
legózunk, mesélek a gyerekeknek bibliai 
történeteket. Nagyon szeretik a kicsik a bá-

bokat. Sokat éneklünk. Játékosan, dalok se-
gítségével tanulunk. A hittanórák nagyon jó 
hangulatban telnek. Nagy öröm, hogy évről 
évre egyre több iskolában vannak elsőosz-
tályos csoportjaink!

A LUTHER-RÓZSA
A reformáció közeledtével sokat beszél-
getünk a gyerekekkel Lutherről. Szeret-
tem volna valami maradandót, amire ha 
ránéznek, eszükbe jut, miért fontos Lu-
ther, nekünk - evangélikusoknak.  Meg-
született az ötlet: papírtálcára ragasztunk 
egy Luther-rózsát, felírunk rá fontosabb 
dolgokat és végül gyufásdobozból elké-
szítjük a Bibliát, amibe a Római levél első 
fejezetének tizenhetedik verse kerül: 
„Az igaz ember pedig hitből fog élni.” 
Eltelt két év, mióta ezt először készítettük, 
de van, aki mai napig emlegeti. Egyikük 
azt mondta:  – Adrienn néni! Ez pont jó, 
mert elfér a táskámban és a szívemben is!  

A hitéleti nevelésben a pedagógusok 
mellett a két fasori lelkész is részt vesz. Ara-
di György és Magyarkuti Tóth Katalin a 
templomban várják a családokat gyüleke-
zeti alkalmakra. Náluk minden hónap első 
vasárnapján 10 órától családi istentisztelet 
van, a többi vasárnapon pedig a 11 órás 

istentisztelettel párhuzamosan gyermekbib-
lia-kört tartanak az óvodás és alsó osztályos 
korosztály számára. 

Adventkor kézműves foglalkozásokkal 
készülnek, a gyülekezeti gyermekek kará-
csonyát advent negyedik vasárnapján ün-
neplik műsorral és sok énekléssel. Tanév 
végén, a nyári szünet első hetében rendezik 
meg a hittanos tábort, melyre hatalmas az 
érdeklődés minden évben. 

KÁLVINISTÁK
Karsay Eszter, a Gyulay Pál utcai Református 
Gyülekezet lelkipásztora érdeklődésünkre 
arról tájékoztat, hogy összesen tíz iskolai cso-
portban oktatnak hittant, és többnyire né-
hány gyermek van az egyes évfolyamokon.

– Talán az egyik óvodában is lesz cso-
portunk, de erre még nem jött megerősítés. 
Mi nem tudunk nagy számokat felmutatni, 
mert csak két iskola tartozik hozzánk terüle-
tileg. Hittanoktatónk hősies elköteleződése 
és gyermekszeretete, hogy egy gyermekért 
is bemegy és megtartja neki az órát éppen 
úgy, mint a nagyobb csoportnak – fogalmaz 
a lelkipásztor.

A Gyulay Pál utcai Református Gyüleke-
zetben is tartanak gyermekfoglalkozásokat, 
azonos időben a vasárnapi, felnőtt istentisz-
telettel. Munkatársa, aki segíti ezen a terüle-
ten nagycsaládos, óvodapedagógus, refor-
mátus lelkészi végzettséggel. 

– Nagyon belevaló munkatárs! – mondja 
Eszter.

Felnőtt tagja akkor lehet valaki az egy-
háznak, ha tanúságot tesz hitéről, hitéleti 
tudásáról. Erre külön kurzus épül. Karsay 
Eszter összesen 5-6 főre számít csupán az 
idei konfirmandus csoportban.

– Iszonyú nehéz egyeztetni a gyerekek-
kel és szülőkkel egy mindenkinek megfe-
lelő időpontot. Rengeteg különóra, sport, 
zene, egyebek szerepelnek a diákok délutá-
ni órarendjében és mindegyiknek más idő-
pont a megfelelő.  

Török Zsuzsa

A reformáció ünnepe elé Reformáció ünnepi 
megemlékezések:
A Budapest-Fasori Evangélikus Gyü-
lekezetben október 31-én, 11 órától 
konfirmációi úrvacsorás istentisztele-
tet tart Aradi György parókus lelkész. 
Délután 5 órától a Reformáció Parkban 
lesz a MEÖT megemlékezése, Molnár 
Jánossal. Este, 6 órától orgonazenés 
áhítatra várja a híveket a templomba 
Magyarkuti Tóth Katalin lelkész, az al-
kalmon Németh Zsuzsanna orgonál.

10. 31. Óraállítás. 
A téli időszámítás 
kezdete

 „HITTANRA NEM CSAK A VALLÁSOS CSALÁDOK GYEREKEI JÁRNAK”

Elhivatott hitoktatás



Világosnál 1849. augusztus 13-án az orosz 
intervenciós erők előtt 30 000 ember tette 
le a fegyvert. Ott, a szőllősi mezőn 11 tábor-
nok, 1426 törzs- és főtiszt adta meg magát 
és 144 ágyú, továbbá 7 000 ló került az el-
lenség kezébe. 1849. október 6-án Aradon 
a Karl Ernst vezette hadbíróság 13 magyar 
honvédtisztet ítélt halálra. 

AZ ARADI VÉRTANÚK:
Golyó általi halál, reggel fél hat óra
Lázár Vilmos (1817-1849) ezredes, elsőként
gróf Dessewffy Arisztid (1802-1849) vezé-
rőrnagy, másodikként,
Kiss Ernő (1799-1849) altábornagy, harma-
dikként,
Schweidel József (1796-1849) vezérőr-
nagy, negyedikként.

Kötél általi halál, reggel hat óra után
Poeltenberg Ernő (1808-1849) vezérőr-
nagy, elsőként végezték ki,
Török Ignác (1795-1849) vezérőrnagy, 
hadmérnök, kötél általi halál, másodikként,
Lahner György (1795-1849) vezérőrnagy, 
kötél általi halál, harmadikként, 
Knezić Károly (1808-1849) vezérőrnagy, 
kötél általi halál, negyedikként,
Nagysándor József (1803-1849) vezérőr-
nagy, kötél általi halál, ötödikként,
gróf Leiningen-Westerburg Károly (1819-
1849) vezérőrnagy, kötél általi halál, 
hatodikként,
Aulich Lajos (1793-1849) vezérőrnagy, had-
ügyminiszter, kötél általi halál, hetedikként,
Damjanich János (1804-1849) vezérőr-
nagy, kötél általi halál, nyolcadikként,
gróf Vécsey Károly (1803-1849) vezérőr-
nagy, kötél általi halál, kilencedikként.

Kevesen tudják, de a bosszúhadjárat 
nem Aradon kezdődött. 1849 augusztusa 
és 1850 februárja között még három hon-
védtisztet végeztek ki.

Augusztus 20-án Temesvárott lovag Hru-
by Gyula (1826-1849) őrnagyot, Görgei 
Artúr volt segédtisztjét, 
augusztus 22-én Ormai Norbert (1813-
1849) honvéd ezredest, a honvéd vadá-
szezredek parancsnokát, őt szokás az első 
aradi vértanúnak is nevezni,
október 25-én Kazinczy Lajos (1820-
1849) honvéd ezredest, Kazinczy Fe-
renc fiát, őt nevezik a tizenötödik aradi 
vértanúnak,
1850. február 19-én Ludwig Hauk (1799-
1850) alezredest, Bem József tábornok 
hadsegédét. 
Lenkey János (1807-1850) honvéd vezé-
rőrnagy az aradi várbörtönben halt meg. 
Csak azért nem végezték ki, mert a börtön-
ben megtébolyodott.

Az erzsébetvárosi utcák és terek közül 
tizenhármat olyan emberekről neveztek el, 
akiknek életében a szabadságharc fontos 
szerepet játszott. 

Almásy (Almássy) Pál (1818-1882) 
Habsburg-ellenes nagybirtokos. 1849. áp-
rilis 14-én ő hirdette ki a Habsburg-ház det-
ronizációját. A szabadságharc bukása után 
egy ideig külföldön élt, majd kegyelmet ka-
pott. Habsburg-ellenes felkelést szervezett, 
de elárulták és 1865-ben 20 évi várfogságra 
ítélték, egy év múlva kegyelmet kapott. Tér 
és utca is viseli nevét.

Bajza József (1804-1858) ügyvéd, költő, 
publicista, színigazgató. 1848-ban a Kos-
suth Hírlapja című napilap szerkesztője. A 
szabadságharc bukása után 1851-ig bujdo-
sott. Nevét utca viseli.

Csányi László (1790-1849): huszártiszt, 
földbirtokos, politikus, közlekedésügyi mi-
niszter. 1848. márciusában a Közcsendi Bi-
zottmány tagja. December 31-től a főváros 

kormánybiztosa. 1849-ben erdélyi teljha-
talmú biztos, majd 1849. május 2-től közle-
kedési miniszter a Szemere-kormányban. A 
világosi fegyverletétel után Haynau Pesten 
felakasztatta. Nevét utca viseli.

Damjanich János (1804-1849): szerb 
származású honvéd tábornok, volt császári 
tiszt, az 1848–49-es szabadságharc egyik 
legkiemelkedőbb katonai vezetője. 1849 ta-
vaszán lábát törte, így a hadműveletekben 
többé nem vehetett részt. 1849. augusztus-
ban az aradi vár parancsnoka lett és csak 
Világos után, Görgei felhívására tette le a 
fegyvert a cári csapatok előtt. Haynau Ara-
don kivégeztette.

Dembinszky Henrik, Dembiński (1791-
1864): lengyel szabadságharcos, magyar 
honvéd altábornagy. Többször leváltották, 
felmentették, maga is lemondott. Alkalmatlan-
sága sokszor lett nyilvánvaló, Szegedet harc 
nélkül adta fel. Világos után emigrált, Párizs-
ban írta meg emlékiratait. Nevét utca viseli.

Garay János (1812-1853) költő, elbe-
szélő, egyetemi tanár. 1848-ban Kossuth 
Hírlapjának segédszerkesztőjeként is műkö-
dött. Világos után versei miatt haditörvény-
szék elé állították, hamarosan szabadon 
engedték, de megfosztották katedrájától. 
Nevét tér és utca is viseli.

István főherceg (1817-1867) József ná-
dor fia. Ő, mint királyi helytartó, 1848. márci-
us 17-én megbízta az ellenzéki párt vezérét, 
gróf Batthyány Lajost az első magyar minisz-
térium megalakításával. Később Batthyány 
Lajos javaslatára a Jellasics (Jelačić) ellen 
küldendő hadsereg élére állították. A hadve-
zetés átvétele helyett szeptember 22-én éjjel 
Bécsbe szökött, és lemondott. Ezután visz-
szavonultan élt Németországban, 1858-ban 
kibékült Ferenc Józseffel. Nevét utca viseli.

Báró Jósika Miklós (1794–1865): a ma-
gyar regényirodalom egyik első jelentős 
képviselője. 1848–49-ben a Honvédelmi Bi-
zottmány tagja, utóbb a Kegyelmi Szék bírája 
lett. Világos után külföldre menekült, végül 
Brüsszelben telepedett le. Nevét utca viseli.

Klauzál Gábor (1804-1866): politikus, 
ügyvéd, miniszter. 1848. április 7-től szep-
tember 10-ig a Batthyány-kormány földmű-
velés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszte-
re, a mérséklő, egyezkedő politika híve. A 
fegyveres harcok megkezdésekor visszavo-
nult. Nevét tér és utca őrzi.

Madách Imre (1823-1864): költő, író. A 
szabadságharcban szívbaja miatt nem tu-
dott részt venni. A bukás után menedéket 
adott Kossuth Lajos személyi titkárának, Rá-
kóczy Jánosnak, ezért egyévi börtönbünte-
tést kapott. Nevét tér és utca is őrzi.

Peterdy Gábor (1817-1892): közgazda-
sági író. 1848 – 49-ben Székesfehérvár pol-
gármestere. 1848. szeptember végén nép-
felkelést szervezett, melynek segítségével 
lefegyverezte Jelačić székesfehérvári helyőr-
ségét. A szabadságharc bukása után külföld-
re menekült, visszatérte után letartóztatták és 
Sopronba internálták. Utcát neveztek el róla.

Rottenbiller Lipót (1806-1870): jogász, 
főpolgármester. 1843-tól Pest alpolgármes-
tere, 1848-tól főpolgármestere. Az abszo-
lutizmus idején elmozdították. 1861-ben 
ismét főpolgármester, pár hónap múlva 
azonban lemondatták és csak 1865-ben 
foglalta el újra hivatalát. Nevét utca őrzi.

Vörösmarty Mihály (1800-1855) epikus, 
lírikus, drámaíró. 1848-ban képviselő. Világos 
után bujdosott, 1850-ben kegyelmet kapott. 
Temetése az első nemzeti tömegtüntetés volt 
az önkényuralom ellen. Nevét utca őrzi. 
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Magyar Golgota
AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZÜNK
Bár Erzsébetváros hatvanegy utcájából és tizenkét teréből csupán egyetlen 
viseli aradi vértanú, Damjanich János nevét. Ám tizenhárom utca és négy 
tér kapta olyan ember nevét, akinek életében jelentős szerepet játszott az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc. Elsőként azonban emlékezzünk 
azokra, akik életüket adták a magyar szabadságért. 

Bóka László

Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezett Erzsébetváros Önkormányzata a Klauzál téri emlékműnél és kopjafánál. A központi ünnepségen dr. Kispál Tibor alpolgármester ünnepi köszöntőjében Kossuth szavait idéz-
te, aki nem hitt abban, hogy a kormányzati hatalom mindenek felett áll, ellenben hitt abban, hogy a társadalmi mozgalmaknak széles mozgásteret kell adni, s ezt hívják úgy, hogy demokrácia. 



OKTÓBER 1. (1966)
MEGKEZDTE MŰKÖDÉSÉT AZ IDEIGLENES 
NEMZETI SZÍNHÁZ 

A Hevesi Sándor téren álló szí nház mai arculatát 
1964-66-ban nyerte el, amikor Azbej Sándor 
tervei szerint átépí tették, bár ez inkább rombo-
lást jelentett. A Nemzeti Színház Blaha Lujza 
téren álló épületének a metró-épí tkezésekre 
való hivatkozással történt felrobbantása miatt 
− a társulat „ideiglenes” hajlékának szánták, és 
az is lett 34 éven át. A színház első bemutatója 
Az ember tragédiája. Ádám - Sinkovits Imre, Éva - 
Váradi Hédi, Lucifer - Kálmán György. 
  
MEGSZÜLETETT BÁRDOS 
LAJOS (1899-1986) 
Kodály Zoltán tanítványa, a 
Kossuth- és Erkel-díjas zene-
szerző, karnagy, zenetudós, 
zenepedagógus, a magyar 
kórusművészet kiemelkedő 
alakja, akinek nevét 2009. 
szeptember 25-én vette fel az 
Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium. Ő 
szervezte meg az Éneklő Ifjúság mozgalmat. 

OKTÓBER 3. 
MEGNYITOTTA KAPUIT A MAGYAR FILMINTÉ-
ZET MOZIJA (1991) 
Az Örökmozgó Filmmúzeum a volt Mátra mozi 
helyén, az Erzsébet körút és a Dob utca sarkán. 
A Mátra már 1989-től, mint Mátra-Örökmozgó 
üzemelt, de a hivatalos megnyitót csak 1991-ben 
tartottak. Az Örökmozgó 2015-ben zárta be kapu-
it, helyén ma Art+ Cinema néven üzemel mozi. 

OKTÓBER 4. 
MEGSZÜLETETT KÁLLAI 
FERENC (1925-2010)
A Nemzet Színésze díjjal 
kitüntetett, Kossuth és 
kétszeres Jászai-díjas szín-
művész, érdemes és kiváló 
művész, a Halhatatlanok 
Társulatának örökös tagja 
kamaszkorában szüleivel 
az Elemér utca 6-ban (ma Marek József utca) 
lakott, iskoláit pedig a Wesselényi utcai Rákóczi 
Felsőkereske delmi Iskolában végezte. Ott figyelt 
fel rá tanára, Pongrácz Elemér, akinek jó barátja 
volt Harsányi Zsolt, a kor ünnepelt írója. Az ő tisz-
teletére rendezett ünnepségen Kállainak kellett 
köszönteni az írót, Ősz című versével. A színpa-
don azonban elfelejtette a szöveget, kínjában 
elkezdett beszélni az őszről, majd végül a verset 
is elmondta. Harsányi Zsolt a végén odament 
hozzá gratulálni és azt mondta: „Fiatalember, 
magából vagy szí nész lesz, vagy költő”. 

OKTÓBER 5. 
MEGSZÜLETETT XANTUS JÁNOS (1825-1894) 
természettudós, utazó-felfedező, a Budapesti 
Állat- és Növénykert megalapítója 
Részt vett a szabadságharcban, majd börtön-
büntetése és kalandos szökése után az Egyesült 
Államokba utazott. Hazatérése után 1866-ben 
nyitotta meg a pesti Állatkertet, melynek igaz-
gatója lett. Egy hosszú expedícióról hazatérve a 
Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának igazga-
tójává nevezték ki. A Damjanich utca 44-ben 
lakott. 

BEMUTATTÁK REJTŐ JENŐ ELSŐ DARABJÁT, 
a Nádasi Lászlóval közösen írt Gengszteridillt 
(1932)
A szerzőpáros első színpadi művét a Komédia 
Orfeumban (Jókai tér 10.) mutatták be nagy siker-
rel a darabot később Al Capone otthon címmel 
többször is felújították. A szövegkönyvet Boros 
Rózsika, Rejtő titkárnője Dob utcai albérletében 
gépelték le. Nem mellesleg, Rejtő később felesé-
gül vette Rózsikát, akit Auschwitzban öltek meg.   

OKTÓBER 10.  
MEGSZÜLETETT GARAY JÁNOS KÖLTŐ 
(1812-1853)
Az 1848–49-es szabadságharchoz kötődő aradi 
visszaemlékezésünkben írunk róla. A kerületben 
utca viseli nevét. 

OKTÓBER 16. (1897)  
MEGNYÍLT A MAGYAR SZÍNHÁZ
A Magyar Színházat 1897-ben építették Láng 
Adolf építész tervei szerint, az akkor még külvá-
rosinak számító városrészben. A Rákosi-Beöthy 
család vezetésével alapított első előadásán 
Owen Hall Gésák vagy egy japán teaház történe-
te című zenés játéka került színre. A kétemeletes 
nézőtér befogadóképessége ekkor 996 fő volt.

OKTÓBER 18. 
MEGSZÜLETETT DÉRY TIBOR (1894-1977) 
Kossuth- és Baumgarten-díjas író, költő 
„A kor megtanított arra, hogy csak bandzsítva 
lehet a világot úgy-ahogy megismerni, s hogy 
nincs nyaktörőbb mutatvány annál, amikor az író 
valamilyen nézetet vall, s tetejében még ragasz-
kodik is hozzá. Legterméke nyebb pillanataim 
azok, amikor önmagammal sem értek egyet.” Az 
író édesapja jómódú ügyvédként praktizált, az 
ő tulajdona volt a Wesselényi utca 13-as számú 
ház, Déry itt lakott gyerekkorában.

OKTÓBER 23. (1894) 
MEGNYÍLT A NEW YORK KÁVÉHÁZ

A palota felépítésére 
egy amerikai bizto-
sítótársaság, a New 
York Life Insurance 
Company adott meg-
bízást Hauszmann 
Alajosnak, aki Korb 
Flóris és Giergl 
Kálmán közreműkö-
désével tervezte 
meg a négyemele-
tes, eklektikus stílusú 
palotát és a földszint-

jén helyet foglaló kávéházat. A megnyitás után 
a világ legszebb kávéházának kulcsát állítólag 
Molnár Ferenc a Dunába dobta. A történettel 
csupán annyi a gond, hogy Molnár ekkor 16 
éves gimnáziumi tanuló, és még nem író.

OKTÓBER 26.
MEGSZÜLETETT FEDÁK 
SÁRI (1879-1955) színésznő, 
operett primadonna 
Bár a máig egyik legismertebb 
magyar színésznő Beregszá-
szon született, de valamennyi 
nagy sikere az erzsébetvárosi 
Király Színházhoz és a Magyar 
Színházhoz köti. Ő volt az első János vitéz (több 
férfiszerepet is alakított pályája során) a darab 
Király Színházi premierjén, 1904. november 18-
án. A szó legszorosabb értelmében primadonna 
volt, ügyelt rá, hogy mindig a középpontban 
legyen, a színpadon senki ne takarja.

MEGSZÜLETETT SZAKONYI KÁROLY (1931- ) 
Kossuth- és József Attila-díjas író, drámaíró, 
dramaturg
Eredetileg Németh Károly néven született a 
Rottenbiller utca 21-es számú ház egyik első 
emeleti lakásában. Édesapja vidékről felkerülve 
a Dohány utca és Rottenbiller utca sarkán lévő 
vendéglőben tanulta ki a vendéglátó szakmát, 
majd később a Dob és a Rózsa utca sarkán 
nyitottak családi vendéglőt. A familia ekkor már 
a Dob utca 103. alatt lakott. Szakonyi a Madách 
Gimnáziumban érettségizett. Vezetéknevét 
nagyanyja szülőfaluja után vette fel. 

OKTÓBER 27. 
MEGSZÜLETETT KAZINCZY FERENC (1759-
1831)
Kazinczyt mindenki úgy ismeri, mint a nyelvújítás 
vezéralakját. A Martinovics-féle összeesküvés 
miatt több mint hat évet ült börtönben. Fia, Ka-
zinczy Lajos ezredes a szabadságharc vértanúja. 
Hetvenegy évesen az országos kolerajárvány 
áldozata lett. Nevét utca viseli a kerületben.
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Pedikűr, Gyógypedikűr! 30 éves gyakorlattal, 
házhoz megyek! Bármilyen korosztálynak, 
férfiak számára is! Tel: 06 20 938 9031.
Gyógypedikűrt, manikűrt vállalok, hívásra 
házhoz megyek. Tel: 06-30-242-9507.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormoz-
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
PVC-, szõnyegpadló-lerakás. Minõségi, precíz 
munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) 
Csapó György. Tel.: 06 31 780 6430, 06 1 229 
5694, festesma.iwk.hu  
Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, épí-
tését, kondenzációs kazánok telepítését teljes 
körű ügyintézéssel. Tel.: 06 20 264 7752.
Megnyitottunk! Vásárolunk írógépeket, varró-
gépeket, könyveket, bundákat, festményeket, 
porcelánokat, órákat, ékszereket. Hagyaték 
felszámolása. II. kerület Török utca 4. Tel: 06 20 
231 0572, 06 20 324 6562.

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

Mindenféle gondját, baját megoldom! 
Eltartási, életjáradék, örökösödési 
szerződéssel, közjegyzővel, hivatalosan. 
Üstökös Piroska, 1164 Budapest, Cibak-
háza utca 25. Tel.: +36 30 420 2238.

Vásárolok bútorokat, dísztárgyakat, órákat, 
festményeket, porcelánokat, könyveket, írógé-
pet, szőrmebundát, csipkéket, bakelitlemeze-
ket, ezüstöt, kristályokat, bizsukat, teljes hagya-
tékot díjtalan kiszállással. Tel.: 06202949205  
Németh Dániel.

APRÓHIRDETÉSEK

segít megteremteni a jól megérdemelt boldog
időskor anyagi biztonságát. de mit is nyújt az ál-
talunk kínált életjáradék?

Szerződéskor azonnali nagyösszegű kifizetést az Ön kezéhez, amely

akár 20-30 millió forint is lehet (az ingatlan értékétől és a választott

konstrukciótól függően).

Élethosszig tartó, garantált, folyamatos és kiemelt összegű, akár

200.000–600.000 Ft havi járadék folyósítását (az ingatlan értékétől és

a választott konstrukciótól függően).

Extra garancia: a szerződés garan-

tálja, hogy amennyiben nem kerül fo-

lyósításra az esedékes havi járadék,

akkor a szerződött ingatlan haladék-

talanul visszaszáll a járadékosra. Mind-

ez úgy, hogy a járadékosnak sem a

kezdeti, sokmillió forintos kifizetést,

sem az időközben folyósított havi já-

radékokat nem kell visszafizetnie. 

Az egész ország területéről
várjuk a lakások, házak, nya-
ralók és telkek 65 évet be-
töltött tulajdonosainak je-
lentkezését.

A LArgus örökjárAdék

Telefonos tájékoztatás 
és ajánlatkérés:
+36 1 788 94 54

+36 70 273 16 00
GreenPoint Irodaház

1077 Bp., Kéthly Anna tér 1.
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 Októberi  történetek Rovatunkban elsősorban a kerületünkben történt évfordulós eseményeket elevenítjük fel, 
de szemezgetünk a fontos budapesti, illetve magyar vonatkozású évfordulók között is.

Tudta, hogy bár a szom-
széd kerületben található 
Dessewffy utca kiejtése 
okozza a legtöbb gondot 
(helyesen ’Dezsőfi’ és vé-
letlenül sem fonetikusan Dessevfi vagy an-
golosan Desszúfáj), azért Erzsébetvárosban 
is van kinek a nevén törnünk a fejünket. 
Jósika Miklós, a nagy romantikus író nevé-
nek kiejtésekor segít a nyelvérzékünk: ’Jó-
zsika utca’. Épp keresztezi a kortárs Vörös-
martyt… 
De mit kezdünk a Hutÿra névvel? Márpedig 
ilyen utca is van a VII. kerületben, mégpedig 
az álltorvostudományi egyetem közelében, 
amelyet Hutÿra Ferenc három évtizeden át 
irányított. S persze, hogy ’Hutira’! A két pont 
az y-betűn épp ezt jelzi: önálló hang, nemcsak 
kiegészítője az l-nek vagy t-nek, azaz a két-
pontos ÿ véletlenül sem válik ly-ná vagy ty-vé.
Madáchcsal (így kell írni!) szólva: „Amit ta-
pasztalsz, érzesz és tanulsz, évmilliókra lesz 
tulajdonod”.

Tudta-e?

Két esztendővel ezelőtt aratott – 
többek szerint váratlan – győzel-
met az új, alapjaiban a jelenlegi 
összetételű önkormányzat.

Ebből az alkalomból – hamarosan – 
különkiadással jelentkezik az Erzsébet-
város újság. 

Fókuszban: a kerületi lakáshelyzet. 

A 2019-2021-es értékelő, visszapil-
lantó írásokat összegző kiadvány, 
amely számba veszi a Niedermüller 
Péter polgármester vezette csapat 
sikereit és küzdelmeit, ingyenesen 
érkezik a kerületi postaládákba.

KÜLÖNSZÁM!



Zsúfolásig megtelt a Madách Imre Gim-
názium díszterme, több mint száz szülő 
várta Türi Árpád kerületi rendőrkapitány 
előadását. A téma a drogprevenció volt. A 
BRFK két éve indította el „A szer, ami meg-
változtat” című felvilágosító kampányát, 
mozgóképes prezentációkat készítettek di-
ákoknak, pedagógusoknak és szülőknek 
is.  A rendőrségi felvilágosító film arra is 
figyelmeztet, hogy a megelőzésben a csa-
ládnak van az egyik legnagyobb szerepe.  

A díszteremben csupa középkorú, ér-
telmiségi arc: a kilencedik osztályos diá-
kok szülei. A Madách a kerület elit gimije, 
de vajon miért érdekli a szülőket ennyire 
a drogprevenció? Az egyik sorban ülő 
édesapa, Zsolt elismeri, ő bizony nagyon 
félti a lányát. Pedig nincs vele semmi 
gond, csak hát, mint minden kamasz, ő is 
buliba jár, szórakozni akar. 

 – Mindig elmondom neki, hogy sen-
kitől ne fogadjon el semmilyen italt vagy 
szert. Maximálisan megbízom a lányom-
ban, de persze aggódom érte. Ma már 
rengeteg könnyen hozzáférhető szin-
tetikus szer van. Felgyorsult a világ és a 
fiatalok az élvezeteket hajszolják, ezért is 
vannak annyiféle veszélynek kitéve. 

Krisztát is érdekli a drogprevenció. A ti-
zenöt éves fia nulladik osztályos, angolul, 
németül tanul, és szabadidejében renge-
teget sportol. Annyi mindent csinál a fiú, 
hogy ideje sem lenne kétes szórakozások-
ra. Ráadásul az egész család az egészsé-
ges életmódban mutat példát neki. Ám 
azt az édesanya is elismeri: az ördög nem 
alszik, oda kell figyelni a gyerekekre. 

– Főleg a fiúk virtusból is belevihetik 
egymást olyan dolgokba, amit egyedül 
nem tennének meg. Ráadásul a kamaszok 
már nem elsősorban apukával és anyuká-
val akarják megosztani a problémáikat.  

Türi Árpád rendőralezredest többen 
már régi ismerősként üdvözlik a terem-
ben.  Húsz éve dolgozik a rendőrségen, 
és lassan négy éve a VII. kerületben.  
1997 óta tartanak drogprevenciós kam-
pányokat a helyi sulikban.  A BRFK felvi-
lágosító filmje – A szer, ami megváltoztat 
– 2019-ben készült, s létrejöttében civilek 
is közreműködtek. Például Zacher Gábor 
toxikológus főorvos, valamint Szabó Győ-
ző színész, aki saját egykori drogfüggő-
ségéről írta meg Toxikoma című könyvét, 
amelyből játékfilmet is forgattak.  

A BRFK filmjében megszólalnak még 
szerhasználók, sőt egy fiatal nő is, aki je-
lenleg börtönbüntetését tölti kábítószer -
kereskedelem miatt. Megrázó dokumen-
tumokat mutat be az áldozatokról is, a 
kegyeleti jogokat tiszteletben tartva. 

Az egyik tragikus eset tavaly augusz-
tusban történt és nagy visszhangot ka-
pott a médiában. Ricsi a sikeres érett-
ségijét ünnepelte meg barátaival egy 
házi buliban. A srác rendezett család-
ban élt, kitűnően sportolt. Az édesapja 
könnyek között beszélt a filmben arról, 
hogy rossz érzései voltak a fia új társasá-
ga miatt, de egy tizenhét és fél éves fiút 
már nem parancsolhat otthon. „Édes 
kisfiam, vigyázz magadra” – búcsúzott el 
tőle. Akkor még nem tudta, hogy örökre. 
Hajnalban hívták telefonon az apát, hogy 
baj van: Ricsit kórházba kellett vinni. Meg-
tudta, hogy buli közben a fia kizuhant az 
ablakon, és nagyon súlyosak a sérülései. 
Az intenzív osztályon az orvosok közölték 
vele, hogy nem tudják megmenteni Ri-
csit. Az apa azóta sem képes feldolgozni 
ezt a tragédiát. Zokogva üzente a kame-
rákon át: arra kéri a szülőket, a legapróbb 
gyanús jelre is figyeljenek oda a gyerek-
nél. 

A fiú feltehetőleg kis mennyiségű 
amfetamint fogyasztott, ami nem ha-
lálos adag. De akár ennyi is megborít-
hat úgy egy gyereket, hogy végzetes 
következményei lehetnek. 

A film több olyan halálesetről is beszá-
mol, ahol a szülő nem is tudott arról, hogy 
a gyerek drogozik. Megrázó, hogy együtt 
élő családtagok sokszor mennyire nem 
ismerik egymást. 

A vetítés után mély csend volt a terem-
ben, majd kitört a taps. Nehéz volt meg-
szólalni. A szülők főleg arról kérdezték a 
rendőrkapitányt, hogy mikor forduljanak 
a rendőrséghez vagy más szakemberhez, 
ha úgy sejtik, drogproblémája van a gye-
reknek. Belegondolni is nehéz ebbe, de 
muszáj beszélni róla.
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A hummusz egy krémes állagú közel-keleti előétel, 
ami csicseriborsó, szezámpaszta, olívaolaj, fok-
hagyma és citromlé hozzáadásával készül. Erede-
tével kapcsolatban számtalan teória kering. Szár-
maztatják Libanonból, Szíriából, Izraelben pedig 
nemzeti étellé vált.

Török és arab gyorsbüfék étlapján találkozha-
tunk vele leggyakrabban, de ma már a szuper-
marketekben is beszerezhető többféle ízesítéssel. 
Pitával, pirítóssal vagy puha kenyérre kenve, salá-
tához vagy falafelhez, zöldséghasábokhoz márto-
gatósnak – egészséges, magas fehérjetartalmú, 
minőségi és főleg finom étel a hummusz, amiről 
a Judafesten mesélt Steiner Kristóf – író, újságíró, 
popkultúra-szakértő – aki a színpadon el is készítet-
te kedvenc ételét. 

– A hummusz a világbéke étele. Ha hummusz van 
a hűtődben, béke és boldogság van – magyarázza 
nevetve Kristóf a Judafest színpadán, a Madách té-
ren. Megtudjuk: egy izraeli étterem úgy támogatja 
a megbékélést, hogy féláron adja a finomságot, ha 
egy arab és egy zsidó vendég közös asztalhoz ül le 
enni. Ha van valami, ami ezeket az embereket össze-
hozza, az a hummusz, véli az üzletvezető.

Kristóf és szerelme, Nimi Tel-Avivban az Abu 
Hassan étteremben naponta egy kilót vásárolnak 
a csicseriborsós előételből. Ők ketten annyira na-
gyon szeretik ezt a selymesen ízletes kencét, hogy 
a macskáikat is így hívják: Hummusz és Tahini. 

Kristóf szerint ahány ház, annyiféle hummusz 
létezhet. Az ízvilágnak csupán a képzelet szabhat 
határt. Az alapreceptet millió módon lehet turbóz-
ni, ő maga is mindig botmixerrel és füstölt papriká-
val indul el otthonról, hogy sose legyen zavarban, 
ha ki kell kevernie egy tál hummuszt vendégeinek 
valahol a világban.

A Judafest rendezvényén mangós, céklás és avo-
kádós mártogató készült, az alaprecept tehát tetszés 
szerint fejleszthető.
Kristóf mangós hummusza:
Az alaprecepthez 100 százalékos mangópürét, föl-
dimogyorót, kurkumát, friss gyömbért keverünk.
Kristóf céklás hummusza:
Az alaprecepthez főtt céklát, szumákot (szömörce), 
diót pürésítünk.
Kristóf avokádós hummusza:
Az alaprecepthez avokádót és bébispenótot ada-
golunk, de édesvízi algával is jól harmonizál az 
avokádó.

Jó étvágyat és békét kívánva: Szusi

STEINER KRISTÓF KEDVENC ÉTELE 
IS SZÍNRE LÉPETT

Szusi szerint 
a hummusz

alaprecept hozzávalói 6 főre:
450 gramm csicseriborsó (konzerv is megfelelő), 
2 evőkanál olívaolaj, 3 evőkanál tahini, fél deciliter cit-
romlé, 2 gerezd fokhagyma, ízlés szerint só
Elkészítés: 
Botmixerrel vagy turmixgépben jól összedolgozzuk a 
hozzávalókat, addig keverjük, míg krémes állagú nem 
lesz. Ha túlságosan száraznak érezzük, tehetünk hozzá 
egy kis olívaolajat vagy vizet.

HUMMUSZ

Elterelés
A jelenlegi törvény a drog haszná-
latát is tiltja, tehát a rendőrség azt 
is előállítja, akit drogfogyasztáson 
tetten érnek. Büntetőeljárás indul 
ellene, amit akkor függesztenek 
fel, ha a fogyasztó hajlandó „eltere-
lésen”, azaz hat hónapos terápiás 
drogkezelésen részt venni. Amennyi-
ben fél éven belül újra drogozáson 
kapják, mindenképp megindul 
ellene a bírósági eljárás. 

Muszáj beszélni róla!
DROGPEREVENCIÓ A MADÁCHBAN

A BRFK-filmben az is elhangzik, hogy a 
KSH adatai szerint:  
• mobilozással naponta 152 percet 
   töltünk,  
• evéssel 99 percet,  
• kávézással 10 percet, 
• viszont a gyerekeinkkel naponta   
   átlag 7 percet szoktunk beszélgetni. 


