
„Sokszor megkérdeztem magamat: ki ez 
a hülye – mármint én –, aki rajong a színé-
szekért, a színházért, a régi pályatársakért, 
előadások emlékéért, a találkozásokért 
színészként és nézőként egyaránt” – írja 
Gálvölgyi János Hivatásos rajongó című új 

könyvében. A Kossuth-díjas művész a VII. 
kerületben nőtt fel, és mindig arra vágyott, 
hogy a Madách Színház tagja legyen. Álma 
meg is valósult. Itt rendezte őt Darvas Iván 
is, aki felismerte, hogy Gálvölgyi nemcsak 
komédiás, hanem kitűnő drámai színész is. 

Az Egy őrült naplóját is rá akarta bízni, de 
meggondolta magát: „Annyi titkom volt eb-
ben a szerepben, amit nem tudnék átadni 
neked.” Helyette három Csehov-egyfelvo-
násost vitt színre Gálvölgyivel. 

Gálvölgyinek példaképe volt a Madách 
sztárja, Márkus László is. A barátságuk 
1968-ban kezdődött, amikor Gálvölgyi, az 
addig ismeretlen fiatalember megnyerte a 
Ki mit tud? egyéb kategóriáját színészparó-
diáival. Utánozta Márkus Lászlót is. Ezután 
a kifigurázott színészkirály üzent neki, hogy 
látni szeretné. Gálvölgyi rettegve ment el 
Márkus lakásába, ahol már várta őt Besse-
nyei Ferenc, Béres Ilona, Molnár Gál Péter, 
Ronyecz Mária is. Megvendégelték a Ki mit 
tud?-győztes srácot, majd a házigazda meg-
kérte, adja elő a róla szóló paródiát. Márkus 
négykézláb szaladgált, és visítozva röhö-
gött önmagán. 

Gálvölgyi János a lapunknak adott in-
terjújában arról is mesélt: autogramgyűjtő 
kisfiú ként hol voltak a kedvenc „vadászterü-
letei” Erzsébetvárosban.

S. Zs.

Évekkel ezelőtt, amikor Buda-
pest költségvetési kompeten-
ciáinak negyven százalékát 
elvették, megkérdeztük Tar-
lós Istvánt: lehet-e, hogy ő a 
város utolsó főpolgármeste-
re? „Nem kizárt”, mondta Tar-
lós, s nem tűnt sértődöttnek. 
„Akkor enyém a dicsőség, én 
voltam Budapest utolsó fő-
polgármestere.” 

Karácsony főpolgármes-
ter a választások utáni enyhe 
depresszióban a témát újra 
előhozta. Érdemes felkészül-
ni arra, mondta, hogy nem 
lesz többé hagyományos ér-
telemben vett főpolgármes-
ter-választás. Szerencsére 
nem tartunk itt. Még nem. A 
City-koncepciót egy-egy bu-
dai és pesti óriáskerülettel 
és a többi hagymázos tervet 
most hagyjuk. Örüljünk an-
nak, ha a helyi önkormányza-
tok rezsiaknákat kerülgetve, 
választási csapdákon átlábol-
va felszínen maradnak. A lokalitás, a kulturá-
lis önazonosság a város múlhatatlan értéke. 
Az ezerarcú, ezerszer átkozott Budapesté, 
amely néha „vörös rongyokba öltözik”, más-
kor felölti nemzeti lepleit. Normális pesti 
értelmiségi mindig tudta, mennyire össze-
tartozik József Attila és a kilencedik kerület, 
hogy Berda József legendás húslevese Új-
pest levegőjén van átpárolva. 

Tudjuk, hogy a Fővárosi Önkormányzat, 
beszorítva a BKV nevű kurtavasba, a csőd 
szélén egyensúlyoz, azt fiskális értelemben 
egy hadakozó kormány bármikor felszámol-
hatja. A város költségvetési történetét figye-
lő szakértő szerint furcsa módon a kerületek 
pénzügyi háttere harminc éven át mindig 
stabilabb volt. Valami pénzügyi mozgástere 
volt a legszegényebb kerületnek is. Ez most 

fogyatkozik. A feladat szép, de nehéz. Nem 
tudni, mikor tetőzik az évtizedek óta nem 
látott szuperinfláció. A  cél: megmaradni. 
Ahogy egy tősgyökeres pesti férfiú, bizo-
nyos Bibó István írta: megőrizni „a szabad-
ság kis köreit”.

Buják Attila 

Közélet, közérzet, kultúra
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Erzsébetváros Önkormányzata 
június 21-én felavatta Francesco 
Tirelli (1898–1954) emléktábláját 
a Rottenbiller utca 66-os számú 
házon, ahol valaha a Világ Igaza 
kitüntetésben részesített olasz 
vívómester és fagylaltárus üzlete 
működött. 

Az emléktábla-avatáson Dombi Gábor 
történész elmondta: Tirelli történetét 
2017-ben gyermekmesébe öltöztet-
te egy izraeli írónő, Tamar Meir, akinek 
apósát az olasz mentette meg a vészkor-
szakban Budapesten A 2017-ben írt me-
sekönyvet 2020-ban fordította le Szilágyi 
Erzsébet és Papp-Kovács Krisztina veze-
tésével négy diák a Lauder és Scheiber 
gimnáziumokból: Mazza Ben, Oláh-Grosz 
Ráhel, Petróczy Panna és Zentai Bene-
dek. A Francesco Tirelli fagylaltozója 
című kötet az első és máig is egyetlen 
mesekönyv a holokausztról.

Az aprócska, 150 centiméternél alig 
magasabb Tirelli 1926-ban érkezett Ma-
gyarországra, és vívómesterként helyez-
kedett el. Italo Santelli vívóiskolájában 
dolgozott, ahonnan kinőtt a teljes magyar 
olimpiai vívócsapat. 1929-ben váltott ki 
fagylaltkészítő iparigazolványt, és több 
üzletet nyitott. 1944 őszétől üldözött zsi-
dókat bújtatott Rottenbiller utcai boltjá-
ban, 1945 januárjára már huszonketten 
lapultak ott. Tirelli naponta felkereste a 
boltot, ennivalót és híreket vitt védencei-
nek. Mindennap elvitte az ürülékesvödröt, 
és visszaemlékezések szerint elvből az ak-
kori Mussolini téren ürítette ki.

Az emléktábla-avatáson Niedermül-
ler Péter, Erzsébetváros polgármestere 
hangsúlyozta: fontos, hogy a tragikus 
emlékeket is megőrizzük, hiszen ha elfe-
ledkezünk halottainkról, az olyan, mintha 
újra elvesztenénk őket. 

Világ Igaza a Rottenbiller 
utcában

A Dob utcai intézmény nyugalma-
zott óvónője, Salamon Hermanné 
kapta a legnagyobb tapsot a kerületi 
pedagógusnapi ünnepségen. Nem 
csoda, hisz éppen hetven esztendeje 
szerezte meg a képesítését, így idén 
rubin emlékdiplomát vehetett át Nie-
dermüller Péter polgármestertől.

Salamonné Editke 1952-ben megszerzett 
óvónői képesítése óta Erzsébetvárosban 
dolgozott óvónőként. Aktív pályafutása 
alatt folyamatosan képezte magát, és kísér-
leti oktatócsomagot dolgozott ki az anya-
nyelvi nevelés fejlesztésére. Húsz éven át 
segítette a hátrányos helyzetű családokat 
mint gyermekvédelmi felelős. Részt vett 
a Hűvös Éva gyermekpszichológus veze-
tésével végzett óvodai kísérleti oktatási 
módszerek kidolgozásában és alkalmazá-
sában, valamint az országos központi adat-
bankból adaptálható Differenciált óvodai 

bánásmód program létrehozásában. Gyer-
mekszeretete, magas színvonalú szakmai 
munkája példaértékű volt: kollégák, szülők, 
hajdani gyermekei ma is szívesen gondol-
nak rá.

A kerületi pedagógusnapon szűnni nem 
akaró taps köszöntötte Editkét, aki korát 
meghazudtolóan fürgén igyekezett a szín-
pad felé, átvenni a rubin emlékdiplomáját.

„Egész más ez a mostani világ, mint ami-
kor én kezdtem el dolgozni – mondta az 
ünnepség után az Erzsébetváros újságnak. 
– Akkor még gyufásdobozokból, gyufaszá-
lakból készítettünk a gyerekekkel ajándé-
kot, és már az is óriási dolog volt, ha sóból, 
lisztből csinálhattunk gyurmát. Egész más 
élet van most az óvodában, mint régen, 
az én időmben volt, amikor be kellett ho-
zatni mindent, még a színes ceruzákat is. 
De minden gyönyörűség ott van bennem 
azokból az időkből.” 

Néha ellátogat a Dob utcai óvodába, 
egykori munkahelyére. „Ott voltam ősszel 

is az óvodában, hát alig ismertem rá, olyan 
gyönyörű lett, most, hogy felújították.” 

Köszöni, jól van, aktívan telnek a napjai 
manapság is. „Van egy gyógytornám, amit 
muszáj végezni mindennap. Emellett face-
bookozok, internetezek, olvasok folyama-
tosan. Minden érdekel!”

tzs

Budapest Főváros VII. Kerület Er-
zsébetváros Önkormányzata Képvi-
selő-testületének 26/2022. (VI.15.) 
önkormányzati rendelete az Önkor-
mányzat tulajdonában álló lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról szóló 12/2012. (III. 
26.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról
Hatályba lép: 2022. június 16.

Budapest Főváros VII. kerület Er-
zsébetváros Önkormányzata Képvi-

selő-testületének 27/2022. (VI.15.) 
önkormányzati rendelete Budapest 
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros 
Önkormányzatát megillető tulajdo-
nosi jogok gyakorlása és a tulajdoná-
ban álló vagyonnal való gazdálkodás 
szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) 
rendelete módosításáról 
Hatályba lép: 2022. június 16.

Budapest Főváros VII. kerület Er-
zsébetváros Önkormányzata Képvi-
selő-testületének 28/2022. (VI.15.) 

önkormányzati rendelete az erzsé-
betvárosi fiatalok részére nyújtott 
művészeti és sport támogatások-
ról, valamint az erzsébetvárosi fia-
tal tehetségek támogatásáról szóló 
14/2022. (IV.13.) önkormányzati ren-
delet módosításáról
Hatályba lép: 2022. június 16.

Budapest Főváros VII. kerület Er-
zsébetváros Önkormányzata Képvi-
selő-testületének 29/2022. (VI. 15.) 
önkormányzati rendelete az erzsé-

betvárosi önkormányzati elismeré-
sek alapításáról és adományozásuk 
rendjéről szóló 37/2012. (IX.25.) 
önkormányzati rendelet módosítá-
sáról
Hatályba lép: 2022. június 16.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsé-
betváros Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 30/2022. (VI. 15.) 
önkormányzati rendelete az egész-
ségügyi alapellátásról és körzetei-
nek kialakításáról szóló 19/2013. (IV. 

30.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról. Hatályba lép: 2022. június 
16.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsé-
betváros Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 31/2022. (VI. 15.) 
önkormányzati rendelete a Budapest 
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata egyes pénzügyi tár-
gyú rendeleteinek hatályon kívül he-
lyezéséről
Hatályba lép: 2022. június 16.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI  (2022. június 15-i ülés)

Óvodakertek

Facebookozik, internetezik és sokat olvas 
a rubindiplomás óvónő

 Vastaps Editkének

A környezettudatos nevelést már kis-
gyerekkorban el kell kezdeni. Ezért négy 
óvoda – a Bóbita, a Csicsergő, a Nefe-
lejcs és a Magonc – magaságyásokat 
kapott a Klímakabinettől. Ezekben az 
1,2 × 1,2 méteres ágyásokban óvodaker-
tet alakítanak ki, azaz a kicsik palántákat 
ültetnek, locsolnak, gondozhatják a kis 
növényeiket. Megtanulják, hogyan kell 
paprikát, paradicsomot, karalábét, epret 
vagy akár tököt termeszteni. Tóth Csaba, 
a Klímakabinet vezetője fontosnak tart-
ja, hogy a gyerekek lássák: a zöldségek, 
gyümölcsök nemcsak úgy a boltokban 
vannak, hanem földre, vízre, napfényre 
van szükség a fejlődésükhöz. „Gyakorlat-
tá váljon számukra, hogy városi körülmé-
nyek között is lehet élelmiszert termelni. 
Ha a balkonkertekben az élelmiszerünk-
nek a tíz százalékát megtermelnénk, 
már azzal is jelentősen csökkentenénk a 
szén-dioxid-kibocsátást.”

Drogmegelőzési program gyerekeknek

Az ötven pluszosok számára talán meglepő, hogy már alsós gyerekeknek is drogpre-
venciós foglalkozást tart a rendőrség. Ma, amikor naponta jelennek meg új szintetikus 
kábítószerek a drogpiacon, amikor egyre fiatalabbak szoknak rá a cigarettára, italra és 
különböző „bódító cuccokra”, a felvilágosítást sem lehet elég korán kezdeni. Az Alsóer-
dősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium napközis táborában június 28-án Sza-
lai-Komka Éva, a VII. Kerületi Rendőrkapitányság őrnagya tartott játékos drogmegelőző 
programot a gyerekeknek. Elmondta: már az alsósok közül is többen fogyasztottak alko-
holt, vagy cigarettáztak. Ezért is fontos, hogy tudják, milyen veszélyesek ezek a szerek.

Az önkormányzat a Fővárosi Vízművek köz-
reműködésével napelemes ivóvíz-adago-
lót telepített az épülete előtt álló tűzcsapra 
(Erzsébet krt. 6.). A fővárosban kifejezetten 
jó minőségű az ivóvíz, és a tűzcsapokból 
kifolyó víz ugyanarról a rendszerről érkezik, 
tehát biztonsággal fogyasztható. 

Tűzcsap + vízcsap = vízosztó pont
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A készülő költségvetés feltéte-
leit megalapozó salátatörvény 
keretében államosítaná és az 
V. kerületi önkormányzat gondo-
zásába adná a kormány Budapest 
három, a főváros tulajdonában lévő 
közterét, a Vörösmarty, a Széche-
nyi és a Podmaniczky teret. A javas-
lattevő Rogán Antal, 2006 és 2014 
között az V. kerületi ingatlaneladá-
si ügyekben aktív polgármestere. A 
törvényalkotó szerint fontos tereit 
a főváros elhanyagolja, csupán 
a karácsonyi vásár bérleti díjai 
érdeklik. Feltételezhető, hogy a te-
rülethasználati díjak Rogán utódait 
sem hagyják hidegen, miközben 
„az ellentételezés nélküli államosí-
tás” alkotmányossági aggályokat 
vethet fel. 

Az önkényes államosítás 2019 óta a Buda-
pesti Önkormányzat sokadik vesztesége. De 
ezúttal tényleg nagy a baj. Az önkormány-
zatokat hamarosan kivonják a rezsivédett 
körből, az energia ára végzetesen megemel-
kedhet, védelmi tervek pedig még nincse-
nek. Döntő tétel a villanyáram. Az a piaci 
árnak megfelelően jelentősen, akár három-
szorosára is nőhet. A hatósági ár olyan, mint 
a drog, csak kínok árán lehet róla leszokni. 
De ez csak tetézi a bajt. A főváros 2019 óta 
„rejtett csődben” vergődik, folyószámlahi-
telek mélyére süllyedt, kénytelen pénzügyi 
trükköket alkalmazni, fejlesztések maradnak 
el. Kérdés, mi a bújtatott csőd oka. 

A főváros generális gondjai a rendszer-
váltás körüli időkre mennek vissza. A város 
költségvetése egyre vészesebben alulfi-
nanszírozott. Most cunamiszerűen torlódik 
fölénk a baj. Az ellenzéki győzelem (2019 
ősze) óta rendszeresek a kormányzati el-
vonások, állandó stresszhelyzetet teremt a 
háború sokkja, az energiaár-robbanás, ké-
sik az elvont iparűzési adó helyére applikált 
kompenzáció, a beruházásokat, ha vannak 
ilyenek, hitelből fedezik.

Az egyik kemény megszorítás a „szolida-
ritási hozzájárulás” emelése. Ez voltakép-
pen egy adófajta, amit egy képlet alapján 
azok a települések fizetnek, amelyek ipar-
űzési bevételekhez jutnak. A főváros eseté-
ben ez 36 milliárd, Tarlós idején 10 milliárd 
volt. Ebben nem szabad politikai motivációt 
keresni, mondták a kormány illetékesei, ők 
mindig is úgy gondolták, hogy bárki lesz hi-

vatalban, a számítás módja nem változik. Ha 
bevételekből kivonjuk a kifizetéseket, kijön, 
mennyit fordíthat a főváros napi működésre. 
A pálya nem túl széles. 2019-ben ugyanek-
kora volt ez a „szabad pénz”, mint 2022-ben, 
de közben megjelent az infláció, elszaladtak 
a bérek, átszáguldott a városon a pandémia, 
a válság. A legnagyobb veszteség, ahogy 
azt tudtuk is, az iparűzési adó több menet-
ben lezajló csonkolása. 2021-ben a felezés 
nyomán (Parragh László forradalmi ötlete) 
keletkezett húszmilliárdnyi kiesés. 

A csonkolás után a városnál maradó 
adót nagyjából fölemészti a közösségi köz-
lekedés, ennek kiadása az iparűzési adóval 
összemérve Tarlós idején 48 százalék volt, 
2022-ben már 80 százalék. A BKV működte-
tése nagyjából 200 milliárdba kerül, ebből 
az állam 12 milliárddal vesz részt. A BKV mű-
ködtetésének első tétele az utas által fizetett 
jegy- és bérletár. A másik az állami hozzájá-
rulás. A főváros a maradékot kipótolja. Ma 
a költségek 61 százalékát Budapest, 33 
százalékát az utas állja, s mindössze 5,7 szá-
zalékkal járul hozzá az állam. Ez tehát alapo-
san elcsúszott a vágyott és méltányosnak 
tartott egyharmad-egyharmad-egyharmad 
aránytól. Meglepetésszerű fejlemény, hogy 
az utazóközönség a lezárások lefújása után 
– ez is nemzetközi tapasztalat – csökkenő 
számban tért vissza a busz-, villamos-, met-
róhasználathoz. A jegyeladás 2019-hez ké-
pest harminc százalékkal visszaesett. Ezen 
nehéz segíteni, a benzinár várható emelke-
dése talán számít majd valamit. 

A BKV persze stratégiai cég, tudja ezt a 
kormányzat is, amely fölényes gúnnyal fi-
gyeli a főváros költségvetési vergődését. 
Pedig bármennyivel csökken a forgalom, ha 
finanszírozhatatlanná válik a cég (ami nem 
következhet be), leáll a város, leáll az ország 
is. Akkor az egész katyvaszt a kormánynak 

egymagában kellene rendbe hoznia. Mert 
miközben a jegybevétel radikálisan csök-
kent, nem lett olcsóbb a gázolaj, s nem 
nőtt az állami hozzájárulás sem. „Mit jelent 
a BKV számára a 12 milliárd, amennyivel a 
kormány beszáll? – tette fel a kérdést egy 
előadásában Kiss Ambrus általános főpol-
gármester-helyettes. – 2019-ben a BKV eny-
nyiből 41 millió liter gázolajat vásárolhatott. 
Ma ez nem éri el a 25 millió litert. A pénzből 
az üzemanyagszámla sem jön ki.”

Ami a működési kapacitást illeti, Buda-
pest nem áll túl jól. Tüttő Kata városüzemel-
tetésért felelős főpolgármester-helyettes 
lapunknak elmondta: az idei évben hiányzik 
a működésből legalább hetvenmilliárd, de 
ez folyamatosan változik, ahogy az ener-
giaár mozog. Tüttő felügyeli egyebek mel-
lett a közösségi közlekedést, a távfűtést, a 
szenny víztisztítást, az ivóvízellátást, a temet-
kezést, a parkosítást, a takarítást, a hulladék-
gazdálkodást, na és a szúnyogirtást is. „Amit 
jelenleg látunk, a napi működés, amire azt 
mondjuk, úgy természetes, ha egy városban 
működik a jelzőlámpa, a távfűtés, van útfel-
újítás. Ekkor még nem alkottunk semmit. 
Nem gondolkodtunk azon, milyen városban 
akarunk élni.” 

A kormány a látszatát is kerüli annak, 
hogy Budapest saját szándékból bármire 
képes. Félő, hogy nem is lesz az. 

Hogy mi lesz a rezsivédelem megszű-
nése után? Informátorunk, a város egykori 
költségvetési guruja mondja: „Égszakadás, 
földindulás. Egekbe szöknek a működtetés 
költségei. A Fővárosi Önkormányzat egy fil-
lér kompenzációt nem kap.”

A stratégia kézenfekvő: a Karácsony-fé-
le vezetést Orbán nem akarja és nem fogja 
a szó hagyományos értelmében kinyírni. A 
cél „megtartva fojtogatni”, a tehetetlenség, 
a kétbalkezesség példájaként felmutatni. A 
főpolgármester megbuktatásával csupán a 
személy tűnne el. A célközönség, a gondol-
kodásmód, a szellem megmaradna. A válasz-
tókat kell reményvesztetté, hitetlenné tenni.

Persze meglepetések Orbán életében is 
lesznek. Ahogy XVI. Lajos utolsó állammi-
nisztere mondta 1789 előtt: a csődhöz jó 
idegek kellenek. 

Budapest és az áram ára
A CSŐDHÖZ JÓ IDEGEK 
KELLENEK

Buják 
Attila

MEGKÉRDEZTÜK 
A POLGÁRMESTERT

Ötszörös 
energiaszámla
Erzsébetvárosnak már a júliusi fogyasz-
tás után is megemelt energiaszámlákat 
kell fizetnie. A kormány kizárja az önkor-
mányzatokat a rezsicsökkentésből, a 
kerületnek a piaci árakat kell előteremte-
nie. A pénzügyminiszter szerint ez nem 
gond, van elég tartalék. Tényleg van?
–  Nálunk nincs. Bizonyára vannak olyan 
önkormányzatok, ahol jelentősek az ipar-
űzésiadó-bevételek, de általában nem ez 
jellemző. 
Mennyi pluszkiadásra számít?
–  Alsó hangon is évi százötvenmillió forint 
körül lesz a gázszámla többlete, és durván 
ötvenmillióval emelkedik a villanyszám-
lánk. Legalább kétszázmillió forintos több-
letköltséggel kell számolnunk, tehát a je-
lenlegi költségeink ötszöröződhetnek. Az 
előzetes számítások szerint nem kizárható 
az évi 290 milliós energiaszámla.
Hogyan lehet ezt az összeget kigazdál-
kodni? Kell-e szolgáltatásokat csökken-
teni? Esetleg kivetni új adókat, hiszen 
az egészségügyi veszélyhelyzet múltán 
ezt már meg lehet tenni.
–  Elvileg tényleg lenne erre mód, de ná-
lunk csak építési és telekadó van, amiből 
a szükséges összeg töredékét sem lehet-
ne behozni. Két lehetőség áll előttünk. Az 
egyik, hogy bízzunk a nagy lobbierejű fide-
szes polgármesterek befolyásában. Hiszen 
már rebesgetik, hogy a piaci árakat talán 
mégis csak a jövő évtől kellene fizetniük az 
önkormányzatoknak. Előfordulhat, hogy a 
kormányzati döntés végrehajtását elodáz-
zák. Ha ez nem történik meg, akkor nem 
lesz más választásunk, mint hogy csök-
kentsük a szociális kiadásainkat, keveseb-
bet költsünk a köztisztaságra, szinte nullá-
ra csavarjuk le a fejlesztési költségeket. 
A kormány azt ígéri, hogy egyenként tár-
gyal majd az önkormányzatokkal. Talán 
Erzsébetváros is megfelelő kompenzá-
cióhoz jut.
–  Nem tudom értelmezni azt a fordula-
tot, hogy egyenként tárgyalnak majd az 
önkormányzatokkal, hiszen tudjuk, hogy 
hány önkormányzat van, kíváncsi vagyok 
arra, amikor a kisközségek vezetőivel 
egyenként egyeztetnek.
Háromezer-kétszáz önkormányzat van 
az országban, de kormányhivatalból is 
van bőven, a leendő főispánok és szol-
gabíróik akár tárgyalhatnak mindenki-
vel. 
–  Szerintem ez valójában mellébeszélés. A 
kormány nem szokott komolyan tárgyalni 
az önkormányzatokkal. Erzsébetvárossal 
az utóbbi években – egyetlenegy, a pan-
démiát megelőző találkozón kívül, amikor 
Fürjes Balázzsal fejlesztésekről beszéltünk 
– semmilyen tárgyalás sem volt. Nincs illú-
zióm: az ellenzéki vezetésű önkormányza-
tokkal nem fognak egyeztetni. Semmi jót 
sem várok. 

B. J.
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Erzsébetváros 4-es választókerüle-
tében június 26-án időközi válasz-
tást tartottak, 334 szavazat most 
45,63 százalékot ért, ezzel Ripka 
András, a Fidesz–KDNP jelöltje 
szerzett mandátumot. 

A választókerületben a névjegyzék szerint 
összesen 4138-an szavazhattak volna, de 
közülük csak 736-an (17,79 százalék) él-
tek szavazati jogukkal, tehát 3402 lakó, az 
összes szavazó 82,21 százaléka maradt tá-
vol a szavazóhelyiségektől. A 736 leadott 
szavazatból négy volt érvénytelen. Négy 

szavazókört nyitottak meg erre a napra, kö-
zülük három akadálymentesített épületben 
volt. 

Az alacsony részvétel magyarázata le-
het, hogy az időközi választásokon szinte 
mindig kevesebben vesznek részt, mint 
amikor a kerület egész vezetése megújul, 
most közrejátszhatott a kánikula és az, 
hogy a tanév végeztével sokan nyaralni 
utaztak.

Az alábbi táblázatból kiderül, hogy kire 
hányan szavaztak a Wesselényi, Rotten-
biller, Damjanich, Bajza utca, Városligeti 
fasor, Lövölde tér által határolt terület lakói 
közül.

HELYREIGAZÍTÁS
Az Erzsébetváros újság 2022/6. számában megjelent Időközi választás Erzsébetvárosban című cikkünkben az alábbi valótlan tényeket állítottuk Borka-Szász Tamással kapcsolatban: 
„A DK-s képviselő azért adta vissza a mandátumát, mert kiderült, hogy bitcoinbányászatot folytatott a kerület polgármesteri hivatalában. Az áramfogyasztással okozott 29 458 forintos 
kárt a hatóságok olyan csekélynek tartották, hogy megszüntették a Borka-Szász elleni szabálysértési eljárást.” 

A valóság ezzel szemben az, hogy Borka-Szász Tamás nem folytatott bitcoinbányászatot a kerületi polgármesteri hivatalban. Borka-Szász Tamás ellen azért szüntették meg a szabálysér-
tési eljárást, mert semmilyen törvénytelenséget nem követett el, semmilyen jogszabályt nem szegett meg. A 29 458,– Ft összegű áramfogyasztás díját – noha erre semmilyen határozat nem 
kötelezte – Borka-Szász Tamás önkéntes alapon befizette Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatalának bankszámlájára, az Önkormányzatnak semmilyen kára nem 
keletkezett.

A Fidesz–KDNP jelöltje nyerte 
az időközi választást

Név Jelölőszervezet Szavazatok száma %

RIPKA ANDRÁS Fidesz–KDNP 334 45,63%

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

 207 28,28%

DR. SIMA ÁKOS 
JÓZSEF

Élhető Erzsébetváros 
Egyesület

   62    8,47%

TERDIK ROLAND MKKP     97 13,25%

OLAJOS JÁNOS MEMO     29       3,96%

GÁL PÉTER Munkáspárt–ISZOMM      3       0,41%

Kilencvenhét civil szervezet pályázott idén 
erzsébetvárosi támogatásra, és közülük 
hatvanegynek jutott pénz, tizenhat szerve-
zet pedig működésére és programokra is 
elnyert különféle összegeket. Közöttük van 
a Fiatal Képzőművészek Stúdiója 950 ezer 
forintos támogatással, a Menhely Alapít-
vány, valamint a ZöldEb Kutyás Egyesület 
is 900-900 ezer forinttal. A kerület támogatja 
mások mellett a Magyar Ultisok Országos 
Egyesületét, a Kiút Szociális és Mentálhigié-
nés Egyesületet, a Vakok és Gyengénlátók 
Egyesületét és a Történelemtanárok Egyle-
tét is. Az ülésen Szücs Balázs alpolgármes-
ter méltatta a civil szervezetek pandémia 
utáni újraindulásának jelentőségét. 

A képviselő-testület határozott arról, 
hogy együttműködési megállapodást köt 
a Kisdiófa Közösségi Kerttel, amelynek 
üzemeltetője, a Kortárs Építészeti Központ 
a foghíjtelken mintaprojektet valósít meg. 
Ott szakmai, közösségi és gyermekprogra-
mokat tartanak, a programokhoz a kerület 
ötmillió forintos támogatással járul hozzá. 
A kerület megkezdi öt épület helyi védelem 
alá helyezésének folyamatát. Az Akácfa utca 
63. alatti házat Hauszmann Alajos tervezte. 
Az építész, akinek nevéhez fűződik a Királyi 
Várpalota, a Kúria és a Budapesti Műszaki 
Egyetem központi épülete, az erzsébetváro-
si lakóház tervét 1868-ban készítette. Több 
mint százesztendős az a négy másik épület 
is, amely most helyi védelmet kap. Ezek a 
Dembinszky utca 44., a Hernád utca 22., a 

Kis Diófa utca 3. és a Síp utca 6. alatti házak. 
A fideszes Veres Zoltán üdvözölte a kezde-
ményezést, és javasolta az épületek hom-
lokzatának rekonstrukcióját.  

A képviselő-testület döntött a háziorvo-
sokkal, fogorvosokkal kötött szerződések 
pontosításáról. Niedermüller Péter polgár-
mester ezzel kapcsolatban elmondta: a 
kerületben sajnos vannak betöltetlen pra-
xisok, és a háziorvosok között jó páran idős-
korúak, ezért nagyon fontos lenne, hogy 
Erzsébetvárosnak sikerüljön fiatal orvosokat 
megnyerniük, hogy vállaljanak itt munkát. A 
testület arról is döntött, hogy helyiségek, il-
letve lakások jóhiszemű, jogcím nélküli bér-
lői számára megteremti a jogi lehetőséget 
bérleti viszonyuk rendezésére. A kerület in-
gatlanos cége, az EVIN 32 olyan bérleményt 
tart számon, amelyet jóhiszeműen olyanok 

bérelnek, akiknek jogcíme nem felel meg a 
korábbi rendelkezéseknek. 

Az ülés előtt a testület meghallgatta az 
országos és a kerületi közéletből is ismert 
Vajnai Attila helyi lakost, aki behozott az 
ülésterembe egy bérelhető elektromos rol-
lert, melyet az önkormányzat bejáratától 16 
méterre talált.  Vajnai azt kérte, hogy a képvi-
selők foglalkozzanak a bérrollerek ügyével. 
A polgármesternek ezt nem volt nehéz meg-
ígérnie, hiszen a testület szinte minden idei 
ülésén eddig is szerepeltek a rollerekkel és 
tárolásukkal kapcsolatos gondok.  

B. J.  

Képviselő-testület: 
civilek és műemlékek
Hatvanegy civil szervezet támogatásáról döntött június 15-i ülésén 
Erzsébetváros képviselő-testülete, összesen 20 millió forint értékben. 
A kerület majdnem ötmillió forintot szán a Kisdiófa Közösségi Kert 
szakmai és ismeretterjesztő programjaira, megkezdődött az eljárás öt 
épület építészeti védelem alá helyezéséről. A képviselők együttmű-
ködési kedvét, egyben az előterjesztéseket dicséri, hogy a szavazás 
18 napirendi pontban egyhangú volt, egy előterjesztés ügyében két 
tartózkodás akadt.



A kortárs magyar irodalom kö-
zépnemzedékének elismert 
alkotói nyerték el Erzsébetváros 
harmadszor meghirdetett iro-
dalmi ösztöndíját. A kiválasztott 
alkotókat, Szabó Imola Juliannát, 
Szijj Ferencet, Tamás Zsuzsát, 
Tóth Kingát és Závada Pétert a 
93. ünnepi könyvhét június 10-i 
megnyitóján a Vörösmarty téren 
a zsűri elnöke, Gács Anna iroda-
lomkritikus mutatta be.   

Az alkotás szabadságának fontosságát 
hangsúlyozta az eredményhirdetés megnyi-
tójában Szücs Balázs, Erzsébetváros kultu-
rális ügyekért felelős alpolgármestere, az iro-
dalmi ösztöndíj kezdeményezője. Elmondta, 
a városrészben, ahol Petőfi Sándor, Jókai 
Mór, a huszadik században pedig mások 
mellett Rejtő Jenő és Örkény István alkotott, 
az önkormányzat felelőssége megadni azt, 
ami ma leginkább hiányzik az alkotóknak: 
a nyugodt munka feltételeit. Ezt biztosítja 
a féléves, havi 160 ezer forintos ösztöndíj, 
amit kizárólag szakmai szempontok alapján 
ítéltek oda. Ezt nem befolyásolja világnézet, 
politikai hovatartozás, ismeretség.

A zsűri elnöke, Gács Anna szerint egy-
szerre volt öröm és nehézség, hogy a be-
nyújtott 44 pályamű 80 százaléka színvo-
nalas munka, olyan íróktól, akiket érdemes 
lenne támogatni. Döntésüket a benyújtott 
szövegek alapján hozták meg. Akárcsak az 
hagyományteremtő kezdeményezés koráb-
bi pályázatainak esetében, most is várható, 
hogy a támogatás eredményeként izgalmas 
kötetek kerülhetnek az olvasók elé. 

Nyert Szabó Imola Julianna író, tánc-
elméleti szakíró, akinek jelent már meg 
versprózakötete, gyermekeknek és felnőt-

teknek írt mesekönyve. Ő egy, a kilencve-
nes években játszódó készülő kisregény 
részletét nyújtotta be, amely a kisember, a 
környezet és a természet viszonyát állítja új 
megvilágításba. 

Szijj Ferenc József Attila-díjas író, költő a 
kortárs magyar líra élvonalába tartozik. Ala-
pító szerkesztője volt a Nappali Ház című 
folyóiratnak. Eddig kilenc verseskötete és 
négy prózai könyve jelent meg, három ver-
seskönyvét németre is lefordították. Ő egy 
párhuzamos világokat bemutató novellás-
kötettel pályázott. 

Tamás Zsuzsa költő, meseíró, szerkesztő 
Macskakirálylány című mesekönyve elnyer-
te az Év Gyerekkönyve díjat, 2020-ban jelent 
meg felnőtteknek szóló regénye, a Tövismo-
zaik. A pályázatra olyan verseskötet tervét 
adta be, amely váratlan fordulatokkal a ka-
rantén tapasztalatait és a történelmi emléke-
zést kapcsolja össze. 

Az angol, német és magyar nyelven al-
kotó Tóth Kinga költő, hangperformer és 
vizuális művész első kötete Zsúr címmel 
jelent meg, 2019-ben Graz város írója lett, 
Holdvilágképűek volt a címe első kispró-
zakönyvének. A pályázatában bemutatott 
munka családja, elsősorban nagyszülei em-
lékeinek örökségét dolgozza fel. 

Závada Péter költő, drámaíró és zenész 
2009 óta publikál, első kötetét a Libri adta 
ki. Verseit angol, német és román nyelvre is 
lefordították. Reflex című drámáját bemutat-
ta a Szputnyik Hajózási Társaság, zenész-
ként az Akkezdet Phiai együttes alapító tag-
ja volt. Pályázatában fiktív múltat épít fel, az 
emlékezet lehetőségeit és korlátait kutatja. 

 Az új ösztöndíjasok vállalták, hogy no-
vellát írnak az Erzsébetváros újságba, és 
zsűrizik majd az iskolások számára kiírt iro-
dalmi pályázat anyagát. Az önkormányzat 
azt tervezi, hogy ösztöndíjasainak munkái-
ból antológiát jelentet meg.      

B. J.
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ERZSÉBETVÁROS EGÉSZSÉGÜGYE

Alapellátás: hátrányos helyzetből
Barát József

Az egészségügyi alapellátás 
működési feltételei Erzsébetvá-
rosban kedvezőtlenebbek, mint 
a fővárosi kerületek többségé-
ben. Idősebbek a háziorvosok, 
kisebbek a körzetek, a kerületnek 
nincs saját tulajdonú szakren-
delője. Az önkormányzat arra 
törekszik, hogy pályázatokkal 
és a Péterfy kórház támogatásá-
val egyenlítse ki a hátrányokat. 
Kedvező körülményeket próbál 
teremteni arra, hogy a megürese-
dett háziorvosi praxisok betölté-
sére fiatal orvosok pályázzanak.

 A Covid-világjárvány nehéz éveket okozott 
mindnyájunk számára, megviselte az egész 
magyar egészségügyet és benne az alap-
ellátást is. A megnövekedett terheket egy 
eleve forráshiányos rendszernek kellett vi-
selnie. Míg a járvány előtt nálunk a GDP 4,5 
százaléka jutott egészségügyre, addig az 
uniós átlag 7 százalék volt. Ráadásul az ösz-
szes egészségügyi kiadás harmadát a lakos-
ság zsebből állja. Jelenleg háztartásonként 
évente átlagosan 270 885 forint megy el 
orvosi ellátásra, gyógyszerekre, ebből nagy-
jából 30 ezer forintot éppen alapellátásra, 
diagnosztikára költenek azok, akik nem tud-
ják, vagy nem is akarják kivárni, hogy az álla-
mi rendszerben rájuk kerüljön a sor.

Az egész országban elöregedett a házi-
orvosi kar, a doktorok átlagos életkora 60 
év körül jár, Erzsébetvárosban még idősebb 
gárda gondoskodik ellátásunkról. Badacso-
nyi Szabolcs doktor, a polgármester egész-
ségügyi tanácsadó testületének vezetője 
lapunknak elmondta: általános gond, hogy 
a fiatal orvosok manapság kevésbé szívesen 
választják az alapellátást, ma még azokat a 

praxisokat is nehezebb eladni, amelyek ko-
rábban könnyen és gyorsan értékesíthetők 
voltak. Erzsébetvárosban az is nehezíti az 
alapellátást, hogy az utóbbi években jelen-
tősen megfogyatkozott a lakók száma. Míg a 
jól működtethető praxisokban 1200 és 1500 
közötti a bejelentkezett páciensek által le-
adott kártyák száma, nálunk több olyan kör-
zet van, amely nem éri el a 800-as kártyaszá-
mot. Ha egy-egy idősebb kolléga szeretne 
visszavonulni, nem tudja eladni a praxisát. 

A kerületben működő harminchárom 
háziorvosi körzetből kettő betöltetlen, ezek 
működtetéséről jelenleg a Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató Központ gon-
doskodik. Az önkormányzat vezetése nagy 
erőfeszítéseket tesz az alapellátás helyze-
tének javítása érdekében. Kezdeményezte, 
hogy a tartósan betöltetlen praxisokhoz 
tartozó pácienseket osszák el a működő 
körzetek között, így azok értéke növekszik, 
értékesíthetőségük is javul. Erzsébetváros 
vizsgálja annak lehetőségét, hogy fiatal or-
vosok jelentkezését tanulmányi ösztöndíjjal, 
szolgálati lakással ösztönözze. 

Badacsonyi Szabolcstól azt is megtudtuk, 
hogy az alapellátás feltételeinek javítása ér-
dekében a kerület két fővárosi pályázaton is 
indult. Ezek egyikének célja, hogy támogas-
sa olyan praxisközösségek alapítását, ame-
lyekben több orvos segíti egymás munkáját, 

és együtt alkalmaznak nem orvos segítőket, 
például pszichológust, dietetikust, gyógytor-
nászt. A háziorvosok közül sokan rendelkez-
nek más szakvizsgával, például belgyógyá-
szok, sebészek vagy kardiológusok, így az 
együttműködés a közös munka szakszerűsé-
gét is javítja. Együtt könnyebb tökéletesíteni 
a diagnosztikai hátteret is, például lehetőség 
nyílhat mini laboratóriumok beszerzésére. 
Erzsébetváros önkormányzata a segítő szak-
embereket most maga alkalmazza, így járul 
hozzá a praxisközösségek létrehozásához. 
A Humán Szolgáltató információi szerint a 
praxisközösségeket segítő szakemberek már 
szeptember 15-én megkezdhetik a munkát. 

Az alapszolgáltatás javítása érdekében 
meghirdetett másik pályázat a telemedicina 
fejlesztéséről szól. A kerületben már most el-
érhetők olyan, mobiltelefonokra emlékezte-
tő készülékek, amelyek alkalmasak a szív- és 
tüdőhangok továbbítására, képfelvételeket 
készítenek torok- és bőrelváltozásokról, sőt 
újabb generációjuk már rögzít EKG-t, mér 
vérnyomást is. Ezek a készülékek az adato-
kat továbbítják a szakorvosoknak, akik így 
időben észreveszik az esetleges bajt, tőlük a 
páciens gyors segítséget kaphat. A készülé-

kek használatát Erzsébetváros az idősottho-
nokban és az otthon ápolási szolgálatban 
már júliusban megkezdi.

A budapesti kerületek döntő többségé-
nek van saját fenntartású rendelőintézete – 
bár időnként szárnyra kap a hír, hogy ezek 
központosítását tervezik. Erzsébetváros a 
kivételek közé tartozik, a szakrendelői fel-
adatokat itt a Péterfy kórház látja el. Ennek 
előnyei és hátrányai is vannak. Előny, hogy 
sürgős esetekben a kórház orvosai is ren-
delkezésre állnak, így az ellátás nem korláto-
zódik az esetenként szűkös rendelési időre. 
Hátrány viszont, hogy a kórház csak a Nem-
zeti Egészségbiztosítási Alapkezelő állan-
dó tulajdonosi finanszírozására számíthat, 
amely elmarad a hatalmas rendelői forgalom 
költségeitől. Laboratóriumi ellátásra például 
a kórházi rendelő évente kevesebb mint öt-
millió forintot kap, miközben információink 
szerint húszmilliót költ. Hasonlóan ráfizeté-
sesek más szolgáltatásaik is. Erzsébetváros 
ugyanakkor  – bár nem fenntartó – jelentős 
erőfeszítéseket tesz a rendelőintézet tá-
mogatására: az utóbbi öt évben összesen 
98 500 000 forinttal támogatta a Péterfy Sán-
dor Utcai Kórház-Rendelőintézet munkáját.

Erzsébetváros megnevezte irodalmi ösztöndíjasait
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Erzsébetvárosban tavaly csökkent a bűn-
cselekmények száma, miközben javultak a 
nyomozások eredményességét mérő ada-
tok. Ez derült ki a június 13-án megtartott 
közbiztonsági egyeztető fórumon, amely-
re Türi Árpád rendőrkapitány hívta meg a 
társszervek vezetőit. Az esemény egyértel-
műen bizonyította, hogy az eredmények 
hátterében a rendőrség különféle egységei-
nek, az önkormányzat vezetésének, a kerü-
leti rendészetnek, a szociális és egészség-
ügyi szakterületnek, a kormányhivatalnak, 
a Vám- és Pénzügyőrségnek sok esetben 
egymásra épülő, egymást kiegészítő, egy-
mást támogató hálózata áll. 

– Már megint a rendőrségre mész? Ezt kér-
dezték önkormányzati munkatársaim, amikor 
fél 9-kor kiléptem az irodából. Tehát határo-
zottan sűrűn járok ide – mondta Niedermül-
ler Péter polgármester. Szólt arról is, hogy a 
kialakult jó kapcsolatot nem elég megtartani, 
fejleszteni is kell. Mint mondta, a fórum részt-
vevői számára a nyár nem csak a pihenés ide-
je: amikor sok a turista, sok a vendég a kerü-
letben, ez vitathatatlanul többletfeladatokkal 
is jár a rendvédelem számára. Niedermüller 
Péter kitért arra is, hogy az önkormányzatok 
nehéz helyzetbe kerülhetnek, ha a rezsicsök-
kentésből tényleg kiveszik őket, de ez sem 
jelentheti azt, hogy a kerület megvonná a tá-
mogatást a helyi rendőrségtől. 

Fehér István, a kerületi kapitányság hi-
vatalvezetője az előző év munkájának ered-
ményeit foglalta össze. A pandémia első 
évéhez képest tavaly kevesebb járványügyi 
kötelezettség terhelte a rendőrséget, vi-
szont a testületnek több olyan nagy volu-
menű rendezvényre kellett felkészülnie, 
mint például az Eucharisztikus kongresz-
szus, a labdarúgó-Európa-bajnokság vagy 
a cselgáncs-világbajnokság eseményeinek 
biztosítása. Az éves összefoglaló adatainak 
többsége az eredményességet mutatja, a 
kábítószer-kereskedelem és kiskorú veszé-
lyeztetésének gyanúja miatt indított eljárá-
sokat például 100 százalékos eredményes-
séggel zárta a kerületi kapitányság. 

Szücs Balázs alpolgármester a Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum képviseletében 
szólt hozzá: jelezte, hogy a tíz éve elfogadott 
drogstratégia helyett időszerű lenne egy új 
program kidolgozása. A jelenlévők egyetér-
tésével hamarosan megkezdik az egyezte-
téseket. 

A kerületi humánszolgáltató vezetője, 
Farkas Tünde köszönetet mondott a rend-
védelmi dolgozóknak a hatékony és kifeje-
zetten humánus munkáért. Felhívta a figyel-

met arra, hogy a menekültek ellátása nyelvi 
nehézségekbe ütközött. A megbeszélésen 
kiderült, hogy több szervezet küzd hasonló 
gondokkal. A rendőrség ezt tolmácsok be-
vonásával oldja meg, de felvetődött nyelv-
tanfolyamok szervezése vagy diákok fog-
lalkoztatása a kötelező 40 órás közösségi 
munka keretében. 

Sedlák Tibor, az Erzsébetvárosi Ren-
dészet vezetője elmondta, hogy fővárosi 
szinten is példaértékű a rendőrség és a ren-
dészet kapcsolata. Beszámolt a térfigyelő 
kamerahálózat megkezdett cseréjéről, a 
térfigyelő központ felújításáról, és jelezte, 
hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján a 
nyári hónapokban növelik a járőrpárok szá-
mát a kritikusnak számító csütörtöki, pénte-
ki és szombati napokon.

– A visszajelzések egyértelműen alátá-
masztották az együttműködés fontosságát 
– mondta dr. Kispál Tibor illetékes alpol-
gármester. – A közbiztonság, a közrend, a 
vagyonvédelem, az egészségügy, a szo-
ciális terület munkája mind közös cselek-
vésre épül, és ebben a lakosság szerepe is 
vitathatatlan. Az itt élőknek ismerniük kell 
a hatóságok munkáját, és tudniuk kell ar-
ról, hogy mikor kihez fordulhatnak. Fontos 
a rendszeres tájékoztatás, és nagy szerepe 
van a megelőzésnek is, hiszen a tolvajoknak 
alkalmat kínálhat a nyitva hagyott ablak, a 
szórakozóhelyen letett telefon vagy táska. 
Felhívás lehet a betörésre, ha kiírjuk az inter-
neten: hurrá, nyaralunk! 

Sári Judit

Közrendvédelem: javuló adatok

   2020 2021

Az összes, rendőri 
eljárásban regisztrált 
bűncselekmény 2353 1892

Kiemelten kezelt 
bűncselekmények 1471 1209

Lopások  1041    791

Rongálások    135       97

Kiskorú veszélyeztetése        5         0

CSÖKKENŐ 
BŰNÖZÉSI TENDENCIA 

   2020 2021

Garázdaságok  125 144

Közterületen elkövetett 
bűncselekmények 696 721

Kábítószer-terjesztés        8     12

Lakásbetörések     32     42

Rablások         9     22

NÖVEKVŐ 
BŰNÖZÉSI TENDENCIA 

       2020  2021

Közterületen elkövetett bűncselekmények  53,1%  66,5% 

Kiemelten kezelt bűncselekmények   26,3%  42,8% 

Testi sértések      54,5%  85,5%

Súlyos testi sértések     43,4%  81,5%

Gépjárműfeltörések     27,8%  10%

Lakásbetörések     25,8%      8,6% 

A NYOMOZÁSEREDMÉNYESSÉGI MUTATÓK VÁLTOZÁSA

„A Covid-járvány alatti kormányzati adóel-
vonások súlyosan érintették a kerület gaz-
dálkodását, aminek az idei költségvetés 
előkészítésekor már érezhető megszorító 
hatásait tapasztalhatta a lakosság is. Amikor 
az év elején egyértelművé vált, hogy a tar-
tóssá váló elvonások miatt a gazdálkodást 
újra át kell tekinteni, a költségvetés szüksé-
ges alapszámai már megvoltak. A köztiszta-

sági feladatok ellátására szánt keretössze-
get az eredetileg tervezett emelés helyett 
csak több tízmilliós csökkentéssel tudtuk 
beilleszteni a várható kiadások sorába. Az 
átmeneti két hónapban sikerült minden ter-
vezett feladatot az eredeti időpontokban 
ellátni, májusban pedig a kiesett 60 millió 
forintot visszapótoltuk az Erzsébetváros Kft. 
költségvetésébe. 

A kerület köztisztasági helyzetével kap-
csolatban megoszlanak a vélemények, ab-
ban mindannyian egyetértünk, hogy az ér-
zékelhető eredmények sokszor sajnos jóval 
kevésbé látványosak, mint a befektetett mun-
ka mennyisége. Éppen ezért idén is folytattuk 
a tavaly megkezdett köztisztasági kampányt, 
igyekezve bevonni a lakosságot, a turistákat, 
az ebtartókat és a bulinegyedben szórakozó-
kat is. Az idei plakátkampány sikere egyelőre 
nem a kerület utcáin hozott látványos ered-
ményt, hanem a társadalmi összefogásban. 
A lakosság visszajelzései, a kutyások reakci-
ói vagy a vendéglátósok jelentős részének 
együttműködése a figyelmeztető plakátok 
kihelyezésében kifejezetten pozitív irányt 
mutat, bízunk abban, hogy közösen sikerül-
het felszámolni a közhangulatot romboló 
állapotokat. Ehhez járul hozzá az önkormány-
zat kommunikációs kampányon túlmutató 
tevékenysége is, ebben az évben bevezettük 
a hétvégi takarítást is, tehát már mindennap 
kézi és vizes módszerekkel takarít a köztisz-
tasági cégünk, sőt kísérleti jelleggel a buline-
gyedben bevezettük a kora hajnali órákban 
megkezdett takarítást. Két zöld edényes és 
egy gépi takarító-seprő gép öt órakor meg-
kezdi Belső-Erzsébetváros takarítását minden 
szombaton és vasárnap. Idén új takarítógépe-

ket is beszereztünk, most már a járdák vizes 
takarítását, fertőtlenítését is el tudjuk végezni 
a keskeny, vizes felmosógépekkel. 

Mindeközben a hétköznapok megszo-
kott folyamatai is zajlanak, június közepére 
kijavítottuk, illetve kicseréltettük az összes 
megrongálódott szemetest, sőt lakossági 
kérésre és képviselői javaslatra új edényeket 
is helyeztünk ki, például a Madách téren. A 
köztisztaság szerves része a parkjaink álla-
pota is, folyamatos a parkok, kutyafuttatók 
takarítása, a növényesítés, kihelyeztünk az 
utcai virágtartókba több ezer muskátlit, és 
megújítottuk a parkok öntözőrendszerét. 
Ősszel megkezdjük több mint hatvan facse-
mete kiültetését, időközben pótoljuk a plan-
ténerek fáit, a cserjéket. Fontos feladatokat 
látunk el, és a felsorolás természetesen nem 
lehet teljes. Arra szerettem volna felhívni a fi-
gyelmet ezeken a példákon keresztül, hogy 
látványos eredményeket akkor tudunk el-
érni, ha a közpénz ráfordítása mellett az itt 
élők, itt dolgozók, vállalkozók, vendéglátók, 
ebtartók is csatlakoznak a folyamatokhoz. 
Ezért kérek mindenkit, aki szeretné, hogy kö-
zös eredményeket tudjunk felmutatni, keres-
sen levélben vagy telefonon, javaslataival, 
ötleteivel legyen részese ön is Erzsébetváros 
élhetőbbé tételének.”                                        S. J.

Hétvégén hajnali ötkor startol a takarítás
Alaposan felborzolta a kedélyeket az év elején, hogy az idei költségvetés alapján az Erzsébetváros Kft. a köztisztasági munkafolyamatok 
tervezett fejlesztése helyett a takarítás csökkentésével tudja csak kigazdálkodni az éves feladatellátását. A várható, nyáron egyébként is meg-
szaporodó feladatokra mindenképpen meg kellett találni a költségvetésben a kiesett 60 millió forintot, ami rendkívüli áttervezést igényelt a 
kerület vezetőitől. Dr. Kispál Tibor alpolgármester összefoglalója a köztisztasági feladatok ellátásáról.
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A találkozó a közterek hasznosításáról szóló 
szakértői pódiumbeszélgetéssel kezdődött. 
Balogh Samu várostervező, Budapest főpol-
gármesterének kabinetfőnöke arról beszélt, 
hogy bár senki sincs, aki ne akarna több 
zöldterületet, több helyet a gyalogosoknak, 
a megoldások csak nehezen, fokozatosan, 
sok kompromisszum árán alakulnak ki. 

A fórum erzsébetvárosi látogatói között 
akadtak, akik már alig várták, hogy a kerü-
let vezetői, Niedermüller Péter polgármes-
ter, Bárdi Zsuzsa, dr. Kispál Tibor és Szücs 
Balázs alpolgármesterek előtt kiönthessék 
szívüket, és mielőbb maguknak követeltek 
szót. Azt kérték, hogy a pódiumbeszélgetés 
most ne folytatódjon, csak a népszavazás 
kezdeményezőjét, Kiripolszky Csongort vol-
tak hajlandók voltak végighallgatni, mielőtt 
megkaphatták a mikrofont. A Szabad bisztró 

tulajdonosa elmondta: nem lesz népszava-
zás, mert nem sikerült összegyűjteni a szük-
séges számú támogató aláírást. Ám sikerült 
elérni a legfontosabb célt: végre megkezdő-
dött a párbeszéd arról, hogy Erzsébetváros 
oldja fel a tilalmat, hogy a parkolóhelyekre 
nem szabad vendéglátóhelyek teraszait fel-
építeni. 

A hozzászólások többsége arról a témá-
ról beszélt, amely hosszú évek óta uralja az 
erzsébetvárosi vitákat: a bulinegyedről, és 
arról, hogy az éjszaka is nyitva tartó szóra-
kozóhelyekről kiáramló tömeg zaja miatt az 
emberek nem tudnak aludni, időnként kör-
nyezetük vandál rongálását is el kell szen-
vedniük. 

– Csendre és nyugalomra van szüksé-
günk, nem teraszokra, mert dolgozó em-
berek vagyunk, és nem tudjuk kipihenni 

magunkat – mondta az első hozzászóló. A 
fórum egyik résztvevője egyenesen arról 
beszélt, hogy az éjszakai zaj miatt feljelen-
tést lehet tenni, mert az a pihenéshez fűző-
dő alapjogot lehetetleníti el. 

Többen említették, hogy egyre több 
tősgyökeres kerületi költözik el, és ez szét-
veri a lakóközösségeket, ellehetetlenítve új 
közösségek felépítését is. Egy idős hölgy 
elmondta: egy 51 lakásos Klauzál utcai ház-
ban, ahol él, már csak három régi lakó ma-
radt, sok lakás üresen áll, amit felfedeztek 
kétes egzisztenciák, megszerezték a kapu-
kódot, és most a házon belül randalíroznak. 
Már fél hazamenni.  

A teraszok ügyében töb-
ben javasolták, hogy a Király 
utca 101. alatti vegán bisztró 
környezetében szondázzák 
meg a lakókörnyezetet. Kér-
dezzék meg az ott élőket, és 
ha szerintük jó ötlet a parko-
lók helyén létrehozott terasz, 
kísérletként engedélyezze a 
kerület. Egy feltétellel: éjjel 
nem lehet nyitva. Niedermül-
ler Péter polgármester maga 
is elmondta: helyben érde-
mes eldönteni mindazt, amit 
egy-egy mikrokörnyezetben 
meg lehet oldani. Lehet, hogy 
nincs olyan kompromisszum, 
amely mindenkit boldoggá 
tesz, de közösen kell keres-
nünk a megoldásokat.  

B. J.

„A hír szent, a vélemény szabad.” Ez volt a mottó, amelynek jegyében a makói születésű Pulitzer József, azaz Joseph Pulitzer megteremtette 
a modern amerikai sajtó hagyományát, és ezzel az egész nyugati világ médiakultúrájának alapelvét határozta meg. Az Erzsébetváros újság a 
vélemények tiszteletének hagyományát követve szerkeszti Fórum rovatát. Mocskolódásnak azonban nem adunk helyt, ha egy-egy levelet túl 
hosszúnak tartunk, abból a lényeges részleteket közöljük.  

Beszéljünk az alternatívákról!
Azt hiszem, Szabados úr, több mindenben értünk egyet, mint gondolná. Örülök, hogy önt 
is foglalkoztatja a kérdés: hogyan szolgálhatja legjobban egy közpénzből fenntartott szer-
kesztőség a hatalom helyett a közérdeket? Nekem ez életem egyik legfontosabb kérdése, 
mióta a rendszerváltás idején annak a Magyar Rádiónak lehettem munkatársa, amely az 
ország legnagyobb közbizalmat élvező intézménye volt. És a bizalom éppen a vélemé-
nyek szabadságával kezdődött. 

Természetesen nem értünk mindenben egyet. Én arról írtam, miért lehetnek bárkinek 
vonzók a koalíciós jelölt ellenfelei. Ön ekézésnek olvasta.  Ön azt gondolja, hogy párt-
propagandát akartam rákényszeríteni az olvasóra, amikor azt írtam: „az ellenzéki koalíció 
jelöltjére adott vokson kívül minden szavazat a kormánypártot erősíti”. Pedig ez csak a 
nyilvánvaló tények rögzítése volt. Látjuk a választás eredményén.   

Meggyőződésem, hogy a képviseleti demokrácia és a többség képviselete nem jelent 
értékmentességet, langyos véleménynélküliséget. Úgy gondolom, ön nem írt volna bíráló 
cikket, ha a lap sunnyogott volna, mintha azt hinnénk: mindegy, hogyan szavazunk. Nem 
mindegy. És örülök, hogy megírta a véleményét.  

Ön azt állítja, hogy az érintetteknek két és fél évük van arra, hogy megértsék, miről szól 
a képviseleti demokrácia és mi a pártpropaganda. Erről érdemes lenne úgy beszélnünk, 
hogy odafigyelünk egymásra. Minél előbb. Mert lehet, hogy mire szót érthetnénk, már 
nem lesz alternatíva: a főispánok veszik kezükbe a közérdek képviseletét. Üdvözlettel,

Barát József

Ez nem alternatíva
A júniusi Erzsébetváros címlapján megjelent egy vezércikk a főszerkesztő úr tollából, és 
ebben finoman ekézi a DK-s jelölt ellenfeleit, majd, hogy egyértelmű legyen, ki is mondja: 
„Mert a helyzet az, hogy az ellenzéki koalíció jelöltjére adott vokson kívül minden szavazat 
a kormánypártot erősíti.”

Ezzel nem az a baj, hogy a főszerkesztő úr megírta a saját véleményét a saját lapjá-
ban – hol tegye, ha nem itt –, hanem az, hogy ez az újság nem egy piaci alapon működő 
sajtóorgánum, és nem a DK házi hírharsonája, hanem egy közpénzből fenntartott önkor-
mányzati lap, amely ebben az esetben a június 26-án megtartott választások előtt a DK-s 
jelölt mellett agitál

Ez pont ugyanaz, mint amit az MTVA csinál a másik oldalon: a közpénzből fenntar-
tott médium szemérmetlenül nyomja a pártpropagandát – azzal a különbséggel, hogy 
itt nem a Fidesz, hanem az ellenzéki koalíció van hatalmon. A képviseleti demokrácia 
ugyanis arról szól elvileg, hogy a választott képviselők a választóik akaratát és érdekeit 
képviselik – és az, hogy közpénzen nyomják az arcunkba a pártpropagandát, nehezen 
nevezhető közérdeknek. Ez a közösségi erőforrások felhasználásával megvalósított pár-
térdek. 

Azzal, amit a kormánypárt hatalmi pozícióból csinál, nem az a baj, hogy a kormánypárt 
csinálja, és attól, hogy az ellenzéki koalíció teszi ugyanazt, nem lesz vonzóbb. 

Már csak két és fél év van arra, hogy ezt megértsék az érintettek.
Szabados Tamás

A vélemény szabad!

Viták teraszon innen, teraszon túl Megoldódott 
a szupertócsa ügye! 
A lefolyók már évek óta eldugulnak a 74-
es trolibusz Nefelejcs utcai megállójában, 
ezért ott nagyobb esők után 10-15 méte-
res tócsák alakulnak ki a járda mellett. Erről 
küldött nekünk levelet és képet olvasónk, 
Fábri Ferenc. Írásában azt is megjegyezte: 
ezek a tócsák kánikulában hűtik ugyan az 
utcát, de ez mégsem tekinthető jó nagy-
városi megoldásnak. Már csak azért sem 
– tesszük hozzá –, mert amikor a troli meg-
érkezik, nyakig sáros lehet az az utas, aki 
nem fogja menekülőre, amíg a jármű moz-
gásban van, hogy aztán visszarohanjon, 
amikor kinyíltak az ajtók. 

A megoldást először az önkormányzat 
városüzemeltetési irodáján kerestük, de ott 
kiderült, hogy azokon az útszakaszokon, 
ahol a BKV járatai közlekednek, a vízelveze-
tésről a Budapest Közút Zrt. gondoskodik. 
A cég útfenntartási főosztályvezetője és a 
Buda-Belvárosi útfenntartási osztályvezető 
levélben tájékoztatott minket arról, hogy a 
Dembinszky utca 15. számú házzal szem-
ben lévő megállónál a víznyelőben eltö-
mődést nem tapasztaltak, de levelünket 
mindenesetre továbbították a Fővárosi Csa-
tornázási Műveknek, a hálózat kezelőjének. 

Az FCSM Zrt. Központi Ügyeleti Cso-
portjának vezetője postafordultával közöl-
te a jó hírt: az érintett víznyelőaknát kitisz-
tították, sőt a jövőben preventív jelleggel 
rendszeresen tisztítják majd, hogy a ha-
sonló bajokat megelőzzék. Elvben tehát 
a szupertócsa ügye megoldódott, nagy 
kérdés viszont, hogy a klímaváltozás előtt 
tervezett fővárosi hálózat vajon hogyan 
bírja a mostanában tapasztalható trópusi 
esőket.                                                                  B. B.

„Szabad-e a terasz?” Ezzel a címmel rendezett lakossági fórumot június 

29-én a kerület vezetése. A találkozó társszervezője volt a külső-erzsébet-

városi Szabad bisztró vegán étkezde, amelynek tulajdonosa korábban 

helyi népszavazást kezdeményezett arról, hogy kerületi parkolóhelyeken 

alakíthassanak ki teraszt a vendéglátóhelyek. Szenvedélyes vita után töb-

ben azt javasolták, hogy helyi egyeztetés után az önkormányzat engedé-

lyezze a teraszt, azzal a feltétellel, hogy ott nem lesz éjszakai nyitvatartás.
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DR. OLÁH LAJOS, ERZSÉBETVÁROS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE:

Kevesek Magyarországának költségvetése

A gazdasági problémákat jól mutatja, hogy 
2010-ben 7,25 kuna volt egy euró, most 7,5. 
Ugyanakkor 25,4 cseh korona volt egy euró, 
most 24,75. A cseh korona erősödött, ellen-
tétben a magyar forinttal, amely 2010-ben 
260 forint volt, idén júniusban pedig volt 
már 404-is. Ez nem háborús infláció, ez az el-
múlt 12 év pénzromlása. Erről beszéltem, és 
ezt szeretném most összefoglalni röviden. 

A parlament költségvetési vitájában 
ismertettem az erzsébetvárosi lakók érde-
kében benyújtott módosító javaslataimat. 
Támogatni kell a társasházakat, hogy keve-
sebb energiával tudjanak működni, hogy 
kevesebb gázt kelljen importálni. Mert ez 
jó a lakónak, és jó az országnak. Az Otthon 
melege programból Budapest lakóinak je-
lentős része kiszorult, mert csak az 1947 
után épült házaknak biztosítottak pályázati 
lehetőséget. Ezen belvárosi épületek hom-
lokzatainak állapota az ország arculatát is 
jellemzi, de nem csupán esztétikailag van-
nak rossz állapotban, hanem sok esetben 
balesetveszélyesek is. A felújítási munkákat 
a lakók önerőből képtelenek elvégeztetni. 
Ezen változtatni kell. Beadtam módosító in-
dítványt az önkormányzati lakások felújítá-

sára is, hiszen a lakhatás alapjog. Érdemben 
lehetne tenni ez ügyben egy lépést, amire 
viszont forrást kell biztosítani az önkormány-
zatoknak. A zöldesítés területén érdemi tá-
mogatást kell adni az önkormányzatoknak, 
mert a Parlamentből nem látszik, hogy me-
lyik kerületben hol lehet növényesíteni. Kér-
tem, hogy a bulinegyed bevételéből juttas-
sanak vissza a helyi önkormányzatnak, az itt 
élőknek, adjanak több pénzt a Péterfy kór-
ház fejlesztésére, a rendőrkapitányság állo-
mányának növelésére. Mert jelen pillanat-
ban nincs sem támogatás, sem fejlesztés, 
és bármerre nézünk, csak jönnek szembe a 
problémák.  De ezenfelül is kértem valamit: 
legyen elég orvos és nővér a Péterfyben, 
legyen elég gyermek- és felnőttháziorvos, 
megfelelő számú pedagógus.

Az, hogy miként áll a kormány az ön-
kormányzatokhoz, hogy mennyire egyez-
tet velük, megmutatja, hogy mit gondol a 
társadalmi együttműködésről. Az önkor-
mányzati megszorításokkal, a rezsicsökken-
tés megvonásával a kerületekben, a telepü-
léseken élő emberektől vonnak meg, hiszen 
nekik jut kevesebb szociális támogatás, ke-
vesebb pályázati, felújítási pénz. Aggódom 

kerületünkért, hiszen csak az év hátralevő 
részében 50 millió körüli összegbe kerül 
majd, hogy a villamosenergia-rezsicsökken-
tést elvonják az önkormányzatunktól, ami-
hez még ki kell gazdálkodni a földgáz árá-
nak növekedését is. És itt nettó összegről 
beszélünk, a bruttó érték ennél magasabb. 

FIDESZES POLGÁRMESTEREK IS 
AGGÓDNAK 
De nem csak én aggódom. Gémesi György, 
Gödöllő polgármestere, a Magyar Ön-
kormányzatok Szövetségének elnöke és 
Wittinghoff Tamás, Budaörs lokálpatrióta 
polgármestere is aggódik. Székesfehérvár 
fideszes polgármestere, Cser-Palkovics 
András úgy nyilatkozott: „A villamos ener-
gia árának ilyen brutális emelkedését pedig 

nem tudjuk kigazdálkodni.” „Ha nincs kom-
penzáció, akkor három hónap múlva min-
denkinek a lába alatt égni fog a talaj” – ezt 
Schmidt Jenő, Tab fideszes polgármestere, 
a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségének elnöke mondta a rezsicsök-
kentés elvonása kapcsán. 

Úgy gondolom, az önkormányzatok elle-
hetetlenítése nem hiba, hanem bűn, mert az 
embereket agyonnyomja az egyre drágább 
élet. Erről döntünk, amikor az ország költség-
vetéséről szavazunk. Erről dönt a kétharmad. 

A nyári szünet előtti parlamenti felszólalásaim az ország költségveté-
séhez kapcsolódóan is Erzsébetvárosról, az itt élőkről szóltak. Hiszen 
nem a kormányon lévő döntéshozók, hanem önök, erzsébetvárosiak 
azok, akik elszenvedik az egekbe emelkedő árakat, akik megélik a 400 
forint felett stagnáló eurót, akik együtt kénytelenek élni az orvos-, az 
ápoló-, a tanárhiánnyal, azokkal az elvonásokkal, amelyeket az önkor-
mányzatokon keresztül önökre hárítanak. A vármegye- és ispánkérdés 
a gumicsont, amit rágni lehet, miközben olyan költségvetést fogad el 
a kormány, amely megalapozza, hogy egy gerincműtétre többet kell 
várni, mint egy stadion felépítésére. 

Társasházak és önkormányzati lakások felújítására, zöldítésre, az iskolák működtetésére, a Péterfy kórház 
fejlesztésére van szükség, és arra, hogy a bulinegyedből származó költségvetési bevételek egy részét visz-
szajuttassuk a lakóknak 

A költségvetés vitájában elhang-
zott felszólalásom megtekinthető 
az alábbi QR-kód beolvasásá-
val, illetve rákereshetnek Face-
book-oldalamon. 

Idén Bárczy István-díjjal tüntették ki Kun 
Juliannát, az Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz 
Óvoda vezetőjét. A kitüntetést olyan fővárosi 
pedagógusok és gyermekvédelmi szakem-
berek kaphatják meg, akik „hosszú éveken át 
kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak 
a jövő generációjának neveléséhez és oktatá-
sához”. 

A Rózsák terén kopogni sem kell az óvoda igazgatónőjének 
ajtaján, az mindig, mindenki előtt nyitva áll. Ez önmagában 
is sokat elárul arról az emberi és szakmai nyitottságról, amit 
Kun Julianna, a Brunszvik Teréz Óvoda vezetője képvisel. 
Azt mondja, nagyon meglepte a díj. 

– Számomra ez azért is nagy öröm és megtiszteltetés, mert 
a kitüntetésre az óvoda közössége, a saját munkatársaim ter-
jesztettek fel. 

Amióta Kun Julianna átvette a kitüntetést a Városházán, 
egyfolytában cseng a telefonja: gratulálnak a kollégák, a 
szülők. A körzeti orvos asszisztense is telefonált: „Julika, szív-
ből gratulálok, sok betegünk gyereke jár az ovitokba, és min-
denki dicsér téged.” A Facebookon is áradnak az üzenetek, 
az egykori óvodások – ma már felnőtt emberek – írnak „Ju-
lika néninek”, aki az óvó nénijük volt réges-régen. És azóta 
is tartják vele a kapcsolatot. Kun Julianna mögött már több 
mint negyvenéves pálya áll.

Nem túlzás azt mondani: született óvónő. Tápióságon, a 
falujában, az utcájukban sok gyerek lakott, ő volt a legidő-
sebb. Mindig ő szedte össze a kicsiket, s vitte őket kirándul-
ni, még cirkuszba is. Nem volt kétséges a pályaválasztása. 
Nagykőrösön végezte el az óvónőképzőt, majd 1981-től öt 
éven át ő volt az óvónő. Komoly presztízse volt a kistelepü-
lésen. 

– Pedig a dadus néni az anyukámmal volt egykorú, a gye-
rekek szülei is sokkal idősebbek voltak nálam, mégis követték 
az iránymutatásaimat, elfogadták, amit mondtam – meséli.

Aztán 1986 decemberében bekerült ebbe a VII. kerüle-
ti óvodába, és azóta itt van. A pedagógiai testület először 
2014-ben választotta meg vezetőnek, és öt évvel később 
ismét őt kérték fel erre a posztra. Mert bár sok minden meg-
változott, a kollégák úgy érzik, Kun Julianna képviseli azokat 
az értékeket, amelyek a 145 éves óvoda történetében meg-
határozók voltak. 

– Ez mindig családias légkörű hely volt, ahol a gyereke-
ket, a szülőket és egymást is egyenlő partnerként kezeltünk. 
Vezetőként is ezt szeretném továbbadni. Nagyon fontosnak 
tartjuk a gyerekek erkölcsi nevelését, hogy megtanulják, mi-
ként szóljunk a másikhoz, tisztelettel beszéljünk egymással, 
és elfogadják a kulturális különbségeket. Jár az óvodánkba 
kínai és egyiptomi gyerek is, és a társaik befogadták őket. 
Arra törekszünk, hogy mindenki megkapja azt a törődést és 
figyelmet, amire szüksége van. 

A közösség megtartó ereje a nehéz helyzetekben is segít. 
Fölvették ide mélyszegénységben élő szülők gyermekeit is, 
és a többi szülő, a pedagógusok összefogtak értük. 

Az óvodába nyolcvannyolc gyerek jár, és tizenkilencen 
dolgoznak itt. A pedagógusi pálya anyagi, társadalmi meg-
becsültsége már rég nem olyan, mint negyven éve volt. Az 
óvodavezető azonban sosem akarta elhagyni a pályát, sőt 
sok terve van még. Legfőbb célja, hogy az elfogadás és a 
tolerancia erkölcsi értékeit a fiatal pedagógusnemzedéknek 
is továbbadja, hogy a Brunszvik Teréz Óvoda sok év múlva 
is azt a szellemiséget képviselje, amit a névadója – aki 1828-
ban az első magyar kisdedóvó intézményt megalapította – a 
jövőnek is üzent: „A korai nevelés a legfontosabb. Amit az 
ember gyermekként lát, az segít egész életében, hogy a jó 
felé orientálódjék. A nevelésben minden a lelkiségtől és a 
módszertől függ.”                                                                               S. Zs.

Az erkölcsi nevelés már az óvodában is fontos
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JÚLIUSI TARTALMUNKBÓL

Veres Zoltán önkormányzati képviselő • Molnár István egyéni képviselő, 5. választókerület • Nagy Andrea egyéni képviselő, 8. választókerület 

• Sáli Annamária egyéni képviselő, 6. választókerület •  Szücs Balázs egyéni képviselő, 7. választókerület 

• Ujvári-Kövér Mónika egyéni képviselő, 1. választókerület • Ripka András önkormányzati képviselő

A SZEPTEMBERI OLDALAK KÉPVISELŐINEK FOGADÓÓRÁI

Garai Dóra

önkormányzati 
képviselő

E-mail: 
garai.dora@7ker.hu

Bejelentkezés a 
06-30/227-4481-es 

telefonszámon.
Facebook: 

www.facebook.com/
groups/

elhetoerzsebetvaros
Web: 

www.7ker.hu

Dr. Kispál Tibor

a 3. választókerület 
képviselője

Bejelentkezés 
a 06-1/462-3207-es 

telefonszámon.
E-mail: 

kispal.tibor@
erzsebetvaros.hu

Fogadóóra: 
minden hónap 

második péntekén, 
14.00–16.00 óráig. 
Helye: Nyugdíjas-
klub, Király u. 97.

Devosa Gábor

a 9. választókerület 
képviselője

Megbeszélés, 
egyeztetés után
a hét bármelyik 

napján lakóim ren-
delkezésére állok.  

Keressenek 
a 06-1/462-3106-os 

irodai telefonszámon, 
vagy közvetlenül 

elérhetnek 
a 06-30/900-3311-es 

számon.

Bónus Éva

a 10. választókerület 
képviselője

Fogadóórát egyez-
tetett időpontban 

tartok. Bejelentkezés 
a 06-30/227-4859-es 

telefonszámon.
E-mail cím: 

bonus.eva@
erzsebetvaros.hu 

Facebook: 
www.facebook.com/

bonus.eva.
momentum

Bárdi Zsuzsanna

a 2. választókerület 
képviselője

Fogadóórát egyez-
tetett időpontban 
tartok. E-mail cím: 
bardi.zsuzsanna@
erzsebetvaros.hu. 

Bejelentkezés: 
06-20/574-0584.

Facebook: 
bardi.zsuzsanna.

momentum
Instagram:

bardizsuzsa

önkormányzati 
képviselő
Fogadóóra 
időpontja: 

megbeszélés szerint. 
Bejelentkezés 

a benedek.zsolt@
erzsebetvaros.hu 

e-mail-címen.

Benedek Zsolt 

Veres Zoltán
önkormányzati képviselő

                                 Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint.                                    Bejelentkezés a 06-30/486-5565-ös telefonszámon.                              ripka.andras@erzsebetvaros.hu e-mail címen.

Fogadóóra
Ezúton tájékoztatom a tisztelt 

erzsébetvárosiakat, 
hogy előzetes bejelentkezés 
alapján a nyári időszakban 
is zavartalanul megtartom 

fogadóórám.

Bejelentkezés 
a 06-30/486-5565-ös 

telefonszámon és a 
veres.zoltan@

erzsebetvaros.hu 
címen lehetséges.

Veres Zoltán

A nyári időszakban az egészségügyben dolgozók, háziorvosok szabadságolása kapcsán felmerülő helyette-
sítések mindig megtalálhatóak a Bischitz Johanna Humán Szolgáltató Központ honlapján. Az alábbiakban  az 
éppen aktuális információkat közöljük, hogy így is segítséget nyújthassunk az erzsébetvárosiaknak. Kérjük 
a betegeket, tájékozódjanak a szabadságolásokról, ha nem sürgősségi problémával keresik fel orvosaikat. 
Mindenkinek jó egészséget kívánok a következő hónapokra is!

Háziorvosi nyári 
szabadságolások, 
helyettesítések

Szabadságon a háziorvosok is!

Dr. Svejkovszky Ádám 
2022. 06. 20-tól 2022. 07. 15-ig 
szabadságát tölti.
Helyettese: Dr. Megyeri Katalin a Péterfy 
Sándor u. 47. szám alatti rendelőben.
Rendelési ideje:
H,  Sz: 16:00–20:00
K, Cs: 08:00–12:00
Pénteken változó
Elérhetősége: +36-1-322-8047

Dr. Szuhanek Erzsébet szabadságát tölti 
az alábbi napon: 07. 08. (péntek)
Helyettese: Dr. Kürtös Bernadett 08:00–
12:00
Elérhetősége: +36-1-792-7574

Dr. Szomor Zsuzsanna szabadságát tölti 
az alábbi napokon:
2022. 07. 04-től 07. 08-ig és 2022. 08. 08-
tól 2022. 08. 26-ig.
Helyettese: Dr. Rideg Miklós az István u. 
35. szám alatti rendelőben.
Rendelési ideje: 
H, Sz: 08:00–12:00
K, Cs: 16:00–20:00
Pénteken változó
Elérhetősége: +36-1-792-7440

Tájékoztatás: A 4-es választókerületben június 26-án időközi képviselő-választásra került sor, amelyen Ripka András szerzett mandátumot. 
Ripka András listás képviselőként indult a választáson, így a megüresedő listás képviselői helyre a Fidesz–KDNP delegál majd képviselőt.
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A főbb indokaink:
1. Erzsébetvárosban jelenleg 

7200 utcai parkolóhely van, mi-
közben az itt élőknek 9200 autóra 
van lakossági parkolóengedélyük. 
Tehát eleve hiányzik 2000 parko-
lóhely, és akkor még nem beszél-
tünk a kerületbe beáramló és itt 
parkoló többi autóról.

2. Egy parkolóhely durván 15 
ezer forint bevételt termel az önkor-
mányzatnak havonta. A Covidra és 
az orosz agresszióra hivatkozva az 
elmúlt két évben négymilliárd fo-
rintot vont el a kormány különböző 
módokon Erzsébetvárostól, további 
bevételkiesést nem bír el a kerület. 
Ezzel – és a különböző médiumok-
ban sokszor terjesztett hamis állítás-
sal – szemben a vendéglátóhelyek 0 
forintot fizetnek a közterületek hasz-
nálatáért, a teraszok után már hosszú 
ideje és a legújabb veszélyhelyzeti 
kormányintézkedések miatt tovább-
ra sem kell fizetniük egy fillért sem.

3. Veszélyesnek és egészség-
telennek tartjuk, hogy a kipufo-
gógázt pöfögő vagy száguldozó 
autóktól néhány centire ücsörög-
jenek emberek.

4. És végül a legfontosabb ér-
vünk az 5. választókerületben vég-
zett korábbi felméréshez köthető: 
decemberben, látva néhány ven-
déglátó folyamatos nyomulását, 
felmérést végeztem a LAKÓIM kö-
rében. 500 főből 490-en (98%) név-
vel, aláírással, NEM TÁMOGATTÁK, 
hogy lakókörnyezetükben teraszok 
legyenek az úttesten. Erről akkor 

képviselői oldalamon tájékoztattam 
a lakosságot. Ez mindent eldönt, 
az itt lakók elsöprő többségének 
véleménye az önkormányzati kép-
viselők számára szerintem és szerin-
tünk kötelező kell(ene) hogy legyen!

Mi azt gondoljuk, hogy a tera-
szok engedélyezése az úttesten 
A BULINEGYED KITERJESZTÉSE 
EGÉSZ ERZSÉBETVÁROSRA prog-
ram első lépése lenne. A társashá-
zaktól már elvették a jogot a funk-
cióváltás megtiltására, így ahol 
lehet terasz, hamarosan kocsma is 
lesz bezárt vagy rosszul menő üz-
letek meg- vagy kivásárlásával.

Még a Belső-Erzsébetvárosban 
élők jogos panaszait sem sikerült 
orvosolni, ezért nem látunk olyan 
érvet, körülményt, személyt vagy 
szervezetet, ami, aki miatt itt, Kö-
zépső- és Külső-Erzsébetvárosban 
változna a véleményünk.

Molnár István
az 5. vk. önkormányzati képviselője

Nagy Andrea
a 8. vk. önkormányzati képviselője

A molnar.istvan@erzsebetvaros.hu e-mail címen, vagy a 06-1/462-3137-es telefonszámon történő megkeresés esetén visszahívom, válaszolok levélben, vagy igény esetén személyesen felkeresem Önt.

Egy éve folyamatosan érkez-
nek kérések, felszólítások a ven-
déglátósok részéről, hogy az 
önkormányzat engedélyezze a 
parkolóhelyek helyett vendéglá-
tó-teraszok kialakítását az EGÉSZ 
KERÜLETBEN. Most ebben a té-
mában népszavazást is kezdemé-
nyeztek. Véleményünk szerint ez 
csak egy blöff a részükről. Több 
évtizedes tapasztalatunk alapján, 
ezzel a lakosság nagy többsége 
által elutasított javaslattal nincs 
esélyük több mint 6000 érvényes 
aláírást összegyűjteni majd egy 
érvényes és eredményes népsza-

vazást levezényelni. És ezt nyilván 
ők is tudják, nem véletlenül jönnek 
a szirén hangok, hogy „a sokba ke-
rülő népszavazás helyett kössünk 
kompromisszumot.” Persze az a 
kompromisszum arról szólna, hogy 
a képviselő-testület az egész kerü-
letben engedélyezzen vendéglátó 
teraszokat az úttesten, a lakosság 
parkolóhelyei helyett.

Ebben a kérdésben nem kívá-
nunk semmilyen kompromisszu-
mot kötni, (ha bármit támogatni 
lehetne, az talán valódi zöldfelüle-
tek kialakítása, fák, bokrok, virágok 
ültetése lenne.)

Szeretnénk leszögezni, hogy 
cikkünk leadásáig semmilyen for-
mális vagy informális egyeztetés, 
bizottsági vagy testületi döntés 
nem volt az önkormányzatban eb-
ben a témában.

MI NEM TÁMOGATJUK az
elképzelést, és kijelentjük, hogy 
SOHA NEM FOGJUK 
MEGSZAVAZNI 
az ilyen kéréseket, kerüljön 
elénk akár bizottsági, akár 
képviselő-testületi ülésen.

Vendéglátó-teraszok az úttesten is? 

MOLNÁR ISTVÁN
az 5. választókerület képviselője

A fotó ugyan egy másik 
kerületben készült, de jól 
illusztrálja, hogy 
a probléma ugyanaz. 

  NEM TÁMOGATJUK!

Az ápolók napi ünnepségen szeretettel adtam át a Péterfy  Oltópont 
dolgozóinak részvételével készült Jerusalema tánckihívás videóját. 
A felvétel a májusi Covid-záró egyben Aula-avató ünnepségen készült.

A választókerületünkben található Péterfy kórház dolgozói látják el a kerület teljes lakosságát szakrende-
léseken és fekvőbeteg-ellátásban. 2020–21-ben sem lettek kétszer annyian, mint korábban, csak a terheik 
növekedtek. Most, a pandémia lecsengésével mindannyian abban bízunk, hogy a járvány nem fog vissza-
térni, de bármit hoz is a jövő, ne feledjük el, amit a Péterfy dolgozóitól kaptunk ebben a két évben. A kórház 
Covid-osztályt működtetett, és oltópontként is központi szerepet kapott, több mint százezer oltást adtak 
be az intézmény oltópontján – mindezt a hétköznapi munkán túl. 

Az egészségünkért folytatott csatában nem voltak egyedül, 
háziorvosaink, védőnőink, a családsegítők, az önkormányzat 
Humán Szolgáltatója mind erejükön felül teljesítettek. 

Az egészségügyi dolgozók helyzete általában nem túl rózsás, 
a szakdolgozók bérrendezése igencsak kérdéses mértékű, rá-
adásul tavaly elvesztették közalkalmazotti jogviszonyukat. Idén 
márciustól a Péterfy kórházról leválasztották a Fiumei úti sürgős-
ségi központot, a Péterfy a Dél-pesti Centrumkórház irányítása 
alatt működik tovább városi kórházként. Viszont az intézmény-
ben járók örömmel tapasztalhatják, hogy látványos felújításokra 
is sor került az elmúlt évben, megújultak a kórtermek, a folyosók, 
felújították a szakrendelő teljes auláját az üvegtetővel együtt. 

Hosszú évek óta rendszeres támogatója vagyok a Péterfy 
kórháznak és dolgozóinak, rekreációs hétvégéket, adventi 
ajándékot, a járvány alatt védőfelszereléseket adtam át, és most 
örömmel teszem ezek mellé, hogy sikerült az önkormányzat 
támogatását is elnyerni a Péterfy fül-orr-gégészeti osztálya szá-
mára egy 17 millió forint értékű munkaasztal beszerzéséhez. 

Fogadóórát előzetes megbeszélés alapján, egyeztetett időpontban tartok.            06-1/462-3226             nagy.andrea@erzsebetvaros.hu             Nagy Andrea képviselő

Nagyon sok lakó fordul hozzám az egyetem 
területére tervezett nagyberuházás kapcsán, 
van, aki aggódik, van, aki mérgesen kérdezi, 
miért nem teszünk semmit. Röviden válaszol-
va az utóbbi típusú érdeklődésekre: azért, 
mert nincs jogunk tenni semmit. Igyekszem 
összegyűjteni az összes információt, amit er-
ről az építkezésről tudni lehet, és terveim sze-
rint szeptemberben részletesen tájékoztatom 
a körzet lakóit hírlevelemben, de addig is a 
Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda ada-
tai alapján összefoglaltam, mi miért történik.

Az Állatorvostudományi Egyetem kam-
puszának komplex infrastrukturális fejlesz-
tése projektet 2020-ban a kormány nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánította, amivel gyakorlatilag min-
den döntési jogkört megvont az önkormány-
zatunktól. Egyetlen lehetőségünk maradt a 
tiltakozásra, az pedig az egyetem bejáratánál 
lévő fa kivágásának tiltása. Válaszlépésként 
ezt az eredeti 2020-as úgynevezett kiemelő 
rendeletet 2021-ben módosították úgy, hogy 
„a közterületen és belterületen lévő fás szá-
rú növények kivágásával és pótlásával kap-

csolatos hatósági engedélyezési eljárások” 
tekintetében a Pest Megyei Kormányhivatalt 
jelölték meg eljáró hatóságként. Summázva a 
helyzetet: ami nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé válik, abba a helyi-
eknek nincs beleszólásuk. 
Nézzük át röviden a legfontosabb változá-
sokat:
• építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt 
nem kell beszerezni,
• településképi véleményezési eljárásnak 
nincs helye,
• településképi bejelentési eljárást nem kell 
lefolytatni,
• ha a kiemelő rendeletben más építési para-
métereket határoztak meg, a helyi szabályo-
zásban szereplők figyelmen kívül hagyhatók.

Hírlevelemben részletesen is foglalkozom 
majd azzal, hogy mit engedélyez a sok rendel-
kezés, most csak néhányat említek ezek kö-
zül. A beépítettség megengedett legnagyobb 
mértéke 40-ről 45 százalékra emelkedik, a 
zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 
40-ről 20 százalékra csökken, a legnagyobb 
terepszint feletti szintszám alapértéke négy-
ről hétre emelkedik, az épületmagasság 
megengedett legnagyobb értéke 22,5-ről 29 
méterre emelkedik, a lapostető-felületen tető-
kertet nem kell kialakítani, elő- és oldalkertet 
nem kell biztosítani.

Ezek a hivatalos információim. Talán egy 
kicsi öröm az ürömben, hogy a Steindl Imre 
tervei alapján készült, Zsolnay-majolikákkal 
és Róth Miksa ólomüvegeivel díszített, Rot-
tenbiller utca felőli épületegyüttest a műem-
lékvédelmi előírásoknak megfelelően állítják 
helyre a tervek szerint. Részletes összefoglaló 
a szeptemberi hírlevelemben. 

 Röviden az állatorvostudományi 
 egyetemi beruházásról

Semmelweis-nap, Péterfy kórház, 
egészségünk ügye

NAGY ANDREA
a 8. választókerület képviselője

Semmelweis Ignác születésnapja, 
július elseje a magyar egészség-
ügy napja, de ez a téma minden-
nap aktuális. Köszönet az értünk 
végzett áldozatos munkáért!
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lakcímkártyáját és a kutyájának 
oltási könyvét felmutató erzsébet-
városi kutyagazdinak ingyenesen 
biztosítunk száz kutyapiszokgyűjtő 
zacskót havonta. A testület támo-
gatta javaslatunkat, így már szerve-
zik az önkormányzatnál az átvétel 
módját. Kövessék Facebook-olda-
lainkat a további információkért.
 
Információs táblák
Az ezzel kapcsolatos lehetőségről, 
valamint arról, hogy milyen köte-
lezettségeik vannak egyébként a 
kutyatartóknak, tájékoztató táblák 
kihelyezését javasoltuk kerület-
szerte. Az információs táblák a kö-
vetkezőket tartalmazzák majd:
• felszólítást a kutyapiszok felsze-

désére;

• a kutyapiszok otthagyásáért járó 
következmény (büntetés) ismer-
tetését;

• Erzsébetváros önkormányzatá-
nak kutyapiszokgyűjtő zacskót 
biztosító helyszíneinek és idő-
pontjainak feltüntetését.

Átfogó kampány
Emellett azt is fontosnak tartjuk, 
hogy az önkormányzat kezdjen át-
fogó lakossági tájékoztatási kam-
pányba az Erzsébetváros újságban 
és az önkormányzat közösségi ol-
dalán is: hívjuk fel a figyelmet arra, 
hogy Erzsébetvárosban fontosnak 
tartjuk a köztisztaság mellett a fele-
lős kutyatartás támogatását, azon-
ban egyetértünk a hanyag gaz-
dákkal szembeni minél szigorúbb 
fellépéssel.
A köztereink kutyapiszok miatti 
pluszterhet jelentő takarításánál 
olcsóbb, ha a gazdik ösztönzésébe 
és átfogó tájékoztatásba kezdünk, 
ez pedig a lakók és kutyatartók 
békés együttélésének egyik első 
lépése lehet. 

Javaslatunkra: száz zacskó 
minden kutyásnak
Nem csak ebben az önkormányzati 
ciklusban és nem csak ennek a ke-
rületnek jelent problémát az állan-
dó harc az utcán heverő kutyakaki-
val. Ez olyan nagyvárosi probléma, 

amelynek a megoldásához nem 
elég a tiltás, a büntetés, a szigor 
belengetése, alapvetően szüksé-
ges a figyelemfelkeltés, a támogató 
hozzáállás eszköztárának felhasz-
nálása. Ráadásul a közterületeken 
elhagyott kutyapiszok nemcsak 
esztétikai, de komoly egészség-
ügyi problémákat is okozhat.

Hol volt, hol lesz
Más kerületek gyakorlatát meg-
vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy 
vannak jól működő, bevált példák. 
Ezek alapján a május végi kép-
viselő-testületi ülésre frakciónk 
benyújtott egy javaslatcsomagot, 
amely ha nem oldja is meg, de 
enyhítheti a kutyapiszok-problé-
mát. Ennek részeként minden, a 

Nevéhez illően szépséges rózsák pompáznak Erzsébetváros leg-
szebb terén, az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom elő-
kertjében. Facebook-posztom alá egy olvasó az alábbiakat írta: 
„Valódi rózsák a magyar Notre-Dame-nál!” És milyen igaza van. A 
templom Steindl Imre neogótikus tervei alapján készült, ez Steindl 
egyetlen szakrális alkotása. Alapkövét 1895. október 20-án Ferenc 
József helyezte el. A templomot 1901. május 16-án szentelték fel, 
és Árpád-házi Szent Erzsébet oltalmába ajánlották. A névadó az 
1200-as évek elején élt, a későbbi király, IV. Béla húga volt. Erzsé-
bet vezeklő életmódot folytatott, sőt, a tiltás ellenére is folytatta a rá-
szorulókat segítő tevékenységét. Amikor egyszer a szegényeknek 
vitt kenyeret a kötényében, és megkérdezték tőle, hogy mit visz, azt 
felelte: rózsákat. És a szent asszony szavára a kenyér rózsává válto-
zott. Így, ezzel a történettel vissza is kanyarodtunk az itt pompázó 
gyönyörű virágokhoz. Ha erre járunk, büszkén mesélhetjük a mi Ró-
zsánk terének történetét.

   VIRÁGBA BORULT A RÓZSÁK TERE

SÁLI ANNAMÁRIA
6. választókerület

Fogadóórát időpont-egyeztetés alapján tartok.             06-30/227-4859             E-mail cím: sali.annamaria@erzsebetvaros.hu             Facebook / sali.annamaria.momentum

Amikor újabb és újabb története-
ket hallok embermentőkről, vagy 
amikor azt látom, hogy hány civil 
és önkéntes segítő áll most is a ha-
zánkba érkező menekültek mellé, 
egy kicsit megnyugszom: az em-
beri jóság igenis létezik, a gonosz 
pedig legyőzhető. Több esemény 
is bizonyítja ezt. 

Részt vettem a 15 éves a Jaffe 
Zsidó Családsegítő Szolgálat szü-
letésnapján, ahol egy különleges 
színházi előadással ünnepelték ezt 
az évfordulót. 

Judy Batalion Partizánnők 
című könyvét adaptálta kíváló 
felolvasószínházzá Hidvégi Nóra 
színházi rendező és Törley-Havas 
Sára dramaturg, amelynek üzene-
te az, hogy soha nem szabad fel-
adni, mindig küzdeni kell azért, ami 
fontos. 

A Dob utca 90. falán emléktáb-
lát avattunk fel a Kanadában élő 
holokauszttúlélő Fuchs Endre ja-
vaslatára, aki ebben az épületben 
élte túl a vészkorszakot sok gyer-
mekkorú társával együtt. Köszöntő 
beszédemben elmondtam: az én 
generációm érti és tudja, hogy a mi 
felelősségünk a holokauszt áldoza-
tainak emlékét ápolni.

Kiválóságaink

SZÜCS BALÁZS
a 7. választókerület képviselője

Fogadóórát minden hónap első hétfőjén, 16–18 óráig tartok, valamint előzetes megbeszélés alapján előre egyeztetett időpontban is.             06-30/690-9149

Csodálatos eseményen vettem részt, a Bihari János Táncegyüt-
tes évadzáró előadásán. A Bihari Képeskönyv 2022 című pro-
dukció a sokszínű tánckultúra elemeit ötvözte a velünk élő ha-
gyományokkal, kiváló szervezéssel és nagyszerű rendezésben. 
Gratulálok Boross Sándor egyesületi elnöknek, Lévay And-
rea, Ágfalvi György művészeti vezetőknek, Szemán Barnabás 
tánckar vezetőnek és természetesen a táncosoknak!

Igyekszem röviden összefoglalni a legfontosabbakat, de aki nem csak kéthavonta szeretne hírekhez jutni 
választókerületünk és Erzsébetváros életéből, javaslom, kövesse politikusi Facebook-oldalamat 
(www.facebook.com/azenkepviselom), figyelje videós Heti Hírmondómat. Ezeken a felületeken rendszeresen a 
legfrissebb híreket találják. De most nézzük az elmúlt néhány hét legfontosabb eseményeit – röviden.

BŐVÜLŐ ÉRTÉKTÁRUNK Az Értéktár bizottság elnökeként öt épület 
helyi védettségét terjesztettem a testület elé. A testület ellenszava-
zat nélkül fogadta el javaslatomat, így helyi védettség alá került az 
AKÁCFA UTCA 63., a DEMBINSZKY UTCA 44., a HERNÁD UTCA 22., a 
KIS DIÓFA UTCA 3/A-B ÉS A SÍP UTCA 6. szám alatti épület is. Tudom, 
hogy sok védendő értékünk, épületünk van a kerületben, ezért kérem 
a lakókat, küldjék el javaslataikat az ertektar@erzsebetvaros.hu cím-
re. Az Értéktárba nem csak épületek kerülhetnek, javasolhatnak szel-
lemi örökségeket, életműveket is, amelyeket szeretnénk megőrizni és 
minél többet rendszeresen bemutatni.

A civil szervezetek nagyon 
széles körben látnak el fontos 
feladatokat. A civil működési 
és program pályázatra csak-
nem száz pályázat érkezett, 
ide vonatkozó előterjesztése-
met elfogadta a testület, így 
közülük több mint hatvanat 
tudtunk támogatni. Remé-
lem, sok színvonalas kerületi 
program, esemény valósul-
hat meg önkormányzatunk 
támogatásával. 

  Civilek támogatása

Részt vettem a Molnár Antal Zene-
iskola tanévzáróján is, ahol csodá-
latos előadásokat hallgathattunk 
meg. Külön öröm számomra, hogy 
az iskola immár birtokba vette 
a Damjanich utca 4. szám alatti 

épületet, és szeptembertől a magas színvonalú képzés itt folytatódhat. 
Óvodáink, bölcsődéink is sorra rendezik a közösségi eseményeket, leg-

utóbb a Nefelejcs óvoda családi napján jártam, ahol lángossal, palacsin-
tával és sok-sok játékkal várták a vendégeket. 

Időközben átadtuk a pedagógusnapi díjainkat is. Gratulálok Tarr Erzsé-
bet óvodavezetőnek, Drevenka Judit dadusnak és Tripolszky Judit taní-
tónőnek a kiváló munkájuk elismeréséért. A Bóbita és a Csicsergő óvodák 
vezetői posztjára kiírt pályázat elbírálása után a korábbi óvodavezetők foly-
tathatják a munkájukat, így jó munkát és sok sikert kívánok Hári Zsuzsan-
na és Zselinszky Tiborné Icának! 

És mivel tudom, hogy a nyári szünet hosszú a szülőknek, kérem, hogy 
nézzék át a Bischitz Johanna Humán Szolgáltató honlapján a nyári napközis 
táborok kiírását, mert hétről hétre izgalmas, érdekes táborokat ajánlanak a 
gyerekeknek. A szülőknek csak az év közbeni étkezési díjat kell fizetniük.

Megkerült Pitonka! Országos sajtóhír volt, hogy az egyik Damjanich 
utcai szomszédunktól elszökött egy piton. A jószág a pincében húzta 
meg magát, épségben átvészelte a csavargást. Köszönöm minden 
keresőnek a segítséget, a megosztásokat.

A mi felelősségünk

      Köszönöm a sok javaslatot, 
ötletet. Ne feledjék, hogy július 
15-től a kerület honlapján sza-
vazhatnak a beküldött javas-
latokra. Keressék fel a www.
erzsebetvaros.hu honlapot, és 
szavazzanak önök is!

KÖZÖSSÉGI
KÖLTSÉGVETÉS 7

Kitört a nyári szünet
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RIPKA ANDRÁS
önkormányzati képviselő

KÖSZÖNETTEL 
tartozom 

mindazon 
erzsébetvárosi 

lakóknak, 
kollégáimnak, 

segítőimnek, akik 
fáradhatatlan 
munkájukkal 

segítették mun-
kámat az időközi 

választáson!
Köszönöm a sok 

támogatást!

Ripka András

A bulinegyedtől zajos Erzsébetváros ön-
kormányzata úgy döntött: nem ad ki több 
teraszengedélyt, nem támogatja azt a gya-
korlatot, hogy a parkolóhelyek területén 
asztalokat helyezzenek el a vendéglátósok.

Egy erzsébetvárosi bisztró tulajdonosa 
azonban kicselezte ezt, és egy teherautót 
állított be a bisztrója elé, arra pedig aszta-
lokat és székeket tett fel. Az önkormányzat 

azért sem adott rá engedélyt, mert a forgal-
mas utcában nemcsak autók, hanem troli-
buszok is járnak. A bisztró tulajdonosa azt 
nyilatkozta: az önkormányzat balesetvé-
delmi indokát többek között azért nem tud-
ják elfogadni, mert azt úgy állapította meg, 
hogy semmilyen műszaki vagy kivitelezési 
terv nem állt rendelkezésére tervezett tera-
szukról.

Az ügy mára odáig jutott, hogy a Király 
utcai bisztró tulajdonosa népszavazási alá-
írásgyűjtést kezdeményezett Erzsébetvá-
rosban, hogy a kávézók kitelepülhessenek 
az úttestre, a parkoló autók helyére. Ha si-
került összegyűjteni elegendő aláírást, ak-
kor a népszavazás arról hivatott döntetni, 
hogy a vendéglátósok létrehozhassanak-e 
teraszt a parkoló kocsik helyén.

Illegális teraszok

forrás: magyarnemzet.hu

Budapest belvárosát a nyár beköszöntével jelenleg lezárt utcák, 
sajátos teraszok, zajos vendéglátóhelyek jellemzik. A Covid miatti 
bezárások után érthető, hogy a vendéglátóegységek tulajdonosai-
nak tartalékai kimerültek, és maximalizálni szeretnék bevételeiket, 
ami azért időnként a lakosok és a közlekedők kárára válik. Erzsébet-
városban teraszengedély hiányában egy parkoló teherautóra ülte-
tik fel a vendégeket.

Folyamatosan várom Önöket fogadóórámra, bejelentkezés a 06-1/462-3359-es telefonszámon és e-mailben (ujvari-kover.monika@erzsebetvaros.hu) lehetséges!

UJVÁRI-KÖVÉR 
MÓNIKA

az 1. választókerület képviselője

Megújult a Dob bölcsi udvara. 
Erzsébetváros gyermeknevelő 
intézményeiben nagy hangsúlyt 
fektetünk arra, hogy cseperedő 
kisgyermekeink a legjobb körül-
mények között tudjanak játszani 
és ismerkedni a világgal. Kiemel-
ten fontosnak tartjuk, hogy kor-
szerű berendezések legyenek a 
bölcsikben és az óvodákban is, 
ezért folyamatosan fejlesztjük a 
különböző kerületi fenntartású 
oktatási intézményeinket. Nem-
régiben például itt, a mi önkor-
mányzati körzetünkben lévő Dob 
bölcsőde udvarán újítottuk meg 
a homokozókat, a kültéri padokat, 
lefestettük a kerti szerszámtárolót, 
beszereztünk egy árnyékolót és új 
játéktárolókat, valamint fejlesztő-

játékokat és könyveket is, hiszen 
sem az udvaron, sem a csoport-
szobákban nem szabhat gátat 
semmi a gyerekek fejlődésének.

Hiszem, hogy a bölcsisek ked-
velik az újításokat, és a homokozó 
mostanra már biztosan a hetedhét 
országon túli királyság palotájává, 
a játéktárolók pedig a sárkány bar-
langjává váltak.

Picur klub. A Dob bölcsőde Pi-
cur klubjában a nem bölcsisek is 
ismerkedhetnek a közösséggel, a 
bölcsődei világgal, a játékokkal. 
Heti két-három alkalommal, 8 és 
16 óra között akár négyórás fel-
ügyeletet is biztosítanak itt a pi-
ciknek, a térítési díja óránként 350 
forint. 

Gyermekeink a legfontosabbak

Várom 
a javaslataikat! 

Mivel számomra elsődle-
ges, hogy a lakókkal közö-
sen formáljuk a kerületet, 
ezért kérem, hogy ha a 
választókerülettel kapcso-
latban bármilyen észrevé-
telük van, keressenek meg 
ismert elérhetőségeimen, 
és szívesen egyeztetek 
önökkel, bevonva akár az 
illetékes cégek vezetőit is. 

Ha szülőként elintézendő dolguk akad 
hétközben, vagy csak szeretnék, 
hogy a gyermekük korukbeliekkel 
játszhasson, jelentkezzenek 
a 06 30 525 55 69 telefonszámon,  
és vigyék el gyermeküket a Picur klubba.

Újabb szemetesek. Lakói ké-
résre újabb egyeztetést végeztünk, 
ezúttal a Madách sétányon, a kör-
nyezet felmérésében a lakók és az 
illetékes cégek vezetői vettek részt. 
A hozzám eljuttatott észrevételek-
nek köszönhetően és a bejárás 
eredményeként új szemeteseket 
helyeztünk ki a sétányon, hogy ez-
zel is segítsük a terület tisztántartá-
sát. Bízom benne, hogy az újonnan 
kihelyezett szeméttárolók a sétány 
javára fognak válni.

Faültetés. Az egyeztetésen a 
fapótlás és új növényzet telepítése 
is szóba került. Bizonyára velem 
együtt önök is a lehető legzöldebb 
utcákon és tereken szeretnének át-
haladni, ezért a Madách sétányon 
három fát ültetünk a zöldebb és él-
hetőbb viszonyok megteremtésé-
ért. Bízom benne, hogy hamarosan 
már az új fák telepítéséről számol-
hatok be önöknek. 

  A lakókkal közösen,  a lakókért

Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint.            Bejelentkezés a ripka.andras@erzsebetvaros.hu e-mail címen.
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Egy Klauzál utcai pici földszinti garzonban 
lakik Ica néni. Huszonöt négyzetméteren is 
elfér minden, ami neki kell. Még a madárkalit-
ka is: Gyurika, a papagáj hangos csipogással 
üdvözöl minket. Amerre csak nézünk, a szek-
rényeken, polcokon kisplasztikák mindenütt, 
különleges festett kerámiafigurák. Mintha él-
nének, olyan kifejező az arcuk, a mozdulata-
ik. Pontosan megformált mestermunkák. 

Pedig Ica néni soha nem tanult kép-
zőművészetet, sőt azt sem tudta, hogy te-
hetsége lenne hozzá. 1944-ben született 
Dunaföldváron, édesapja sírkőfaragó volt, 
édesanyja varrónő, alig volt miből felnevel-
ni a három gyereküket. A legkisebbik, Ica 
14 évesen kimaradt az iskolából, gyors- és 
gépírótanfolyamra jelentkezett, de azt sem 
fejezte be.

– Amikor kiderült, hogy a főnökeimet 
kellene kiszolgálni, kávét főzni nekik, ott-

hagytam az egészet. Mindig nagyon büszke 
voltam – mondja önérzetesen.

Inkább elment szövőnőnek, dolgozott 
az újpesti szövőgyárban, később öntödé-
ben is, s ki tudja, még hányféle üzemben, 
futószalag mellett. Sohasem bírta elviselni 
az igazságtalanságot, mindig kimondta a 
véleményét, így aztán egyik munkahelyén 
sem marasztalták. Férjhez ment, szűkös 
albérletekben laktak. Amikor jött a gyerek, 
vettek egy roskadozó falusi házat valahol 
a végeken. Azokat az éveket szívesen ki-
törölné az emlékezetéből. A faluban szá-
mára pokol volt az élet: a nőket lenézték, a 
gyerekeket verték az iskolában, Ica viszont 
mindenkivel szembeszállt, hogy a kislányát 
megvédje. Tizenöt év alatt sikerült annyi 
pénzt összerakosgatniuk, hogy visszajöhet-
tek a fővárosba, és a Klauzál utcában hoz-
zájutottak ehhez az akkor még tanácsi la-
káshoz. De mire egyenesbe jöhettek volna, 
a férje meghalt. Húsz éve özvegy, a lánya 
rég férjhez ment. Ő pedig egyedül maradt, 
majd nyugdíjazták. Kocsmákba járt takarí-
tani, nem is elsősorban a pénzért, hanem 
hogy ne kelljen otthon ülnie. Segített az is, 
hogy nagymama lett, hozta-vitte a kisuno-
káit az iskolába. 

– Egyszer az egyik unokámmal egy kerá-
miabolt kirakatát néztük, és megjegyeztem 
neki: „Ilyet én is tudnék csinálni.” Hitetlen-
kedve nézett rám a gyerek. 

Aztán a nagymama agyagot vett, haza-

vitte, s maga is meglepődött, hogy a kezei 
között milyen könnyen formálódtak a szob-
rocskák. Olvasta az újságban, hogy az Akác-
fa utcai idősek klubjában kerámiaműhely 
is működik. Oda vitte el az első műveit. Egy 
szentendrei keramikusnő tartotta a foglalko-
zásokat, Ica néni tőle tanulta meg az agyag-
formálás alapjait. Egyszerű tálkákkal kezdte, 
s eljutott az anatómiailag pontos emberáb-
rázolásig. Ráadásul a klubban társakra is ta-
lált, alkotó kedvű emberekre, akik mind idős 
korukban fedezték fel magukban a tehetsé-
get. Az idősek klubja közben átköltözött a 
Dohány utcába, ahol Iványi Zsóka faszob-
rász, restaurátor tartja a kézműves-foglalko-
zásokat, Huszár Ildikó reklámgrafikus pedig 
a festészet fortélyait tanítja a szépkorúaknak. 

Ica néni meséli, egyszer egyik ismerőse 
eljött hozzá, s mikor meglátta a műveit, fel-
ajánlotta, hogy mindet megveszi. Szép ösz-
szeget ígért értük. Ám ő nem adta. 

– Minek nekem már a pénz? Kicsi a 
nyugdíjam, de megveszem belőle, ami a 
közértből kell, másra nem költök. Sajnáltam 
eladni a munkáimat. 

Ica néni modern nő, az internetről ta-
nult meg hímezni is, tájképeket készít annyi 
színárnyalattal, mintha cérnával festene. 
Naponta tornázik, a szobabiciklijén kilo-
métereket hajt. Sokat tesz az egészségéért, 

hogy ne legyen betegen senkinek a terhére, 
ne szoruljon rá másokra. Szerinte sokan el-
hagyják magukat idős korukban, magukba 
temetkeznek. 

– Pedig most van lehetőségünk arra, 
hogy megvalósítsuk azt, amit korábban 
nem tudtunk. Már nem kell dolgozni, gye-
reket nevelni, a szabadidőt ki kell használni. 
Hol lett volna nekem azelőtt arra időm, hogy 
ilyen dolgokkal foglalkozzam? 

Ica néni végre olyan szabadon és nyitot-
tan él, ahogyan mindig is szeretett volna. 

– Ha erre jársz, nyugodtan ugorj be hoz-
zám. Szívesen látlak – integet a kapuban. 

S. Zs.

Alkotni sohasem késő
Vannak, akik már ötvenen túl úgy érzik, nincs értelme semmi újba kez-
deni, minek „arra a kis időre, ami még hátravan”. Az örök kesergőknek 
érdemes megismerni a kerület egyik lakóját, Juhász Bélánét. Ica néni 
78 éves, keményen dolgozott egész életében. Nyugdíjas korára egye-
dül maradt, de nem akart tétlenül otthon ülni. A kerületi idősek klubjá-
ba, a kerámiaműhelybe kezdett járni. Agyagszobrokat, kisplasztikákat 
készít, az internetről tanulta meg, hogyan kell tájképeket hímezni. 
Alkotás nélkül már elképzelni sem tudja a napjait.

Az Idősek Nappali Klubja (Dohány 
utca 22–24.) júliusban kedden és csü-
törtökön 8 és 16 óra között ad otthont 
Huszár Ildikó reklámgrafikus festészeti 
és kreatív foglalkozásainak. Mindenkit 
szívesen látnak, aki kedvet érez ma-
gában az alkotáshoz és a jó társaság-
hoz. Képzőművészeti előképzettségre 
nincs szükség. A feltétel csupán annyi, 
hogy az illető VII. kerületi nyugdíjas le-
gyen. A műhelyben minden segédesz-
közt, papírt, vásznat, festékeket ingyen 
biztosítanak.

Az önkéntes festők vidám csapata június 
22-én érkezett meg az idősek otthonába. A 
festésre a kerület egyik iskolájának diákjai 
jelentkeztek, és a Humán Szolgáltató intéz-
ményeinek munkatársai. Jöttek a Mozgás-
stúdióból, a Családsegítő Központból és a 
titkárságról is. Elkísérte őket Farkas Tünde, a 
Humán Szolgáltató vezetője is. Lapunknak 
elmondta, profi kivitelezőkre nem volt forrá-
suk, de nem csak spórolásból választották 
az önkéntes munkát.

– Sok olyan kollégánk is eljön segíteni, akik 
még nem találkoztak, mert különböző terüle-
teken dolgoznak. Itt megismerhetik egymást, 
számunkra ez csapatépítő tréning is. 

A társaságot Huszár Ildikó reklámgrafikus 
irányítja, aki a Dohány utcai idősek klubjá-
ban vezet festészeti műhelyt. Ő tervezte ide 
faliképeket, felrajzolta a falra a figurák körvo-
nalait. Már „csak” az van hátra, hogy kifessük 
együtt az alakzatokat. Valahogy úgy, mint 
gyerekkorunkban a kifestőkönyveket.

Az egyik fiatal nő a Fejlesztési Centrum-
ból érkezett, és máris nekilát a lombkoroná-
kat zöldre színezni. Meséli, nagyon érdekli a 
művészetterápia, be is iratkozott egy ilyen 
képzésre, ezért jött el ide is. 

Huszár Ildikó keveri a falfestékek árnya-
latait, s bátorítja a félénkebbeket: nem baj, 
ha megcsúszik az ecset, ha a festék túlfut a 
vonalon, könnyű korrigálni.

A jó hangulatot a részleg idős lakói is 
átveszik. A nénik kiültek a folyosóra, és cso-
dálják, ahogy színesedik a fal. Nem minden-
nap van itt ekkora nyüzsgés. 

Rozi néni nemrég költözött be az otthon-
ba, jobb neki itt, mint otthon egyedül. A fia 
vidéken él, nem tudott gondoskodni róla, itt 
viszont mindene megvan. Jól kijön a szoba-
társával, Ica nénivel is, aki most is mellette 
üldögél. És nagyon szépen tud énekelni. 

– Azt énekeld el, Icám, hogy Kék nefe-
lejcs virágzik a tó partján…

Majd jön a ráadás: Millió, millió rózsa-
szál… A rögtönzött produkciót versmondás-
sal folytatja Klári néni: József Attila Mama 
című versét szavalja el olyan átéléssel, hogy 
a falfestők kezében megáll az ecset, és min-
denki őt hallgatja. A néni valaha a versmű-
sorokat szerkesztett a tévében…

Úgy látszik, bár az idő múlásával sok min-
dent elfeledünk, a költészet és a zene mara-
dandó. Akárcsak a színesedő derűs falfest-
mények.                                           Sándor Zsuzsa

Közösségi festés az idősek otthonában
A Dózsa György úti idősek otthonának negyedik emeletén a demens lakókat gondozzák. Számukra még fonto-
sabb a barátságos, ingerdús környezet. Ebben próbál segíteni az intézményt fenntartó Bischitz Johanna Integ-
rált Humán Szolgáltató Központ. Két és fél éve már elkezdték színes faliképekkel díszíteni a folyosót, de a Covid 
miatt le kellett állni. Most azonban folytatják a falfestmények készítését. Az időseket gondozó kollégák javaslatai 
alapján találták ki, mit is ábrázoljanak a képek: lesz színes városi enteriőr kávéházzal, könyvesbolttal, zöldséges-
sel, valamint állatkert, cirkusz és akvárium is. Csupa olyan téma, amelyek szép emlékeket idézhetnek fel.
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Egy hivatásos rajongó
Erzsébetvárosban
Megjelent a Kossuth-díjas színművész új könyve, a Hivatásos rajongó. 
Gálvölgyi János ebben a pályára és a pályatársakra emlékezik, be-
szélgetőtársa (ahogyan a borítón olvasható, beszéltetőtársa) Kövesdi 
Péter újságíró. Lapunknak Gálvölgyi azt is elmondta: ma is abból él 
színészként és emberként is, ami a VII. kerületben történt meg vele. 

Azt mondta, boldogan ad interjút a lapunk
nak, mert minden itt, Erzsébetvárosban 
kezdődött el. 
– Igen, az egész életem. Bár Angyalföldön 
születtem, a Vág utcában laktunk, de 1957-
ben, kilencéves koromban átköltöztünk a 
Csengery utca 9.-be. A Dob utcai általános is-
kolába jártam, ami olyan közel volt hozzánk, 
hogy a konyhaablakból az iskola folyosójára 
lehetett látni. Ez viszont azzal is járt, hogy 
amikor a tanítás után haza kellett menni, nem 
mondhattam, hogy azért késtem, mert nem 
jött a villamos. Édesapám tisztviselő volt a 
VII. kerületi tanácsban, édesanyám ápolónő, 
mindketten nagyon sokat dolgoztak, úgy-
hogy én kulcsos gyerek lettem. Az Almássy 
térre jártam focizni, a Rózsák terei templom-
ban ministráltam, ha úgy vesszük, ott volt az 
első „fellépésem”. Majd felvettek a Madách 
Imre Gimnáziumba, pedig az már akkor is elit 
giminek számított. Igaz, az általános iskolá-
ban még jó tanuló voltam. 

A középiskolában már nem? 
– Úgy éreztem, fölösleges nekem ez a négy 
év, mi a bánatnak, ha úgyis színész leszek. 
Nyolcéves korom óta színész akartam len-
ni. A Madách Gimnáziumban működött a 
fantasztikus Thália Stúdió, amelyet még 
Lengyel György, a későbbi híres színház-
rendező alapított. Amikor 1962-ben felvet-
tek a gimibe, a Stúdió épp újjáalakult, és ott 
együtt játszottunk Verebes Istvánnal, Szeg-
vári Katival és Polgár Lászlóval, a csodálatos 
operaénekessel, aki sajnos már itt hagyott 
minket. Nemrég visszamentem egykori gim-
náziumomba, megnéztem a dicsőségtáblát, 
hihetetlen, hogy ki mindenki járt oda: Albert 
Flóriántól Királyhegyi Pálig, Szinetár Miklós-
tól Szakonyi Károlyig. Óriási megtiszteltetés, 
hogy az én nevem is ott lehet köztük. 

Említette, csakis a színészet érdekelte. Ho
gyan lett hivatásos rajongó? 
– Édesanyám egyik barátnője a Madách 
Színházban volt jegyszedő, és ezért ingyen 
járhattunk oda. Azt, hogy a színházszerelem 
miként alakult ki, nem tudom, talán született 
rajongó vagyok. A Hársfa utcai művészbejá-
rójánál lesben álltam, hogy autogramot kér-
jek a színészektől. Volt egy másik vadászte-
rületem is, a Hevesi Sándor téren lévő Pesti 
Magyar Színháznál. Ezt korábban Magyar 
Színháznak hívták, és gyönyörű színház-
épülete volt, amit lebontottak, és helyére 
építették a jelenlegit. Amikor a Blaha Lujza 
téren 1964-ben felrobbantották a Nemzeti 

Színházat, a társulata átköltözött a Hevesi 
Sándor téri színházba. De ide jött a Petőfi és 
a Madách Színház társulata is, amikor felújí-
tották ezeket a teátrumokat. Úgyhogy ezen 
a környéken annyi fővárosi sztár fordult 
meg, hogy én csak álltam az autogramgyűj-
tő füzetemmel, és ájultan néztem őket. 

Úgy tudom, megvan még a gyerekkori fü
zete. Melyek benne a legbecsesebb aláírá
sok?
– Nekem mindegyik egyaránt becses. Nem-
csak a híres, nagy színészek aláírásait gyűj-
töttem, hanem a kevésbé ismertekét is. Ki 
emlékszik ma már a nagyszerű Horváth Je-
nőre, aki Rémusz bácsit alakította a tévés me-
sesorozatban? Tőle is van autogramom. Még 
arra is emlékszem, hogy milyen ruhákban 
jártak a színészek. Rajz János, aki gyakran 
játszott szegény öregembereket, az életben 
nagyon elegáns, jól fésült fürge kis ember 
volt. Amikor odamentem hozzá autogramért, 
megkérdezte: „Hogy hívnak?” Gálvölgyi 
János – feleltem. „Szarok rá, engem hogy 
hívnak?” – förmedt rám. És amikor meg-
mondtam a nevét, adott autogramot. Márkus 
László pedig mindig vonult az utcán, és a la-
zán körbevetett hosszú sálja lobogott utána. 
Persze mindenki megbámulta. Akkoriban szí-
nésznek lenni társadalmi rangot, kiváltságot 
jelentett. Gyerekként semmit nem tudtam a 
színészetről, csak a külsőségek izgattak: az, 
hogy a színész olyan kapun megy be, ahol 
más nem mehet, a színpadon állhat, a közön-
ség rajong érte. Az utcán sem úgy néznek ki, 
mint az a bácsi, aki a kopott, szürke felöltőjé-
ben elment mellettem. Egy időben Ruttkai 
Ottó volt a Madách Színház igazgatója, és 
amikor láttam, hogy közeleg a színház felé, 
elképzeltem, hogy a lába elé vetem magam 
a Hársfa és a Wesselényi utca sarkán, hogy 
vegyen fel színésznek. És ha lehet, már este 
én játszhassam a főszerepet.

Sok évvel azután, hogy színész lett, meg
adatott ez is: a Madách Színház tagja lett, és 
főszerepeket játszott.
– Elég nagy fáziskéséssel kerültem oda. Már 
a főiskolán is azért akartam Vámos László 
rendező osztályába kerülni, hogy utána a 
Madáchba szerződtessen, ahol ő oszlopos 
tag volt. Csakhogy a párhuzamos osztályba 
vettek fel, amelyet Kazimir Károly, a Thália 
Színház igazgatója indított. Diploma után 
több mint húsz évig nála játszottam a Thá-
liában. De ő is tudta, hogy nekem minden 
álmom a Madách. Többször hívtak is oda. 

Először akkor, amikor Márkus László súlyos 
beteg lett. Azt mondtam, nem megyek, mert 
Márkus meg fog gyógyulni. És így is lett. 
Másodszor akkor hívtak, amikor a Madách 
társulatában szerepelt Márkus, Haumann 
Péter és Körmendi János. Tudtam, hogy 
ők hárman megennének engem reggeli-
re. Labdába se rúghatnék mellettük. Végül 
1993-ban szerződtem át a Madáchba. A régi, 
nagy társulat vezetői színészei közül sokan, 
Mensáros László, Pécsi Sándor, Kiss Manyi, 
Márkus László már nem éltek. Megrendítő 
érzés volt azon a színpadon állni, ahol egy-
kor ezek a hatalmas művészek álltak. Ami-
kor senki nem látta, simogattam a falakat, és 
arra gondoltam: egykor ők érintették meg, 
tán még a kezük nyoma is ott van valahol. S 
hogy az élet milyen fura, sorra kaptam meg 
azokat a főszerepeket, amelyeket azelőtt a 
két nagy példaképem, Pécsi Sándor és Már-
kus László játszott a Madáchban. 

Márkus Lászlónak külön fejezetet is szánt a 
könyvében.
– Őt személyesen is ismertem, és bár a kap-
csolatunk hullámzó volt, számomra ő jelen-
tette az abszolút színészt. Neki nem volt se 
családja, se semmije, csakis a színház. Laci, 
ha reggel felkelt és felöltözött, máris ő volt 
csupa nagybetűvel MÁRKUS, A SZÍNÉSZ. 
Úgy tudott bejönni a színpadra, ahogy 
senki más, olyan erős kisugárzása volt, ami 
elmondhatatlan. Azt gondoltam, Márkus 

sohasem halhat meg, mert mindig tele volt 
energiával, élettel. Aztán 1985. december 
30-án a Kongresszusi Központban a szil-
veszteri műsort próbáltuk, amikor az öltö-
zőjében rosszul lett, és a kezeim között halt 
meg. Korábban sokszor parodizáltam színé-
szeket, utánoztam a hangjukat, Márkusét is. 
De amikor ő meghalt, befejeztem a színész-
paródiákat. Nagyon megviselt szembenézni 
azzal, hogy bárhol tartunk a pályánkon, bár-
mekkorák a sikereink, egy pillanat, és kész, 
ennyi volt. Lemegy a függöny, és vége. 

Legnagyobb színészeink alakjait idézi fel a 
könyvében. Az emlékezés is lehet misszió?
– Darvas Iván mondta egyszer: a színész ad-
dig él, amíg él az a néző, aki emlékezik rá. Az 
én színésznemzedékemnek és az előttünk 
járóknak még szerencséjük volt, rengeteg 
tévéjáték készült, televízióban kulturális 
műsorokat, színházi közvetítéseket lehetett 
látni. Ma viszont celebeket és politikuso-
kat, tisztelet a kivételnek, de teljesítmény 
nélküli embereket. Magyar színészeket ma 
alig látni a képernyőn. A fiatal kollégáink 
helyzete sokkal rosszabb, mint a miénk volt, 
mert róluk csak az a szűk réteg tud, ame-
lyik színházba jár. Egyébként a kutya nem 
ismeri őket. Pedig nagyon sok fantasztikus 
tehetség van köztük is, akikért én ugyanúgy 
rajongok, mint a régiekért. Ha írnék még 
könyvet, amit már nem fogok, akkor a fiatal 
kollégáimról írnék.                       Sándor Zsuzsa

Sándor Anna 2013-ban írta meg Anna, te 
hülye vagy? címmel a Dob utcai Spinoza 
történetének első tíz évét. Most Az én Spi-
nozám címmel megjelent a kötet folytatása, 
amely a legendás intézmény második tíz 
évének történetét meséli el. Nehéz elfogu-
latlanul írnom a Spinozáról, sőt kifejezetten 
szeretnék elfogult lenni. Hogy miért? Mert 
amikor Anna 2020-ban megkapta a Mazsi-
ke Zsidó kultúráért díját, akkor jómagam 
írtam a laudációt. Azóta eltelt ugyan két év, 

de ma is pontosan ugyanazt gondolom, 
mint akkor: „Ebben a kerületben annyi élet 
volt valaha, kávéházak, színházak, orfeu-
mok, kabarék. Mára alig maradt valami, de 
ennek a valaminek tökéletes esszenciája, 
élő megtestesülése, feltámadt szelleme a 
Spinoza.”

A Spinoza húsz éve egymagában képvise-
li mindazt, amilyen régen a zsidó negyed le-
hetett. A Spinoza valódi szellemi központ, de 
nem álínyenc kultúrsznoboknak, hanem igazi 

közönségnek, így lehet egyben, nem csupán 
a szójáték kedvéért, közösségi hely is. 

Hogy mégis miben különbözik a második 
kötet az elsőtől? Azon túl persze, hogy ismét 
eltelt tíz esztendő. Alapvetően abban, hogy 
sokkal több benne a napi konkrét munkáról 
szóló rész, sőt, a kötet végén még három 
szövegkönyvet is olvashatunk. Mindazt, 
amit a Dob utcai élet jelent, a Spinoza lénye-
gét egyetlen mondatban is le tudom ám írni: 
egy nagy falat kultúra. Remélem, örökre itt 
lesz még nekünk igazgyöngyként a lesajnált 
Dob utcában.                                                     B. L.

Igazgyöngy a Dob utcában
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Június első felében sétaszínházi 
előadás részesei lehettek több 
délutánon át a Klauzál tér lakói, 
látogatói. Itt voltunk! címmel 
a Radnóti Tesla Labor csapata 
mutatta be Erzsébetváros egyik 
legjellegzetesebb közterületét.

A részvételi színházi programban civilek 
dolgoztak együtt drámapedagógusokkal, 
szociodramatistával, színházi szakemberek-
kel és a BME hallgatóival a Kazinczy utca 
21.-ben. A csapat a projekt kezdetén kivá-
lasztotta a Klauzál teret, történeteket kutat-
tak fel, szövegeket kerestek és írtak a térről. 

Gardenö Klaudia rendező pedig jelenetekké 
alakította a műhelyből kikerülő munkákat. 

Az együttműködés lényegét a csoportve-
zetők – Durst Móni, Mlynarik Julcsi, Szendrey 
Gitta – így fogalmazták meg: „Azt kerestük, 
hogy a kultúra beemelésével hogyan tehet-
jük élhetőbbé, személyesebbé a városi teret.”

ITT VOLTUNK! OTT VOLTAM
A nap vidám fényt vet a színes rövidnad-
rágos, hegedűn játszó fickóra, aki magyar 
népdalt énekel angolul. És magyarul is, na-
gyon kedves akcentussal. A Klauzál téren az 
Azta! Zenekar verbuválja össze az alkalmi 
közönséget közösséggé, s érkezik egy ma-
gát bakonyi betyár gyereknek nevező fiatal-

ember, gyüttmentekről mesél, akik színes vi-
lágot kezdtek építeni itt, a kerület szívében.

Többen kipenderülnek a nézelődők kö-
zül Barna mellé, s bemutatkoznak. Tünde, 
aki egy lány a sok közül, meg Tomi, a sznob, 
és Pali, Gabó, Dóra, Ildikó, Borbála, Kati, Ani-
ta. Ők lesznek az idegenvezetőink ma dél-
után a Klauzálon. Megtudjuk, hogy a téren 
valamikor régen egy óriás született. A teste 
pedig tele volt tetoválással: jelenetekkel a 
múltból.

Sétára indulunk, játszók és járókelők. A 
következő órában bejárjuk a Klauzál teret, 
megismerkedünk az óriás tetoválásaival, 
történetekkel, amelyeknek tanúja volt. 

Érkezik Petőfi Sándor, és keresi az ő 
Júliáj át, helyette egy turistába botlik, aki 
kocsmázni hívja, s elmondja neki: ti, magya-
rok mind olyan vészmadarak vagytok.

Glatter Sándor pékinas a Dob utcából ke-
rekezik ide, hogy meséljen nekünk. 

Megismerhetjük a Pepita Ofélia Bár emlé-
keit 1872-ből, amikor Miklósi Gyula színház-
igazgató nem bírta kivárni, hogy felépüljön 
a Népszínház, és az akkor még István téren 
felépített egy teátrumot. Itt mutatták be A 
háromcsőrű kacsa című operettet.

A séta során bemutatkozik Gérecz Attila, 
ifjú költő, forradalmár: 27 évet élt, 52 verset 
írt meg börtönben, neki ennyi jutott, s hősi 
halált halt az ’56-os forradalom és szabad-
ságharcban. 

A tér nem tehet róla, hogy temető lett, 
ez is elhangzik, amikor a holokauszt kerül 
szóba. A Klauzál tér közepét soha nem lehet 
elfelejteni.

S jönnek a névtelen életek sorra, hozzák 
a történeteiket.

Jön a néni kendőben, bottal a kezében, 
ruszlit meg szardellát vásárolt a boltban, a 
lány napernyővel sétál, s azon izgul, megte-
lik-e a táncrendje az esti bálon.

Jönnek sorra a történetek a Klauzál térről, 
egyik a másik után, s visznek minket, röpíte-
nek vissza az időben, akár egy ringlispílen, 
forgunk, pörgünk, sírunk, nevetünk. 

Megtanuljuk: a rózsa azé, aki gondozza…
Átutazó vagyok itt, a földön – énekli az 

előadás végén a rövidnadrágos fiú, s ka-
punk a kezünkbe tollat, adnak hozzá füzet-
két, feladattal: Te mit üzensz az óriásnak? 

Felakasztgatjuk a papírokat, s választha-
tunk a sajátunk helyett egy másikat.

Én ezt az üzenetet hoztam el leírva, és a 
szívemben is. Köszönöm az ismeretlen író-
jának: „Jó lett volna itt férjet fogni a múlt 
században. Kacagni lekváros szájjal a svájci 
kiflitől. Ha van ilyen emléked, őrizd, és mo-
solyogj!”

Itt voltunk! Veletek voltunk – a Klauzál té-
ren. Továbbadjuk az óriás meséit. 

A PEPITA OFÉLIA, GLATTER SÁNDOR, AZ ÓRIÁS ÉS SOKAN MÁSOK

Sétaszínház a Klauzál téren

Kulturális köztéri programra, közös tánco-
lásra várták június 10-én és 17-én az er-
zsébetvárosiakat az István utca 27.-ben. A 
regisztrált résztvevők a Szendvicsbárban 
kaptak eligazítást, majd zenét a telefonjukra 
a Twitch alkalmazás segítségével, s elindult 
a táncperformansz: az utcán!

A kerületi köztánc megmozdította nem-
csak a táncolókat, hanem a környéken lakó-
kat, a járókelőket is, a lezúduló jégeső elle-
nére.

A Placcc Fesztivál csapata a Nyitva! Er-
zsébetváros program keretében pályázott az 
egykori Szendvicsbár bérleti jogára, s június-
ban debütált a Dance the district program. 
Valós, befogadó közösségi élményt akartak 
teremteni, amely a kerület jelenébe és emlé-
kezetébe is beépülhet. 

Borsos Luca instrukciói alapján, Bartha 
Márk zenéjével a fülében az újságíró is el-
indult fölfedezni Külső-Erzsébetváros egy 
kis szeletét: betáncolni a környező utcákat, 
tereket.

Lóg az eső lába, fülledt az idő, amikor 
Loncival és Andrissal csapatként útra kelünk 
megkeresni választott kezdőpontunkat, a 
Peterdy utca felé indulva. Megtudom, hogy 
testvérek, bővebb beszélgetésre nem fut-
ja, mert leszakad az ég, én behúzódok egy 
kapualjba, kívül esik a komfortzónámon az 
esőtánc, ők elköszönnek, s megbeszéljük, 
később találkozunk. 

Fülemben utcahangok, nem tudom, va-
lójában mit hallok, s jól hallom-e, kiveszem a 
fülhallgatót, utcahangok kívül-belül, morajlik 
bennem Erzsébetváros. Állok az eresz alatt, 
nézem a szemben levő tűzfalat, megcsillan 
rajta a napfény, konstatálom, mennyire szép, 
moraj helyett zene érkezik a fülembe, meg-
nyugtató, andalító esőzene. Egyedül vagyok, 

sokáig. Lány szalad kutyával, asszony egyen-
súlyoz bevásárlókosárral meg esernyővel, 
apuka próbálja kisfiát a nyakába emelni, 
segítek neki, együtt ázunk, nem hallom, mit 
mond, hisz nálam zene szól, de mosolyog, 
nyilván hálás a segítségért. Az eső átmossa 
az elmémet, észre sem veszem, mikor mozdít 
meg a hangulat, amit Márk az István utcából 
küld, bele fülembe, a lelkembe. 

Már jég esik, de nem hallom a kopogást, 
mert nekem saját hangjaim vannak, egy pilla-
natra behunyom a szemem. Amikor kinyitom, 
táncoló embereket látok. A Peterdy–Murányi 
sarkon fiatal pár ropja az esőben. Bevágódik 
mellém a kapualjba egy kackiás bajuszú fiú, 
csuromvizesen, ő is táncol, összemosoly-
gunk, láthatóan élvezi az esőt, s áttáncol az út 
túloldalára, találkozni másokkal. 

Alábbhagy az égi koncert, kimerészke-
dem, ne nézzenek már kényes királylánynak, 
elindulok társakat keresni. Itt lakott Eötvös 
Gábor, emitt Kibédi Ervin, rácsodálkozom 
kapualjakra, észreveszem, milyen szép a 

Damjanich 29. házszámtáblája. Fogalmam 
sincs, hol lehetnek Lonciék, de mindegy is, 
majd megkerülnek, élvezem a magányt, a 
zenét, a járókelők gesztusait és ritmusát, Er-
zsébetvárost eső után.

A zene élénkül, a nap lassan kisüt, s várat-
lanul összefutok újabb táncosokkal. Valahol 
a Nefelejcs utcában. Jé, nem vagyok egye-
dül! Tétova, vidám felismerések, köszönések 
szavak nélkül, mozdulatokkal. Ugyanazt a 
zenét halljuk, egy ritmusra táncolunk, min-
denki nevet, örülünk a találkozásnak, s a 
közösségi tánc atmoszférája átragad az utca 
civil népére is.

Fura pasas áll be közénk, karatés mozdu-
lat kíséretében felüvölt, talán hónapok fe-
szültsége tör ki belőle, majd egykedvűen, szó 
nélkül továbbmegy. Szakállas férfi nézi a tán-
cot boldogan, s halad velünk egy darabon, 
odalépek hozzá, kiderül, hogy angol, nagyon 
tetszik neki, amit lát. „Fantasztikus!” – mondja. 

Fülünkbe instrukció jön: táncoljunk visz-
sza a bázisra. 

Különböző utcákból pörögve, ugrándoz-
va, suhanva, ringatózva, riszálva, lejtve érke-
zik a Szendvicsbárhoz vagy harminc ember. 
Köztük vonaglik Lonci és Andris, integetnek, 
örülnek, hogy megvagyok. Mintha valami 
jókedvű, zombis filmet forgatnának, néma 
táncosok mozognak ugyanabba az irányba. 
A járókelők fotóznak, autóból integetnek, 
láthatóan mindenkit jókedvre derít az utcán 
táncolók szürreális látványa. Sehol egy un-
dok arc, inkább kíváncsian nézelődő kerüle-
tiek. Márk zenéje szól a hangszórókból is, s 
végre együtt táncolhatunk mindannyian. 

Az ötletgazda a járvány idején kezdett tán-
colni a Városligetben. Egyedül. Élvezte a bel-
ső utazást, amit új hobbija adott. „Mindannyi-
unkban él a vágy, hogy mozogjunk zenére” 
– mondja a tánctól kipirulva Borsos Luca, aki 
a Dembinszky–Murányi sarkon lakik. 

Roskó Mária ékszerművész – tősgyökeres 
kerületi lakos – végigtáncolta az egy órát. 
„Elemi, felszabadító érzést adott. A közös-
séghez tartozás élményét.” 

Táncra fel, Erzsébetváros! Török 
Zsuzsa
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Tulajdonképpen a Newyork-
nak kellene a kávéház ragyogó 
nevét írni, slamposan, ahogy a 
kortársak az alapítás idején. De 
belátjuk, változik a helyesírás. Ál-
lamilag Hungária Kávéház volt a 
hatvanas évek közepén (később 
az elnevezés lekopott), amikor 
elcsattant az utolsó írói pofon. 

A néhány hete, 88 éves korában elhunyt 
Moldova György egyik utolsó, az ATV-nek 
adott interjújában dicsekedett el New York-
os identitásával. Az írót komoly szépészeti 
vonzalmak fűzték az egykori New Yorkhoz, 
főleg a kor íróihoz. 2018-ban mesélte, iro-
dalmi ízlése a Nyugat második nemzedéké-
hez köti. (Ki az ön által legnagyobbnak tar-
tott kortárs, akire büszke, hogy vele azonos 
korban élt? – kérdeztük. Füst Milán – vágta 
rá gondolkodás nélkül. – Mikor a Szellemek 
utcáját elolvastam, úgy éreztem, mintha az 
anyám szólt volna hozzám. Teljesen azonos 
ritmusunk volt. És lírai értelemben is csoda-
szép. De nem akarok leszűkítő lenni, szere-
tem én a Nyugat első nemzedékét is.) 

Talán nosztalgiából, a nagy elődök irán-
ti azonosulási vágyból, a fiatal Moldova 
tizenöt évre bevette magát a New Yorkba. 
A legendás kávéházat számos tulajdonos-
váltás, háború, államosítás már alaposan 
megviselte. Az ostrom után lóhúst, melaszt 
mértek benne, elkobzott extra bútorok tá-
rolóhelyisége volt. Az épület felső szintjein, 
az úgynevezett New York-palotában székelt 
a Lapkiadó Vállalat. 1954-ben mégis újra 
megnyílt az új Hungária. A siker- és a dicsvá-
gyó Moldova (88 éves korára száztizenegy 
kötet szerzője) beült oda, ahol a Mester, Füst 
Milán is annyit ült. Ennek az író szerint nem 
presztízsoka volt: „Nem kivagyiságból ültem 
be a New Yorkba, hanem sóherségből. Elég 
összeszorultan éltünk, két szobán osztoz-
tunk heten, néha többen is. Mit mondjak? 
Nem volt íróasztalom.”

A kávéházi élet klasszikus korszaka, 
mindaz, amit manapság New York-fílingnek 
mondanak, 1900 után, a Harsányi testvérek 

vezetésével indult, s nagyjából a világhá-
borúig tartott. Hírnevét nagymértékben a 
főpincérnek, Reisz Gyulának köszönhette. 
Fizetőpincérként azt tette, amit a név diktált. 
Fizetett és kölcsönzött. Támogatta az iro-
dalmat. Könyvtárat gyűjtött íróknak, sorban 
álltak a polcokon a kor híres lexikonjai. A ká-
véházi boom egyik oka a múlt század elején 
Európa-szerte a nagyvárosi életforma zsú-
foltsága volt. Drága és szűkös volt a lakás, 
sokba került a fűtés (sparhelt, vaskályha), 
a villany, ordított a házmester, döngött az 
udvaron a poroló. Ehhez képest a New York 
melege, a fényár, melyben a velencei tükrök 
úsztak, az olcsó kávé, a szivar, a korlátlanul 
olvasható sajtó (a New York négyszáz ha-
zai és külföldi lapot járatott) más világ volt. 
Nem csoda, hogy a vérbeli kávéházi lump az 
éjszakát is itt töltötte. Egyébiránt, ha a rosz-
szul fizetett slapaj kiszorult az albérletből, 
az egyik játékteremben két összetolt nád-
széken éjszakára is meghúzhatta magát. „A 
pazar New Yorkban kitisztították a cipődet, 

kivasalták a ruhádat, késő este is megborot-
váltak, lenyírták a hajadat, megigazították a 
körmödet... A kávéház műhely és íróasztal 
volt, balsorsban lakás és éjjeli szállás is, hi-
szen hajnaltól hajnalig nem kellett belőle ki-
mozdulni”, írja a New York rajongója, Heltai 
Jenő. 

A második világháború vízválasztó volt. A 
fiatal írók bevonultak, gyanús közönség kez-
dett gyülekezni, feltűntek az újgazdagok, a 
hadiszállítók, megjelent a procc. Bizonyos 
termekbe esténként csak nagyestélyiben 
lehetett bevonulni. Elszaladtak az árak is, ez 
sem kedvezett a toll szegénylegényeinek. 
A kávéházak napja amúgy is leáldozóban 
volt. Hamarosan elterjedtek a szocialista 
vendéglátás díszei, az eszpresszók. 

De vissza Moldovához és a hatvanas 
évekhez. „Azért volt rém olcsó – mesélte –, 
mert elnézték, hogy rendelek egy feketét, 
azzal elírtam délig. Délben átmentem a Kis 
Lucullusba ebédelni, visszajöttem, megren-
deltem a második feketét. Megtűrtek. Min-
denki tudta, hogy bolond vagyok, a saját 
vicceimen nevetgélek írás közben.” 

Moldova nem volt társasági ember. Nem 
lehetett az asztalához csak úgy odaülni. 
Még verekedésbe is keveredett. Egyszer a 
szomszéd asztalnál hangoskodott a pincér-
rel egy férfi, ő rászólt, fogja már be, majd rö-
vid szóváltás után felé loccsantott egy pohár 
vizet. Az visszajött, és egy másik pohár vizet 
Moldova arcába suhintott. De Mandarint, a 
híres vagányt kemény fából faragták, lehú-
zott a pimasznak egy pofont. Legalábbis 
Moldova így mesélte az ATV kamerája előtt. 

Érdekes módon most, hogy elment, szin-
te már nosztalgikus szeretet övezi. Korjelen-
ség volt, a korhoz tarozott. Ezúttal senki sem 
hánytorgatta fel bíráló éllel a csúcspéldány-
számokat, tizenkétmillió eladott kötetet, a 
szenzáció érzékenységet. Nem emlegették 
az „elátkozott havert”, Kardos Györgyöt, a 
Magvető igazgatóját, Moldova protektorát, 
az ávósromantika hordozóját, aki – utólag 
szögezzük le – elsősorban „katpolos” volt 
(Katonapolitikai Osztály) és csak rangja sze-
rint ávós, ha ez számít valamit. Nem frocliz-
ták élete végéig hangoztatott, lassanként 
védjegyévé váló, meddő Kádár-imádatát. 
Pedig az irodalmi kánon évtizedeken át ki-
vetette. A kerek születésnapokról sem illett 
megemlékezni. A Narancs Moldova pálya-

képe (Kritikai szervilizmus) címmel megvető, 
ironikus kritikát közölt róla. De az írónak volt 
egy titka, jó íróként „megengedhette magá-
nak”, hogy szinte brutálisan őszinte legyen. 
Egyébiránt hiányzott belőle az értelmiségi 
gőg. Ritka készség, hogy valaki egyszerre 
jó riporter és jó író is legyen. Hogy kijöjjön a 
szövőnőkkel éppúgy, mint Puskás Öcsivel 
vagy a közrendőrrel. Olyan, akit az értelmisé-
gi olvasó bocsánatkérő szégyenlősséggel, 
néha háborgó ellenszenvvel olvas. De ol-
vas. És ha már itt tartunk, engedtessék meg, 
hogy bevalljam, én a H. Kovács-szatírákat, a 
Fradi-drukker vulgáris rajzát kedveltem. Fel-
dühített a Bűn az élet, az állítólag rasszizmus-
sal kevert rendőrromantika. Mégsem tudtam 
nem elolvasni. Mondják, Moldova kedvelte 
Orbánt, kiváló hatalomtechnikusnak tartot-
ta. Az igazság az, ha a nyilatkozatok közben 
látott kaján Moldova-mosolyt nézzük, az író 
azt kedvelte Orbánban, amit a közönség egy 
része utál. Az „árulónak”, Kádár-megtagadó-
nak tekintett baloldal szívatóját, jobboldali 
Isten Ostorát. 

Az írót a New York kávéház mellett több 
szál is fűzte Erzsébetvároshoz. Többek 
között a gettó, a Klauzál tér, ahova a zsidó 
családot Kőbányáról behajtották. Apja úgy 
menekült meg a munkaszolgálattól, hogy 
vaknak tettette magát. (Lásd: A Szent Im-
re-induló.) S habár az emlék élből tragikus, 
Moldova nem lett volna Moldova, ha be 
nem vallja, kamaszként remekül érezte ma-
gát. Tízen is laktak egy szobában, de a házi-
gazdának volt egy polcnyi könyve, többek 
között Tamási Áron művei. Családilag két 
könyvük volt otthon, egy Petőfi összes és 
egy ma már ismeretlen lektűr. A Klauzálon 
sokat olvasott. Amikor megismertük, már 
elhagyta a New Yorkot. Jó helyen lakott, Bu-
dán, a kies Árnyas úton, az amerikai nagy-
követségi rezidencia fölött. Szinte az utolsó 
percig mindennap megírta a szokásos pen-
zumot. Mosolygós öregembert láttunk. „Már 
nem érzem, hogy dolgom lenne a világban.”

Ami pedig a korszakot (és a New Yorkot) 
illeti, amiről Moldova mesélt, a mai New York 
a dicső múlt visszfénye. Turistacsapda, kul-
turális skanzen, bár annak gyönyörű. Mol-
dovától valóban nem volt idegen egy-egy 
kósza pofon. A pofon, amit a New Yorkban 
lekevert, egy régi világ záró csattanása volt.

Buják Attila 

   POFON A MÁRVÁNYASZTAL MELLETT

A New York utolsó mohikánja
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Bóka B. 
László

A mai lottó 1957-ben született meg az Or-
szágos Takarékpénztár szervezésében. Egy 
szelvény ára 3 forint 30 fillér volt. Az első hú-
zást 1957. március 7-én tartották, a nyerő-
számok: 16, 61, 71, 77, 89. 

A pénznyeremények mellett tárgynyere-
ményeket is kisorsoltak, például porszívót, 
padlókefélőt, villanyborotvát, táskarádiót, 
tangóharmonikát, csillárt, perzsaszőnyeget, 
motorkerékpárt, ágyneműutalványt, szőlő-
prést és gépkocsit is. Az első Wartburgot 
egy 13 éves kunszentmártoni fiú, Molnár 
Tibor nyerte. 

A főnyeremény egy teljesen berendezett 
öröklakás volt. Eleinte különböző helyeken 
kiválasztott és megvásárolt lakásokat nyer-
hettek a szerencsések, 
később már komplett, 
erre a célra szánt lottó-
házakat húztak fel nem 
csupán Budapesten, 
hanem Miskolcon és 
Balatonalmádiban is. 
Fortuna segítségével 
havonta egy–három 
lakás talált gazdára. Ki-
sorsoltak úgynevezett 
„bárhol felépíthető” 
kétszobás családi házakat is, ezeket a nyer-
tesek kérésének megfelelő helyen építették 
meg. 

A tárgynyeremény-sorsoláson 1957-től 
1991-ig több mint negyedmillió nyeremény 
talált gazdára, köztük 599 gépkocsi, 505 
öröklakás, 224 üdülő (családi ház). A leg-
gazdagabb év 1958 volt, ekkor hatvan la-
kást osztottak ki. A Mártírok útján (ma Margit 
körút) épített első lottóház húsz öröklakását 
1958. szeptember 17-én adták át.

A házmester nem nyert
A Baross téri lottóház építése 1962 őszén 
kezdődött meg a tér 20–21-es számozású, 
akkor még üres telkén. Úgy tervezték, hogy 
a földszinten nyílik majd meg Budapest leg-
nagyobb cipőáruháza. Az 1962. december 
7-i tárgynyeremény-sorsoláson, majd még 
néhányon már négy itteni lakást lehetett 

nyerni, többek között a VI. emelet 40-es, két 
szoba hallos, összkomfortos lakást, bár ek-
kor még folyt az építkezés. 

A Népszabadság 1963 novemberében 
adta hírül, hogy egy éve kezdtek hozzá a 
Baross tér 20–21. számú „foghíj”-telken az 
ötödik lottóház építéséhez, amely most már 
befejezéséhez közeledik. A hatemeletes ház-
ban már a szerelők és a burkoló szakmun-
kások dolgoznak. A lottópalota várhatóan 
decemberben készül el, s januárban elfoglal-
hatják a lakásokat szerencsés tulajdonosaik. 
A ház 41 öröklakását – 29 egy szoba hallos, 6 
két szoba hallos és 6 két szoba étkezőfülkés 
lakást – a múlt év decemberétől mostanáig 
mind kisorsolták.

Építkezés közben 
még az a gondolat is 
felmerült, hogy a há-
zat árkádosítva kellene 
megépíteni, nem utó-
lag elvégezni az átala-
kítást, ahogyan a Rá-
kóczi úti házaknál, ám 
erre végül nem került 
sor. A ház aljában 1964 
októberében nyílt meg 
Budapest legnagyobb 

cipőáruháza, ahol hatvanezer pár cipőt is 
tudtak raktáron tartani. 

A házban egyetlen család volt, amelyik 
nem lottón nyerte a lakást, Gyorsokék szol-
gálati lakást kaptak, ugyanis ők voltak a ház-
mesterek. A házat 1964. február 5-én házi 
ünnepség keretében avatták fel, ekkor 41 
boldog nyertes vehette át a lakáskulcsokat 
Szohár Ferenctől, a Sportfogadási és Lottó-
igazgatóság vezetőjétől. 

A hatemeletes, 13 millió forintos beru-
házással létesített modern épület terveit 
dr. Radnai Lóránt, az ÉM Lakóépület Ter-
vező Vállalat mérnöke készítette. A laká-
sok központi fűtéssel, hideg-meleg vízzel 
és beépített bútorú, gépesített konyhával, 
étkezőfülkével várták a beköltöző tulajdo-
nosokat. 

Ma a házban jórészt fiatalok, másod-, har-
madkézből vásárlók élnek.

LOTTÓHÁZ A BAROSS TÉREN

Berendezett lakások 
3 forint 30 fillérért
Budapest hét kerületében, összesen 12 helyen állnak az úgynevezett 
lottóházak. A Baross téri hatemeletes ház volt az ötödik lottópalota, 
a 41 szerencsés lakástulajdonos 1964. február 5-én költözhetett be.  



A turnusok:
Július 11. – július 22. 
Erzsébetvárosi Magyar–Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és Szakgimnázi-
um, Dob utca 85. 
Július 25. – augusztus 5.  
Erzsébetvárosi Magyar–Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és Szakgimnázi-
um, Kertész utca 30. 
Augusztus 8. – augusztus 19. 
Baross Gábor Általános Iskola, Hernád 
utca 42–46.

Jelentkezés és befizetés:
Személyesen a turnust megelőző héten, 
hétfőn 7:30–16:00, kedden 7.30–14:00 
óra között a Dózsa György út 70. szám 
alatt (bejárat a Peterdy utca felől) lehet a 
jelentkezési lapot benyújtani és az étkezé-
si díjat befizetni.  
Telefon: 322-5084.

A jelentkezési lap a humánszolgáltató 
honlapjáról tölthető le: https://www.

bjhuman.hu/szolgaltatasok/
projekt-csoport/projekt-cso-
port/nyari-napkozis-ta-
bor-2022-05-25.

Mi lesz a program? 
A Dob utcai táborozók elmennek soly-
mászbemutatóra a Városligetbe, gyere-
keknek való szabadulószoba várja őket, 
ellátogathatnak a Bélyegmúzeumba is, 
kézműveskedhetnek, és kipróbálhatják a 
fazekas korongozást. A Kertész utcai tur-
nusokban lesz közös mozizás, akadály-
verseny, Tarzan-élménypark-látogatás, 
rendőrségi nap a közlekedésbiztonság-
ról, Elevenpark játszóház, és vetélkedők 
is várják a gyerekeket. A Baross iskolába 
jelentkező örökmozgó, sportszerető gye-
rekeknek különleges élmény lesz a sok 
sportfoglalkozás, a sor- és váltóversenyek, 
és azok is megtalálhatják majd a kedvenc 
programjukat, akik inkább a kreativitás, a 
kézműves tevékenység iránt érdeklődnek. 
Lesz mozilátogatás és közös kirándulás a 
Városligetbe. 

Hogy ne vesszenek el az élmények, a gye-
rekekhez is fordulunk. Kérjük, írjátok meg 
nekünk, hogy mit láttatok, hol voltatok, mi 
tetszett a legjobban, ha tudtok, küldjetek 
be fényképet is. 
E-mail-cím: 
kommunikacio@erzsebetvaros.hu.
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SZENT KOZMA 
GYÓGYSZERTÁR
�  1074 BP., ALSÓERDŐSOR U. 7. 
     (A KÓRHÁZNÁL)

�  +36 1 343 5230, +36 20 583 6546 

�  H–P: 8:00–20:00, SZ: 8:00–13:00

SZÉLES  
ÁRUKÉSZLETTEL, 

SZAKÉRTELEMMEL  
VÁRJUK 
ÖNÖKET!

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

HA SZOMBAT, AKKOR PATIKA

PATIKASZOMBAT!

KEDVEZMÉNY 
SZOMBATONKÉNT15%  

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítá-
sát vállalom garanciával. Hívjon bizalom-
mal: 06-20-980-3957!
Nelly pedikűrös, gyógypedikűrös 30 éves 
gyakorlattal házhoz megy. Körömbenövés, 
tyúkszem- és bőrkeményedés eltávolítása 
minden korosztálynak, férfiak számára is. 
Tel: 06-20-938-9031.
Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, 
gondozás, akár 24 órában, mindez ottho-
nában, 06-30-247-1095.
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásáro-
lok festményeket, ezüstöket, bronzokat, 
órákat, bútorokat, porcelánokat, katonai 
tárgyakat stb., hagyatékot. Üzlet: 06-20-
280-0151, herendi77@gmail.com 
Minőségi lakásfelújítás. Komplex fürdő-
szoba-, konyhafelújítás, festés, mázolás, ta-
pétázás, kültér, beltér. Ingyenes árajánlat, 
kiszállás, árubeszerzés. www.pecoproject.
hu, 06-20-424-0227.
Asztalosmester mindenféle asztalosmun-
kát vállal: ajtó-, ablak-, bútorgyártás, -ja-
vítás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06-20-957-
9533. 
Nerc, róka, mindenfajta szőrmebundát vá-
sárlok, teljes ruhanemű hagyatékot. Tel.: 
06-20-229-0986.

Eltartási illetve életjáradéki szerződést 
kötnék idős személlyel. Tel.: 06-20-932-
0983.
Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, 
építését, kondenzációs kazánok telepíté-
sét teljes körű ügyintézéssel. Tel.: 06-20-
264-7752.
Életjáradéki és eltartási szerződést kötnék 
teljes ellátással, akár nagyobb összegű 
kezdőrészlettel, hívjon bizalommal! Tel.: 
06-20-229-0986.
Kazán, cirkó, gáz vízmelegítő felújítás, ja-
vítás, karbantartás. Kazáncsere kémény-
béleléssel, teljes körű ügyintézéssel. Gáz-
bojler cseréje villanybojlerre. Villanybojler 
vízkőtelenítése, cseréje, javítása, 06-70-
943-4372.
Fiatal pár nyaralót vásárolna a Balatonon 
35 m Ft-ig. Tel.: 06-20-454-9152.

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

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat ke-
res! Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, külföldi 
vevők elérése. Ismerős lakása eladó? Hív-
jon, Ön is jutalékot kap, 06-20-9-600-600!

APRÓHIRDETÉSEK

Napközis táborok
Szabadulószoba, solymászat, csúszdapark és más kalandok

A kerületi humánszolgáltató központ öt-
napos turnusokban iskolai szervezésű, 
önkormányzati finanszírozású napközis 
táborokba várja az erzsébetvárosi is-
kolásokat. Ezekben a táborokban csak 
ugyanazt az étkezési díjat kell kifizetni, 
mint tanév közben az iskolákban.

Az önkormányzat összesen 60 millió forin-
tot különített el idén közösségi költségve-
tésre: mind a tíz körzetben hatmillió forint 
sorsáról határozhatnak a lakók. 

Az ötletek java arról szól, hogy az itt élők 
több zöldfelületet szeretnének lakókör-
nyezetükbe. Közösségi kertet álmodtak az 
István utcába és a Janikovszky park 
melletti elhanyagolt földdarab-
ra. Egy elgondolás szerint a 
környezeti nevelés részeként 
minden kerületi óvodában 
gyümölcsfát vagy legalább 
egy bokrot kellene elültet-
ni, amit a gyerekek közösen 
gondozhatnának. 

Fákért kiált az Alsó erdősor 
utca, a Péterfy utca, az Erzsébet kör-
út, a Lövölde tér, a Baross tér, a Blitz-ház 
előtti terület. Nagy az aktivitás a Rottenbil-
ler–Damjanich kereszteződés megszépíté-
sével kapcsolatban: ide még Miyawaki-mi-
nierdő telepítését is javasolta egy lakó a 
hatékonyság jegyében.

A bulinegyed okozta problémákra 
szintén többen keresik a megoldást. Így 
tömörítő kukát telepíttetnének a Kazinczy 
utcába, mobil illemhelyeket a Nagy Diófa 
utcába, és óriási igény lenne folyamatos 

felügyeletre, ellenőrzésre, járőrszolgálatra 
Belső-Erzsébetvárosban.

Kreatív ötletekből sem volt hiány. Gye-
rekbarát utcafestményekre tesz javaslatot 
egy szülő, az elkészítésükben a kicsik is 
részt vehetnének. A Nefelejcs óvodába új 
kültéri játékokra volna szükség, a Magonc 

udvarára napvitorla kellene a hő-
ség miatt, a Baross iskolának 

pingpongasztalt kért egy 
levélíró. Érkeztek olyan 
ötletek is, ugyancsak a 
legkisebbekre gondolva, 
hogy létesüljön fejlesztő 

játszótér, valamint sószo-
ba Erzsébetvárosban.
Tűzfalfestményt képzelt 

el egy lakó a Hársfa utca egyik 
tömbjének oldalára: a festményen az utca 
szülötte, Füst Milán olvasgatna egy hárs 
alatt. Az üres üzletek ablakait egységes 
fóliával bevonva látná szívesen valaki, míg 
többek szerint kevés a kutyafuttató a kerü-
letben.

A javaslatok közül talán az egyik legked-
vesebb: a hajnalban közterületet takarító 
dolgozók kapjanak kávékupont, amelyet a 
környékbeli kávézókban válthatnának be.

tzs

Közösségi költségvetés: július 15-én kezdődik 
a szavazás

   Erzsébetváros több zöldért kiált 

Június 30-án lezárult a közösségi költségvetés ötletgyűjtési szakasza. 
A napokban kiértékelik a beérkezett íveket, július 15-től pedig lehet majd 
szavazni, milyen beruházással legyen élhetőbb, szebb a kerület. Az már 
most egyértelmű: Erzsébetváros zöldért kiált.

Elhunyt Grünberger Tamás
Az Erzsébetváros újság májusi számában A fény mesterei címmel jelent 

meg Grünberger Tamás iparművész-csillárkészítő portréja. Amikor a cik-

ket befejeztem, nem sejthettem, hogy hamarosan a mester nekrológját 

fogom írni. Grünberger Tamás 78 éves korában meghalt. 

Ezer szállal kötődött a VII. kerülethez. Nagyapja az 1900-as évek elején 

a Kertész utcában, majd a Klauzál térnél nyitott csillárkészítő műhelyt, a második világháború 

után költöztették át jelenlegi helyére, a Nagymező utcába. Csillárjai fényesítik a Zeneakadémiát, 

az Operettszínházat, az Uránia Filmszínházat, a New York-palotát, az Erzsébetvárosi Zsidó Tör-

téneti Tárat is. A Dohány utcai zsinagógában tervezett másfél tonnás csillárjáért Europa Nostra 

feltalálói díjat kapott, és a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével is kitüntették. 

Nagy tervei voltak még: az egykori Klauzál téri családi műhelyük helyén csillármúzeumot 

szeretett volna létrehozni, s amikor utoljára telefonon beszéltük, élete fő művére, a nemzet 

csillárjának megalkotására készült. Álmait most már csak fia, Gábor válthatja valóra, aki édes-

apjának hivatását folytatja.                                                                                                                       Sándor Zsuzsa 



JÚLIUS 2.
MEGSZÜLETETT SZIRMAI 
ALBERT (1880–1967)
Pesten született Schönberger 
Albert Adolf néven a család 
legkisebb, hetedik gyerme-
keként. Neves operettkomponista, az első magyar 
kabarédalok szerzője is volt. A Zeneakadémián egy 
osztályba járt Kodály Zoltánnal, Weiner Leóval, aki 
szintén Erzsébetvárosban élt, és Jacobi Viktorral. 
Nagy sikerű operettjeinek többségét a Király Szín-
ház mutatta be (Táncos huszárok – 1909, Mágnás 
Miska – 1916, Gróf Rinaldó – 1918, Mézeskalács – 
1923). 1928-tól haláláig New Yorkban élt. Ameriká-
ban olyan kaliberű zenészeknek segített elindulni a 
pályán, mint Leonard Bernstein és George Gershwin.

JÚLIUS 6. (1944)
A KOSZORÚS-AKCIÓ
Koszorús Ferenc vezérkari ezredes páncélosaival 
1944. július 5–6-án meghiúsította az úgynevezett 
csendőrpuccsot, ezzel akadályozta a budapesti 
zsidóság deportálását. A Dohány utca elején, szem-
ben a zsinagógával, bronztábla és dombormű örö-
kíti meg Koszorús Ferenc nevét és tetteit.

JÚLIUS 7.
MEGSZÜLETETT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET 
(1207–1231)
A ferences harmadrend, a ciszterciek, az Erzsé-
bet-apácák, a pékek, a koldusok, az özvegyek, az 
árvák, az ártatlanul üldözöttek, a csipkeverők és a 
fátyolkészítők védőszentje, II. András magyar király 
és Gertrúd lánya volt. 1235-ben avatták szentté. 
Szobra a Rózsák terén áll.

JÚLIUS 10.
MEGSZÜLETETT DR. SÁSDI ANTAL (1951) 
Kerületünk díszpolgára. A Péterfy Sándor Utcai Kór-
ház-Rendelőintézet és Baleseti Központ osztályve-
zető főorvosa 1998-ban, intézetvezető főorvosa 
2006-ig, orvosigazgató-helyettese 2006–2007-
ben, orvosigazgatója 2008 és 2010 között, majd 
főigazgatója 2012. július 1-jétől. 1993 óta folyama-
tosan a kórházban dolgozik.

JÚLIUS 11.
MEGSZÜLETETT DR. KUN MIKLÓS TÖRTÉNÉSZ 
(1946) 
Kerületünk díszpolgára, Széchenyi-díjas történész, 
professor emeritus. 1969-től tanít folyamatosan, 
különös figyelmet fordítva Oroszország és a Szov-
jetunió történetére. Oktatási tevékenysége során 
a klasszikus történeti források mellett az általa ké-
szített oral history módszerén alapuló riportokra, 
dokumentumfilmekre és a külföldi archívumok-
ban őrzött fotóanyagokra is nagy hangsúlyt fektet. 
Számtalan vendégelőadást tartott külföldi egyete-
meken, részt vett a Terror Háza Múzeum létrehozá-
sában is. Saját műsora van az M5 csatornán A rejté
lyes XX. század címmel.

JÚLIUS 12. 
MEGSZÜLETETT BENE-
DEK TIBOR (1972–2020)
Kerületünk díszpolgára, há-
romszoros olimpiai bajnok, 
Európa- és világbajnok vízi-
labdázó, 2013 és 2016 között a férfi vízilabda-válo-
gatott szövetségi kapitánya, a Hírességek csarno-

kának magyar tagja. Erzsébetvárosban nőtt fel, a 
Rottenbiller utcai általános iskolába járt. Erzsébet-
városi lakos volt akkor is, amikor bekerült az olim-
piai csapatba.

JÚLIUS 17.
MEGSZÜLETETT FÜST MILÁN (1888–1967) 
Fürst Milán Konstantin néven született a Hársfa 
utca 6. számú házban, ahol emléktábla is áll. A szá-
zad magyar irodalmának egyik legnagyobb írómű-
vésze, a Nyugat nagy nemzedékének egyik legna-
gyobb költője. Az antik görög kultúra és a Biblia 
erősen hatott költészetére. Ifjúkorától jó barátja volt 
Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes. A magyar 
költészet leglassabban dolgozó költője. A magyar 
szabadvers megteremtője, és Kassák Lajos mellett 
legnagyobb művelője lett. 

MEGSZÜLETETT NAGY LÁSZLÓ (1925–1978)
A Kossuth-díjas költő fővárosba kerülése után a 
Dózsa György út 82/B alatti Népi Kollégiumban 
lakott 1946 és 1948 között. Feleségével, a szintén 
költő Szécsi Margittal előbb a Dembinszky utcá-
ban laktak albérletben, majd 1953-ban Zelk Zoltán 
édesanyjá hoz költöztek az Akácfa utcába. 

JÚLIUS 20.
MEGSZÜLETETT ERDŐS LÁSZLÓ (1913–1997)
Kerületünk díszpolgára. Érettségi után nyomdász-
ként dolgozott. 1942-ben életfogytiglani fegyház-
ra ítélték. 1944-től Dachauban raboskodott. 1945-
ben szabadult, a Magyar Demokratikus Ifjúsági 
Szövetség (MADISZ) kulturális osztályvezetője, 
majd a Hunnia Filmgyárban, 1950-től az Egyetemi 

Nyomdánál, 1953-tól az Írószövetségben dolgo-
zott. 1957-től a Magvető Könyvkiadó szerkesztője, 
majd főszerkesztője volt. 1964-től az Orvosegye-
tem című lap munkatársa volt. 

JÚLIUS 28.
MEGSZÜLETETT ZOLTAI 
GUSZTÁV (1935–2021)
Kerületünk díszpolgára. 
Meghatározó alakja volt 
a zsidó közösségnek, a 
rendszerváltás utáni években első számú veze-
tőként is, hiszen 1991-től két és fél évtizeden át ő 
volt a Mazsihisz ügyvezető igazgatója. Szüleit a ho-
lokauszt idején meggyilkolták, mindkettőjük em-
lékét botlatókő örökíti meg. Szüleinek elvesztése 
után egy zsidó árvaházban nevelkedett. 1992-től a 
Zsidó Világkongresszus végrehajtó bizottságának 
is tagja volt. Megkapta Izrael Állam egyik legmaga-
sabb kitüntetését, a Szenes Hanna-díjat. 

JÚLIUS 31.
MEGSZÜLETETT ANTAL 
IMRE (1935–2008)
Kerületünk díszpolgára, Er-
kel Ferenc-díjas zongoramű-
vész, televíziós személyiség, 
színész, humorista, érdemes művész. 1966-ban a 
budapesti Liszt–Bartók  verseny második helye-
zettje lett. Első nagy sikerét a Halló fiúk, halló lá-
nyok! műsorvezetőjeként aratta. Kevesen tudják, 
hogy Presser Gábor egyik első zongoratanára volt. 
A Damjanich utca 40-es számú házon, ahol évtize-
deken át élt, emléktábla áll. 

Rovatunkban elsősorban a kerületünkben történt évfordulós eseményeket elevenítjük fel,  de szemezgetünk a fontos budapesti, 
illetve magyar vonatkozású évfordulók között is.  Júliusi történetek

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

ERöMŰVHÁZ
Az ERöMŰVHÁZ műsorkínálata 2022. július 7. és augusztus10. 
között. A programok változhatnak. Az ajánlónkban szereplő esemé-
nyekkel kapcsolatban mindig tekintsék meg az aktuális információ-
kat a kulturális intézmény honlapján: www. eromuvhaz.hu Róth Miksa Emlékház 

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

CHILL GARDEN – NEW WAVE

Július 7. 19:00 
Beszélgetés és előadás Gender 
- lerágott csont vagy tanulandó 
koncepció? A programot kon-
cert zárja, zenél a Lady/Bird. 

Július 14. 19:00 
Beszélgetőest és workshop „Folyamatos vál-
tozásban - Nőnek lenni” címen. A programhoz 
kapcsolódó borkostolót tart Homoky Dor-
ka.  

Július 21. 19:00 
ELSŐFILMESEK 2.0 - „Hasadék”. A filmvetítés 
előtt közönségtalálkozó a film alkotóival. A 
program alatt az udvaron kézműves sör kapha-
tó.  
 
Július 28. 19:00 
Willany Leó Társulat előadásában improvizáci-
ós táncszínháza a múzeum kiállítótereiben.
 
Augusztus 4. 19:00
Pszichedélia a művészetekben és a mindenna-
pokban beszélgetőest. Az előadások után kon-
cert, zenél Antal Soma. 
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Július 21. 19:00
ADY ENDRE ÉJSZAKÁI KRÚDYVAL – irodalmi 
gasztroséta Szederkényi Olga vezetésével, ven-
dég: E. Csorba Csilla. Jegyár: 1500 Ft

Július 22. 18:00 
TÁRLATVEZETÉS 
Jegyár: 500 Ft

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

Július 7. 18:00
SZABÓ GABRIELLA ÉS PALOTAI PÉTER ZON-
GORAKONCERTJE  Ingyenes

Július 10.
WALLENBERG FILMSZEMLE 
Wallenber nyomán 2021-22. évi középiskolai ve-
télkedő elődöntőire készített legjobb rövidfilmek 
szemléje. Ingyenes

Július 14. 17:00 
REJTŐVEL EGY ASZTALNÁL című könyv 
bemutatója és dedikálás. Ingyenes

Július 21. 18:00 és augusztus 11. 18:00
Szunyogh Szabolcs zsidó különlegessé-
gei a Csányi5 Facebook oldalán. Ingyenes

Július 24. 16:00 
ZENÉS SÉTA 
Várostörténet zenével színesítve, indulás a Csá-
nyi utcából Deák Gáborral és Kardos Dániellel. 
Jegyár: 2000 Ft

Július 28. 18:00 
SZLÁVICS LÁSZLÓ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ 
Ingyenes

Augusztus 4. 18:00
LESZ BÓLESZ! 
A Csányi5 kávéházának rendhagyó bemutatása 
Saly Noémivel, bóleszkóstolóval és beszélgetés-
sel. Jegyár: 1500 Ft

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

INGYENES PROGRAMOK 
A REFORMÁCIÓ PARKBAN

Július 12. 17:00 Iszkiri - duó koncert

Július 19. 17:00 Zsonglőrködés Eszterrel 

 és Ádámmal

Július 26. 17:00 Kenderkóc népi j

 átszóház 

Augusztus 2. 17:00 Búgócsiga zenede 

 koncertje

Augusztus 9. 17:00 Cimbora együttes 

 koncertje

Július 10. 19:00 
BÁCSKAI JULI PSZICHOSZÍNHÁZA 
Ésszel / Szívvel. Ki hogy dönt? 
KAKASY Dóra és SZABÓ Győző improvizál. Jegyár: 
elővételben 2500 Ft, az előadás napján 3200 Ft

Július 19. 16:00  
ZUMBA LINE DANCE - Könnyített zenés torna 
nem csak fiataloknak. Jegyár: 500 Ft, mozgássé-
rült-igazolvánnyal ingyenes

Július 28. 18:00 
ÉLJ OTTHONOSAN – Táncóra a szabadban Gre-
csó Zolival. Érzékenyítő program a testtudat, a 
kinesztetikus intelligencia, a reziliens működés és 
a proprioceptív érzékelés fontosságáról. Jegyár: 
2500 Ft

Augusztus 3. 19:00
KVÍZ-EST - Játék, szórakozás, nyeremények 
Jegyár: 1000 Ft

Augusztus 10. 19:00
BÁCSKAI JULI PSZICHOSZÍNHÁZA 
A pszichológus ötleteire, mindenki által ismert, át-
élt témákra improvizálnak a színészek. Jegyár: elő-
vételben 2500 Ft, az előadás napján 3200 Ft



16. ERZSÉBETVÁROS 2022/7MOZAIK

M

A POÉN
1. RÉSZE

A TÖB‐
BES SZÁM

JELE
TESSÉK!

PIROSO‐
DIK A

CSERESZ‐
NYE

ALSÓ
VÉG‐

TAGUNK
A

JÖVŐBEN
A TÁRGY
RAGJA

SÍBOT
RÉSZE!

A HÁTÁRA
CSAP

HÁLÁS
SZÍVVEL

EMLEGET
NOSZO‐

GAT

AUTOBI‐
OGRÁFIA

ÜLDÖ‐
ZŐTŐL

MEGSZA‐
BADUL

VAN ILYEN
RUHA IS

NYOMDA‐
TERMÉK

ZÖMÖK,
HOSSZÚ
SZÁRÚ
PIPA

FRISS

ITT ÜL A
HUSZÁR!

SZIGETEK,
RÖVIDEN

VIZET
ÖNT A

POHÁRBA
TAKAR

NÉMA
TUSA!
TÖK‐

SZELET!

RÖVID‐
TÁVFUTÁS
SZICÍLIAI
VULKÁN

RÉSZÉRE,
RÖVIDEN

SVÁJCI
AUTÓK

JELZÉSE
KÉP KE‐

RETEZÉSE
OTT VESZ‐

TEGLŐ

ÖNTÖDE
OLDALAI!

SAJNÁLÓ
ANYAGI
VESZ‐
TESÉG

A POÉN
2. RÉSZE

LAKK‐
LEMOSÓ

A
NITROGÉN
VEGYJELE

VETE‐
MÉNYES
ÓKORI

NÉP

ALSZIK,
NÉPIESEN

TAN,
RÉGIESEN

HASON‐
LÍTÓSZÓ

DUNA‐PAR‐
TI VÁROS
SZÍNÉSZ

JUTALMA!

TIZEN‐
ÉVES

HAVASI
EMBER

TE ÉS ÉN

KISKABÁT

JÓ‐
KEDVRE
HANGOL

TÁPLÁLÓ
ITAL

MAGYAR
ŐSVEZÉR

ŐRHAJÓ

TÉTEL

TIROL
HATÁRAI!

... PÁL; PE‐
TŐFI‐HŐS

HAJÓFAR

FÓKUSZ‐
BAN ÁLL!

LÉPÉS,
AKCIÓ

KÖZÉPEN
ELÜT!

RÉT
DÉL‐

KELET,
RÖVIDEN

DÍSZES
ÉPÜLET
RÓMAI
1‐ES

LABDÁT
EMELGET

EME

A PARKO‐
LÓ JELE

A MÁJUSI
ARANYAT

ÉR!

KERESZTREJTVÉNY

Milyen úton jut el a kutya 
az újsággal a gazdijához?

Találd meg a két kép közti 
öt apró különbséget!

Megfejtések:

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

sorban, minden 
oszlopban és 

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

jon elő!

GYERMEKREJTVÉNY

Frici papa kifőzdéje
Frici papa köszöni, jól van. Néha be-betér a róla elne-
vezett étterembe, eszik egy marhapörköltet nokedli-
val, legurít hozzá egy korsó jéghideg sört, rákacsint 
a főúrra, megpödöri a bajuszát, s hazasétál elége-
detten. Senki se tudja, hol lakik Frici papa, de azt 
mindenki tudja, hogy a Király utca 55.-ben működik 
a róla elnevezett étterem. Frici papa két fia nyitotta 
éppen 25 évvel ezelőtt, s már akkor is különleges 
kifőzde volt, mert nem a vendégnek kellett egyensú-
lyoznia a tálcával, hanem felszolgálták az ételt. 

Szélsebesen. Le se tetted a feneked, máris ott a 
mosolygós pincér, s egy újabb szempillantás, előt-
ted a viaszkosvászon terítőn minden földi jó. Lábos-
kában érkezik a gyöngyöző Újházi-tyúkhúsleves, 
mellé a brassói aprópecsenye, a krumplikupac te-
tejéről gurulnak lefele a húsforgácsok, szolid aro-
mát sejtetve, a végire meg odacsusszan a nutellás 
palacsinta, ami a sláger Frici papánál, megőrülnek 
érte a spanyolok. Míg hűl az étel, körbenéz az em-
ber lánya ebben a reformkort idéző, boltíves kis 
Pilvaxban, s a gigantikus falfestményekből kiderül, 
Frici papánál maga Deák Ferenc is ebédezhetett, 
oly régóta működik az étterem, bár ez inkább csak 
tréfa, de megkajáltuk. 

Olyan az étel, mintha dédikém főzte volna. Ízes, 
magyaros, fűszeres, friss. Kicsit se puccos, nincs 
túlgondolva, minek is, ez nem az álmodozás helye, 
egyél, aztán menjél a dolgodra, hogy más is leül-
hessen. Szombat délután tele az étkezde, érkeznek 
magyarok és külföldiek, többen elvitelre kérik az 
ebédet, gyorsan cserélődnek a népek, mégis rend 
van, tisztaság. 

Nagy Róbert suttyó korában került ide pincér-
ként, ma meg ő az üzlet vezetője. Azt meséli, régen 
inkább az irodisták jártak ide délidőben, most sok a 
külföldi, aki tradicionális ízekre vágyik. Az étlapon 
ott a tojásos nokedli, a bakonyi sertésborda, a ra-
kott krumpli, a grízes tészta meg a gombapaprikás, 
ám azért készítenek korszerűbb ételeket, salátát, 
tengeri herkentyűt, csak a választék végett. Kovács 
Károly séf a kezdetektől viszi Frici papa konyháját, 
így a megszokott minőséget kapja a kedves ven-
dég immár 25 éve, meg akkora adagot, amiből még 
a vacsorám is kitelt. Gógán Csaba felel a desszer-
tekért, ő alkotja a somlói galuskát, a remegős túró-
gombócot meg a mákos gubát is, ami kuriózum ma 
egy pesti étterem étlapján. A külföldiek értelmezni 
se tudják, bezzeg mi, magyarok! 

Jó étvágyat kívánva
Szusi

 Szusi szerint 
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Frici papa 
mákos gubája
Kell hozzá 4 főre:
10-12 szárított kifli, 
20 dkg porcukor, 
20 dkg darált mák, 
1 vaníliás cukor, 7 dl tej
                                                             Elkészítés:

A kifliket 2-3 centis karikákra vágjuk, a cukrokkal 
kevert mákkal összeforgatjuk, a tetejére öntjük a 
felforrósított tejet, akár pici vajat hozzáadva, attól 
krémesebb lesz, s lefedjük, hogy jól átpuhuljon. Frici 
papáék adnak hozzá vaníliasodót Aranka krémpor-
ból, meg hanyagul rászórnak pár szem magozott 
meggyet. 
A jó mákos guba szaftos, lágy és friss. Ínyencek 
bedobhatják tepsire terítve a sütőbe, hogy egy kicsit 
ropogós legyen a kérge, de tradicionálisan a mákos 
guba nem sül, csak puhul. Frici papa szerint.

A lap terjesztésével 
kapcsolatos 
észrevételeiket,
kérjük, jelezzék az

e-mail-címen

 ujság@erzsebetvaros.hu 

A napokban 
Pataki Gábor, 
az Állatmentő Liga 
elnöke kért segít-
séget az erzsébet-
városi rendőröktől, 
mert többen jelez-
ték neki, hogy az 
interneten láttak 
egy videót, ame-
lyen egy kiskutyát 
rugdosnak egy VII. 
kerületi ház udva-
rán. A rendőrök a 
helyszínre siettek, 
és elhozták a 
kutyát. Az ügyben 
állatkínzás és 
garázdaság miatt 
büntetőeljárás 
indult.

Kiskutyát mentettek meg a rendőrök 




