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Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

LAPUNK
TARTALMÁBÓL

COVID-TUDATOSSÁG

4

10

SOSE HAGYJÁK ABBA!

Az újévtől: kizárólagos lakossági parkolóhelyek  

A boldogság napja
Ez volt életük legboldogabb napja: miután viszo-
nyaik rendeződtek, visszatérhetett a családba a 
3 esztendős Zsombor. Ismét együtt lehetnek. Ép-
pen aznap, december 3-án az öttagú család tagjai 
gyújtották meg a fényeket Erzsébetváros fenyő-
fáján. Zsolt az édesapa, Erika az édesanya, a 11 
esztendős Zsolti, húga a 9 éves Kamilla és végre 
Zsombor is. A családfenntartó asztalos, renge-
teget dolgozik, hogy fizetni tudják a 40 négyzet-
méteres albérletet, amelyért a rezsi előtt havi 120 
ezer forintot költenek. Minden vágyuk, hogy egy 
számukra megfizethető bérű önkormányzati la-
káshoz jussanak, 2009 óta újra és újra pályáznak 
rá. – Lassanként szépen fel is tudnánk újítani, ha 
egyszerre nincs is sok pénzünk – álmodozott Eri-
ka. Most, hogy a dolgok jóra fordultak, talán egy 
nap ez az álom is megvalósul. – Nagyon köszön-
jük a megtiszteltetést, hogy mi kapcsolhattuk fel 
a fényeket Erzsébetváros fenyőfáján, boldog ka-
rácsonyt kívánunk mindenkinek! – mondta a csa-
ládfő, amikor  felcsillantak az ünnep fényei.  

(A lakáshelyzetről szóló cikkünk a 7. oldalon.)

ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVONTA MEGJELENŐ INGYENES LAPJA 

2021/12

Végre! Belső-Erzsébetvárosban január 
1-től 500 olyan parkolóhely várja a he-

lyi lakosok autóit, amelyet este hat óra 
után csak ők használhatnak. A dön-
tés már korábban is megvolt, de meg 

kellett várni a Blaha Lujza tér átépítése 
miatti közlekedési felfordulás végét és 
visszaállítani a Dohány utcában korábban 
bevezetett, de a munkálatok idejére fel-
függesztett forgalomcsillapítást is. A kizá-
rólagos lakossági parkolóhelyek kialakí-
tását még egy feltétel lassította: a fővárosi 
közlekedési reform részeként mikromobi-
litási pontokat – kerékpár és rollerparko-

lókat – kellett kialakítani. Ez remélhetőleg 
hatékony megoldása lesz a rollerkáosz-
nak. Azt sajnos az sem oldott a meg, hogy 
Erzsébetváros  vezetése elszállíttatta a szer-
teszét hagyott rollereket – melyekért a San 
Francisco-i Lime cég azóta sem jelentke-
zett. A kizárólagos parkolók telepítése 
jövőre folytatódik, a kerületben összesen 
kétezer lesz belőlük. A forgalomcsillapítási 
program következő lépése az lehet majd, 
hogy  Belső-Erzsébetvárosban csak behaj-
tási en gedéllyel lehessen autózni. 

Interjúnk Niedermüller Péter polgármester-
rel lapunk 3. oldalán olvasható. 
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Térképünkön a kizárólagos lakossági parkolók 
számát látják az adott útszakaszon
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Interaktív 
önkormányzat
Erzsébetváros weboldalán elkészült 
az elektronikus ügyintézési modul, 
melyet az Ügyintézés menüpontra 
kattintva lehet elérni. A választható 
lehetőségek ábécé sorrendbe rende-
zett listájáról egyetlen klikkeléssel 
továbbhaladhatunk az adott ügy tájé-
koztató oldalára, majd 
az esetlegesen kitöl-
tendő kérdőívekhez, 
illetve a további teen-
dőkkel kapcsolatos el-
érhetőségekhez. 

Hetvenhét évvel a pesti gettó létrehozása után a névtelen hősökre emlékezett az önkor-
mányzat, a Klauzál téren. Niedermüller Péter polgármester szerint a legfontosabb fela-
datunk: emlékezni a múltra, szembenézni a felelősséggel, és átadni a tudást a jövőnek.

„A túlélők lassan itt hagynak bennünket. De mi lesz az emlékekkel, ha már nem él-
nek köztünk, akik a Holocaust részesei voltak?” – tette föl a kérdést a maroknyi érdek-
lődő közönségnek a polgármester, és hozzátette: „Tovább kell adnunk a tudást, hogy 
ezeket az eseményeket soha ne felejtse el senki!”

A megemlékezés végén mécseseket, köveket helyeztek el a résztvevők azon a he-
lyen, ahol a pesti gettó felszabadításakor háromezer temetetlen halott testét találták 
meg – itt, a Klauzál téren.                                                                                                                              tzs

Emlékkövek 
a gettóban

A jelenlegi önkormányzati vezetés legfon-
tosabb feladatai egyikének tekinti, hogy 
enyhítsen a rászorulók gondjain. Bár a 
kormányzati elvonások miatt jelentősen 
csökkentek a források, a testület mégis 
megszavazta, hogy idén decemberben 
húszezer forintos ajándékutalványt adnak 
minden rászoruló családnak. Az utalványt 
december 20-ig mindenki megkapja, aki át-
meneti vagy tartós létfenntartási gondjai mi-
att jogosult támogatásra, gyógyszer- vagy 
lakásfenntartási támogatást kap, illetve 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesül. Mindez összesen körülbelül 
500 családot érint. Újvári-Kövér Mónika, 
DK-s alpolgármester elmondta: ez az első 
ajándékutalványos kezdeményezésük.

 Fontosnak tartották azt is, hogy ne „ter-
mészetben” ajándékozzák meg a rászor-
ulókat, hanem maguk dönthessenk arról, 
mire van a legnagyobb szükségük. Mind a tíz 
önkormányzati körzetben az adott képviselő 
személyesen adja át az ajándékutalványt 
azoknak, akiket ez megillet. Újvári-Kövér 
Mónika is hangsúlyozta ennek a fontosságát: 

– Az önkormányzati munkám során ed-
dig is az volt számomra a legfontosabb, 
hogy személyesen tartsam a kapcsolatot 
a kerületi lakosokkal. A karácsony arra is 
lehetőség, hogy még jobban odafigyel-
jünk egymásra, megálljunk beszélgetni. Az 
utalvány átadása alkalom arra, hogy a lakók 
elmondhassák a problémáikat, és meghall-
gassuk a javaslataikat. 

Ahogy hét éve minden esztendőben, most is meglátogatta a Mikulás a Baross Gábor 
általános iskola alsó tagozatos kisdiákjait. Ez rendhagyó találkozás volt, mert nem csak 
a Mikulás hozott csomagokat, de a gyerekek is boldogan átadták neki a saját maguk 
által készített ajándékokat. 

A Mikulásra lehet számítani a Baross iskolában

Parkolási 
engedélyek: 
változott a rend
December elsejétől a várakozási hoz-
zájárulásokat a Hatósági és Ügyfélszol-
gálati Iroda helyett az EVIN Nonprofit 
Zrt. adja ki. Nem változik viszont a jogo-
sultág és a költségtérítés sem: az enge-
délyeket 2200 forintos 
adminisztrációs díj meg-
fizetése után adják ki. 

Online igénylés: 
www.erzsebetparkolas.
hu; 
e-mailben: info@erzsebetparkolas.hu   

Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányza-

ta Képviselő-testületének 48/2021. (XI.17.) ön-
kormányzati rendelete Budapest Főváros VII. 
kerület Erzsébetváros Önkormányzata Kép-
viselő-testületének a fás szárú növények vé-
delméről szóló 37/2015. (X.30.) önkormány-
zati rendelete módosításáról. 
Hatályba lép: 2021. november 19.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2021. (XI. 17. ) önkormányzati rendelete 
Erzsébetváros Településképi Rendeletéről 
szóló 25/2017. (X.09.) önkormányzati rende-
let módosításáról. 
Hatályba lép: 2021. november 19.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2021. 
(XI. 17.) önkormányzati rendelete a Polgármes-
teri Hivatalnál és az Erzsébetvárosi Rendészeti 
Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők 
2022. évre megállapított illetménykiegészíté-
séről. Hatályba lép: 2022. január 1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2021. 
(XI.17.) önkormányzati rendelete Budapest Fő-
város VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének az Önkormányzat tu-
lajdonában álló lakások és nem lakás céljá-
ra szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 
12/2012. (III.26.) rendeletének módosításáról. 
Hatályba lép: 2021. november 19.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI  
(2021.  november 17-i ülés)

Az utalvány nem csak 
a pénzről szól

Karácsony Gergely és Niedermüller Péter 
egyetértettek abban, hogy a forgalom csil-
lapítása a kerület legjelentősebb zöldpo-
litikai intézkedése, ami fővárosi szinten is 
nagy előrelépés egy élhetőbb és zöldebb 
város megvalósítása felé. A kerület polgár-
mestere beszámolt a jelentős helyi beru-

házásokról, köztük a Verseny utcába épülő 
közel 80 lakásos önkormányzati bérház ter-
veiről. Megegyeztek abban, hogy bár az Or-
bán-kormány megpróbálja ellehetetleníteni 
az ellenzéki önkormányzatokat, a Főváros 
és a VII. kerület együtt dolgozik tovább az 
életfeltételek javításán. 

A főpolgármester 
Erzsébetvárosba 
látogatott 



Milyen volt a már majdnem elmúlt 2021-es 
év Erzsébetváros számára?
– Nagyon nehéz, több okból is. Az egyik 
nyilván a járvány, amelynek alakulásáról az 
Operatív Törzstől pontos adatokat sohasem 
kaptuk, noha még pert is nyertünk ellenük. 
December 31-én állítólag végre küldenek 
számokat. Egyelőre azonban még azt sem 
tudjuk, hogy pontosan mennyi ember veszí-
tette életét a kerületben a járvány következ-
tében. Következtetéseket abból vonhatunk 
le, hogy hányan kértek szociális segélyt, 
mennyien fordultak hozzánk ilyen-olyan ké-
résekkel. Tudjuk, hogy a járvány megtépáz-
ta ezt a közösséget. 

Lehetett volna többet tenni a kerületért, ha 
nem tartják vissza az adatokat? 
– Persze. Már az is fontos lett volna, hogy 
felmérhessük, hol milyen mennyiségű fer-
tőtlenítőszert kellene szétosztanunk. Most 
ingyenes tesztelést végzünk, de adatok 
hiányában csak találgatunk, hogy meny-
nyi tesztet kell vennünk. Nem tudjuk, hogy 
a járvány következtében hogyan alakult a 
munkanélküliek száma. Nem tudjuk, hányan 
betegedtek meg, és a betegségük milyen 
súlyos. Pedig mindez szüksé-
ges lenne annak felméréséhez, 
hogy meghatározhassuk: mire, 
mennyi pénzt kell mozgósítani 
a kevésből. Mert a mindent át-
ható legnagyobb problémánk mégis a terve-
zett bevételek kiesése. Jelentős anyagi hát-
rány érte a kerületet, részben a kormányzati 
elvonások, részben pedig az egyéb befizeté-
sek csökkenése miatt. Ez nagyon megnehe-
zítette a helyzetet, vészhelyzetben ugyanis 
semmilyen adót nem lehet növelni. Tehát, 
egy csomó olyan probléma volt, amit nem 
tudtunk saját hatáskörben kezelni, pedig a 
következmények itt csapódtak le. Volt ren-
geteg szép tervünk, amelyeket nem lehetett 
megvalósítani, vagy azért, mert kormányzati 
tiltásba ütközött, vagy, mert a bevételek hiá-
nyát nem tudtuk kompenzálni.

Volt-e egyáltalán valami jó ebben az év-
ben? Mit tart sikernek?
– Azt, hogy túléltük és közben nem mentünk 
tönkre. Komolyabbra fordítva a szót: sok 
fontos kezdeményezést elindítottunk. Elér-
tük, hogy Belső-Erzsébetváros forgalomcsil-
lapítása végre nem olyan projekt, amelyet 
mindenki dühösen bírál: az emberek döntő 
többsége elfogadta. Emögött nagyon sok 
munka, egyeztetés, és számos finomítás van 
a lakók panaszai alapján. Nem mondom, 
hogy a rendszer tökéletes, de sokat javítot-
tunk rajta és a most következő hónapokban 
a kerület lakóinak még lesz lehetőségük 
arra, hogy elmondják: még milyen változta-
tásokat szeretnének. Január elsejétől átad-
juk azokat a parkolóhelyeket, amelyeket a 

nap bizonyos szakában kizárólag az erzsé-
betvárosiak használhatnak és ezt persze 
még idén kellett előkészíteni. 

A kerületben több mint 12 ezer a regiszt-
rált gépkocsik száma, miközben összesen 
7200 parkolóhely van. Ezek harmada kerül 
este hattól reggel hétig kizárólagos lakos-
sági használatba. A lakók többségének a 
gondjai tehát nem oldódnak meg.
– Az alapvető nehézség az, amit említ: a ke-
rületben majdnem kétszer annyi autó van, 
mint parkolóhely. Megoldás tehát csak az 
lehetne, ha egyik autó ráállhatna a másik 
tetejére. Amiben mégis segíthet az új rend-

szer: manapság, amikor a lakók 
hazaérnek a munkából, bevásár-
lásból, akkor nem tudnak meg-
állni, mert nagyon sokan jönnek 
hozzánk színházba, étterembe, 

és elfoglalják a helyeket mondjuk este 11-ig. 
Az itt élők meg keringenek körbe-karikába. 
Azt feltételezzük, hogy a jövőben legalább 
az esti programokra máshonnan érkezők 
által elfoglalt helyek szabadon maradnak 
a kerület lakói számára. És talán azt is elér-
jük az új parkolási rendszerrel, hogy eleve 
kevesebben érkezzenek ide saját autóval, 
tehát ez is a forgalomcsillapítást szolgálja. A 
parkolási gondok tehát nem oldódnak meg, 
de legalább esténként könnyebb lesz a ha-
zaérkezők élete, hiszen Belső-Erzsébetváros 
területén belül lényegében mindenütt lesz-
nek lakossági parkolók.

Nagy országos sajtóvisszhangja volt a kezde-
ményezésnek, hogy a Belső-Erzsébetváros 
legyen a forgalomtól védett övezet, zárják le 
a kerület lakóin és a közszolgáltatókon kívül 
mindenki elől. Van erre esély 2022-ben?
– Amikor optimista hangulat-
ban vagyok, akkor azt remé-
lem, hogy feltétlenül. Amikor 
kevésbé vagyok derűlátó, ak-
kor inkább azt mondom: sok 
munkánk lesz vele. De ezen 
dolgozunk. Egyelőre a forga-
lomcsillapítási pilot-projektet hosszabbítot-
tuk meg június 30-ig, hogy lássuk, milyen ha-
tása van az átmenő forgalom csökkentésére, 
utána indulnak a tárgyalások erről a kezde-
ményezésről. A kivitelezést megnehezíti, 

hogy a védett övezet kialakítása a budapesti 
parkolási rend része. Ennek újratárgyalása-
kor minden érintett kerület érdekeit, elképze-
léseit figyelembe kell venni, össze kell han-
golni, és ez nem lesz könnyű. 
Mégis azt remélem, hogy ezt 
az ügyet meg tudjuk majd 
oldani, kivételként át tudjuk 
vinni, mert semmi nem szól 
ellene. Ez egybevág a város 
szándékaival, miközben jó a 
lakóknak is, hiszen a védett övezet lényegé-
ben kizárná a teljes átmenő forgalmat. Csak 
az hajthatna be, akinek erre van engedélye. 
Ráadásul azt is világossá tettük, hogy egy-
általán nem arról van szó, hogy ide ne jöjjön 
be senki kívülálló: mindenki számára szeret-
nénk sétáló utcákat, közösségi tereket, tera-
szokat kialakítani. Mindez legfeljebb azok-
nak az autósoknak rossz, akik mindenáron a 
Belvároson akarnak áthajtani. Nekik viszont 
határozottan üzenjük: nem akarjuk, hogy 
az autók a jelenlegi számban hajtsanak át a 
kerületen. Nincs olyan európai nagyváros, 
amelynek kellős közepén olyan szabadon le-
hetne áthajtani, mint Belső-Erzsébetvároson. 
Nincs ilyen sem Bécsben, sem Rómában, 
sem Londonban, Párizsban, vagy Berlinben.

Nyilván nem csak közlekedési projektek in-
dultak idén.
– Folyamatosan dolgozunk a szociális ellá-
tórendszer átalakításán is. Megpróbálunk 
olyan rendszert kialakítani, ami a megelő-
zésre helyezi a hangsúlyt. Hogy ne a már 
majdnem reménytelen helyzetek következ-
ményeit próbáljuk elhárítani, de eleve meg-
akadályozzuk, hogy az emberek reménytelen 
helyzetbe kerüljenek. Időben avatkozzunk 
be! Elindítottunk egy projektet a fejlődésben 

visszamaradott gyerekek 
korai fejlesztésére, elkezd-
tünk egy kiterjedt felmérést 
az önkormányzati lakásban 
élők szociális összetéte-
léről. Szeretnénk ugyanis 
hozzájutni a megújuló és 

fenntartható lakhatási politika kialakításához 
szükséges adatokhoz. Sok olyan programba 
belevágtunk, amit a korlátozások miatt vé-
gigvinni idén nem tudtunk, de a feltételek 
kialakításában előreléptünk.

Mit vár az újévtől? Mi az, amit szeretne, vagy 
legalábbis remél? És mi az, amit ígérni tud?
– Ígérni elvben könnyű, de én nem szeretek 
ígérni. Különösen nem bizonytalan helyzet-

ben. Azt viszont szeretném, 
ha kicsit kiszámíthatóbb len-
ne a helyzetünk. Mostanában 
kormányinfótól kormányin-
fóig élünk. Soha sem tudjuk, 
hogy valamelyik kedden este 
egy miniszter nem nyújt-e 

be olyan salátatörvényt, amelyből az derül 
ki, hogy megint elvettek tőlünk valamit. Ha 
megmondanák, hogy két hónap múlva mire 
kell számítani, arra fel tudnánk készülni, még 
ha az hátrányos is. De azzal nem lehet együtt 
élni, hogy egyik pillanatról a másikra válto-
zik a helyzet. Itt az ideje, hogy elkészítsük a 
2022-es költségvetést, amit február 15-ig el 
kell fogadnunk. De fogalmunk sincs arról, 
hogy nem jön-e valamilyen új elvonás. Én 
ugyan ki sem tudom találni, hogy mit lehet-
ne még elvonni, de sajnos ezt az én kép-
zelőerőmnél nagyobb fantáziával szokták 
eldönteni. Így irdatlanul nehéz megcsinálni 
egy kiegyensúlyozott, a prioritásokat követő 
költségvetést. Szeptemberben a Fideszes 
vezetésű önkormányzatok kaptak mintegy ti-
zenötmilliárd forintot, az ellenzékiek semmit. 
Pedig ezzel nem az ellenzéki polgármestere-
ket büntetik, hanem a lakókat, sőt az egész 
várost. Mindnyájunknak jobb lenne, ha az 
önkormányzati támogatások rendszere sta-
bilabb, kiszámíthatóbb és igazságosabb len-
ne. A hetedikkel szomszédos ötödik kerület 
kapott idén közel négymilliárd forintot útfel-
újításra, a hetedik kerület egy fillért sem. Ez 
eltorzítja, egyenetlenné teszi a város képét. 
Kérdezem: tényleg azt akarná a kormányzat, 
hogy a város kellős közepén leromlott el-
szlömösödő negyed alakuljon ki? Ha nem, 
akkor kiegyensúlyozottabb támogatásokra 
van szükség. Mi azonban megtesszük, ami 
rajtunk múlik.  Folytatjuk az önkormányzati 
tulajdonú lakások felújítását, a Verseny utcai 
bérház építését, jövőre is biztosítunk forrást 
a leginkább rászorulók megsegítésére. To-
vább dolgozunk azért, hogy Erzsébetváros 
valódi kultúrnegyeddé váljon, azt akarjuk, 
hogy ez a kerület az itt lakók igazi otthona 
legyen! És ez nem csak a pénzen múlik. 

Barát József
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Kiszámíthatóbb viszonyokra lenne szükség

Csökkentsük a veszteségeket, 
melyeket a Covid-járvány okoz, 
dolgozzunk a  forgalomcsilla-
pítási zöld program sikeréért, 
előzzük meg, hogy a kerületi 
polgárok közül sokan kilátástalan 
szociális helyzetbe kerüljenek! 
Egyéb célok mellett, ezek a 
kerület vezetésének prioritásai. 
Vajon sikerült-e előre lépnünk 
idén? Erről is kérdeztük a kerület 
vezetőjét.    

Interjú Niedermüller Péter 
polgármesterrel

„A járvány 
megtépázta ezt 
a közösséget”

„Nem akarjuk, hogy 
az autók a jelenlegi 
számban hajtsanak 
át a kerületen”

„Irdatlanul nehéz 
megcsinálni egy 
kiegyensúlyozott, 
a prioritásokat kö-
vető költségvetést”



Magyarországon nincs, olyan kerület, 
ahol az önkormányzat  vezetése konkrét 
járványadatokkal rendelkezne.  Sajnos Er-
zsébetváros sem kivétel, pedig az önkor-
mányzat számára fontos információkat tar-
talmaznak ezek a számok. Ahhoz, hogy a 
védekezést, a támogatási láncot meg tudják 
szervezni, hogy az oktatási-, nevelési-, szo-
ciális intézményi, háziorvosi területek fel-
készülhessenek, hogy a segítők, önkéntes 
segítők létszáma megfelelő legyen muszáj 
ismerni a fertőzöttség, az átoltottság, a ka-
ranténban lévők számát. Ugyanis ezek az 
adatok olyan feladatokat takarnak, melyek 
az önkormányzatokra hárulnak, mégpedig 
plusz létszámot, plusz költségvetési keretet, 
plusz szervezést igényelve.

Adatok pedig nem jönnek. Sem hivatal-
ból, sem kérésre, sőt... Erzsébetváros vezető-
je, Niedermüller Péter ezzel kapcsolatban 
felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormány-
zat többször megpróbált már hozzájutni a 
helyi járványadatokhoz, de a tavaly ősszel 
benyújtott közérdekű adatigénylésre is csak 
idén júliusban érkezett válasz, az is csak a 
Fővárosi Törvényszék jogerős ítélete alapján. 

Dr. Oláh Lajos, Erzsébet- és Terézváros 
országgyűlési képviselője rendszeresen 
szólal fel a parlamentben a járványkezelés 
kapcsán. Az egészségügyi intézményekre 
kötelező hírzárlat, a beérkező adatok álta-
lánosított közlése, az értelmetlen módon 
titkosított felmérési, kutatási adatok nem se-
gítik, sőt rontják a járvány elleni védekezés 
minden szintjének hatékonyságát. Az isme-
retlenre ugyanis nem lehet felkészülni. 

INGYENES TESZTELÉS 
A kerület vezetése most újra kikérte az ada-
tokat, azonban nem várhatnak arra, hogy 
egyszer majd hónapok múlva megtudják, 
minek az alapján kellett volna a védekezést 
megszervezni. Erzsébetváros önkormány-
zata beszerezett 5000 darab antigén gyors-
tesztet, és a Bischitz Johanna Integrált Hu-
mán Szolgáltató Központ szervezésében a 
helyi lakosok  számára ingyenes tesztelési 
kampányra invitálták az erzsébetvárosiakat 
az Akácos udvarba. 

A tesztelés első napján, december 1-én, 
15-19 óra között 249 lakó, köztük tucatnyi 
14 éven aluli vett részt a vizsgálaton, közü-
lük 1 lakó tesztje lett pozitív. A tesztelésso-
rozat a hétfői, szerdai és pénteki napokon 
december 17-ig tartott, lapzártánkig az ösz-
szesített adatok szerint az első 5 alkalommal 
1825 lakó jelent meg a vizsgálaton, közülük 
56 volt 14 éven aluli, és összesen 24 a pozi-
tív eredmény.

De kukkantsunk be együtt az Akácos 
udvarba, ahol a tesztelés első napján, 14 
órakor már komoly sürgés-forgás volt: meg-
érkeztek a Humánszolgáltató munkatársai. 
Eső lesz, nem lesz eső, hol van a villanykap-
csoló, hol legyen a regisztrációs pult, hol ül-
tethetik le a tesztre érkezőket az adatlapok 
kitöltésére, elég meleg van-e a rendelőnek 
kinevezett irodákban, hol várakozhatnak az 
eredményekre úgy, hogy megfelelő legyen 
a távolságtartás? Dobozokban érkeztek a 
tesztek, a védőruhák, előkerültek a székek, 
asztalok, kihelyezték a megállítótáblákat, és 
megérkeztek az első tesztre várók és érdek-
lődők is. 

Az irodákban két tesztelő csapat, 6 mun-
katárs készülődik, helyiségenként ketten 
fognak tesztelni, egy adminisztrátor jut 
csoportonként, kint dolgoznak a többiek, 
segítik az érkezőket a tájékozódásban. Bent 
közben átöltöztek, a teljes védőruházat fel-
öltésében segítenek egymásnak, közben 
beszélgetünk. A humánszolgáltató majd-
nem minden szakterületéről van itt valaki.  
Orsós Sándor a nappali ellátás vezetője 
mondja, már komoly rutinjuk van a mintavé-
telben.

– Egészségügyi helyzetben az emberek 
mindig aggódnak, akkor is, ha nem mutat-
ják – mondja Sándor. – Rövid időt töltünk 
együtt, de a kapcsolat ebben a pár percben 
nagyon intim, ezért fontos, hogy olyan kör-
nyezetet teremtsünk számukra, melyben 
biztonságban érzik magukat. Nem az első 
tesztelésünk ez, igyekszünk megkönnyíte-
ni ezt a helyzetet az érkezők számára, és a 
lehető legkevesebb kellemetlen pillanatot 
szerezni. 

TUDATOS TESZTELTETŐK
Rendkívül gyorsan cserélődnek az embe-
rek, maximum 3-5 perc egy mintavétel. Kint 
igencsak hideg van, főleg azoknak, akik 
órák óta dolgoznak a regisztrációs pultnál. 
De toporgás közben is mindenki mosolyog. 
A várakozók szívesen kapcsolódnak be egy 
beszélgetésbe. A téma mi lehetne más, mint 
a Covid. 

Takács Károlyné a barátnőjével érkezett. 
– Én egy évvel ezelőtt voltam covidos, ak
kor még nem voltam oltott. Szerencsére 
megúsztam lázzal, gyengeséggel, étvágyta
lansággal. Sokat jövök, megyek, ez a teszte
lés is egy biztonsági faktor. Egyébként épp 
ma megyek a 3. oltásra. 

Szászi Andrásné hozzáteszi a fentiekhez: 
(fekete maszk)
– Tényleg nagyon fontos a biztonság, nálam 
mindig van maszk, kesztyű, fertőtlenítő, de 
én már patikai tesztet is vettem. Sinophar
mot kaptam, és itt, a Humánszolgáltatónál 
szervezett antitest mérésen derült ki, hogy 
nagyon alacsony a védettségem, így 3. ol
tásnak Pfizert kaptam. 

Ők a nyugdíjasklubban értesültek a tesz-
telés lehetőségéről, volt, aki az interneten 
olvasta a hirdetményt. 

Török Alexandra például a Facebookon 
látta felhívást, szívesen mondja el történe-
tét, de nem szeretne fotózkodni.

– Rokkantnyugdíjas vagyok, az előző két év
ben a kicsi unokámra vigyáztam. Nemsokára 
két és fél éves lesz, ide fog járni bölcsibe, a 
kerületbe. Vigyáznunk kell egymásra, ezért 
is jöttem el az ingyenes tesztre. Készülök a 
3. oltásra, de bizonyos vagyok abban, hogy 
tavaly átestem a betegségen. 

Puporka Gézáné szavaira többen is felfi-
gyeltek. Részben azért mert még oltatlan, 
részben azért mert... 
– Én azért jöttem el a tesztelésre, mert a csalá
dunkban sajnos megjelent a betegség. A 40 
éves gyermekem tegnap jött ki a kórházból, 
ahol 10 napot feküdt. A Péterfyben látták 
el, minden segítséget megkapott, de több 
kilót lefogyva érkezett haza. Ezek után úgy 
döntöttem, hogy megcsináltatom ezt a tesz
tet, antitestet is méretek, és utána beoltatom 
magam. A háziorvosom szerint Modernát, a 
gyerekem szerint Pfizert kérjek. Még nem tu
dom, melyik lehet a leghatásosabb.

Ezt a kérdést ott helyben sokan tovább-
gondolták. Tudjuk, hogy az oltás sem védhet 
meg a fertőzéstől, erre jó példa, hogy az első 
napokban nálunk is tünetmentes emberek-
nek lett pozitív a tesztje. Ám a teszteltetők 
megjelenése, mondatai egyértelműen jelzik, 
hogy fontos számukra a biztonság, a védeke-
zés. Mi ez, ha nem a címben jelzett Covid-tu-
datosság. Aki idén lemaradt az ingyenes 
teszt-lehetőségről figyelje az önkormányzati 
híreket, mert ha lehetőség lesz rá, januárban 
megismétlik a programot!                         Sári Judit
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Covid-tudatosság
Ez a fogalom két évvel ezelőtt sehol sem létezett. Tulajdonképpen a szóösszetételre rákeresve 
a neten még most sem találtunk rá példát, így elmondhatjuk, itt Erzsébetvárosban 
született ez a kifejezés. Persze felmerül a kérdés, egy világméretű járvány esetében  
miért ebben a kerületben alkotunk új fogalmakat? Cikkünkből kiderül.
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Az is egyszerű tény, hogy már éppen a 4. 
hullámot éljük meg, de tudjuk, hogy lesz 5. 
is. Ám míg az egész világ azzal küzd, hogyan 
tudja megállítani a járványt, lelassítani a ter-
jedését, és miképp tudják kormányzati szin-
ten minél hatékonyabban segíteni a front-
vonalon dolgozókat, illetve a védekezésben 
alapfeladatokat felvállaló településvezető-
ket, addig nálunk a legnagyobb fejtörést az 

okozza felsőbb szinteken, hogyan lehet az 
eleve kozmetikázott adatokat is nulla infor-
mációtartalmúvá tenni. 

Az áldozat ágazat: Mindeközben pont 
azokat sújtja a kormány korlátozásokkal, fel-
mondási tilalommal, akik azokért dolgoznak, 
akik a túlélésért küzdenek. Hatalmasra nyílik 
az ellátórendszeren belüli bérolló, jövőre a 

szakdolgozók számára a 2018-ban elfoga-
dott mértékben, ráadásul az akkoriban is 
minősíthetetlenül alacsony béreket alapul 
véve várható fizetésemelés. A hivatalosan 
jól hangzó, de a bérfeszültségen nem sokat 
javító 30%-os emelésről mára már a kormány-
fő is elismerte, hogy tulajdonképpen csak 
21%. És ezzel együtt is a bértábla alján lesz az 
egészségügyi szakdolgozói szféra, párhuza-
mosan a pedagógusokkal, a mentősökkel, a 
rendvédelmi dolgozókkal, tűzoltókkal.

Észszerűtlen átszervezések: Tetézi a 
problémát, hogy míg talpig védőfelszerelés-
ben, teljes, tehát nem kicsit hiányos létszám-
ban a járvánnyal küzd minden orvos, ápoló, 
asszisztens, addig teljesen ésszerűtlennek 
tűnő, szervezetlen és indokolhatatlan át-
szervezés-sorozattal javában zajlik az egész-
ségügy komplett átszervezése. Gyakorlati-
lag titokban. Tavaly decemberben három 
kormányrendelet született egymás után. 
Egyikben városi kórházzá minősítették a Pé-
terfy kórházat, másikban a Fiumei úti Péterfy 
telephelyen lévő Baleseti Központot a Hon-
védkórház alá sorolták, a harmadikban gya-
korlatilag kivonták az országos intézmények 
közül a Baleseti Központot. Majd nem történt 

semmi, az intézmény Péterfy Kórház-Rende-
lőintézet Manninger Jenő Országos Trau-
matológiai Intézet néven működött tovább 
egész évben, ellátta a betegeket, működtette 
a szakrendelést, a sürgősségi ellátást, Covid 
ellátó kórházként működött, majd oltóköz-
pont is lett, miközben belső felújítássorozat is 
zajlik az intézményben. Most decemberben 
a semmiből ismét elővették a témát. Decem-
ber 2-án a Népszava adta hírül, hogy “Átszer-
vezik az átszervezést az egészségügyben”. 
Az előző napi Magyar Közlönyben megjelent 
a hír: megkezdik a Péterfy utcai kórház és az 
országos baleseti központ szétválasztását. 
Teszik ezt annak ellenére, hogy a teljes intéz-
mény integrálását egy másik terv szerint már 
megkezdték a Dél-pesti Centrum Kórházba. 
Az, hogy az összeomlás szélére került a kór-
ház traumatológiai ellátása, mert a műtéti 
személyzetet biztosító külsős cég szerződé-
se lejárt és új közbeszerzést pedig nem írtak 
ki, csak tetézi a zűrzavart.

Összefogás a Péterfy jelenéért és jövő-
jéért: Niedermüller Péter erzsébetvárosi és 
Soproni Tamás terézvárosi polgármesterrel 
közös közleményt adtunk ki, melyben talál-
kozót kezdeményezünk dr. Kásler Miklóssal, 
hogy együtt tekintsük át a Péterfy utcai kór-
ház jelenlegi körülményeit és jövőjét. Megy-
győződésünk, hogy az Orbán-kormánynak 
azonnal rendeznie kell a kórházban dolgo-
zó műtéti személyzet helyzetét, hagynia kell 
a szakembereket gyógyítani, a betegeket 
pedig tisztességes körülmények között gyó-
gyulni!

Óriási káosz az egészségügyben
  DR. OLÁH LAJOS ERZSÉBETVÁROS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE

Nemrég egy betelefonáló arra figyel-
meztette a rendőrséget, hogy a 
Gozsdu udvarnál lakik  egy külföldi, 
aki drogokat árul az egyik belvárosi 
szórakozóhelynél. November 24-
én a nyomozók rajtaütésszerűen 
megjelentek a gyanúsítottnál: kide-
rült, hogy a tunéziai legális tartózkodási 
engedéllyel lakik ott. A rendőrök kábítószer-
kereső kutyával érkeztek, és a „négylábú 
nyomozónak” is köszönhetően nagy meny-
nyiségű drogot találtak a lakásban.
 Egy csokoládés dobozban, a bonbonok kö-
zött, „bruttó” 31 gramm hasisgyanús anya-
got fedeztünk fel, ami úgy nézett ki, mint 
egy nagyobb méretű csokidarab – mondja 
Ficsor Karolina, rendőr alezredes, a VII. ke-
rületi Bűnügyi Osztály vezetője. 

A szobai állólámpa aljában öt kisebb 
csomagban  pedig több mint 71 gramm ká-
bítószergyanús fehér port találtak, amelyről 
az elsődleges szakértői vizsgálat megálla-
pította, hogy kokain. Előkerültek a kokain 
porciózásához szükséges mérleg, valamint 
a tasakok is. 

– Összesen kétmillió forint értékű kábí-
tószert foglaltunk le. Ezenkívül több millió 
forintot dugott el az elkövető a lakás külön-
böző helyeire, a szekrény alá például másfél 
millió forintot rejtett el – jegyzi meg az alez-
redes-asszony. 

A  tunéziai férfi a házkutatás során min-
dent tagadott, azt állította, fogalma sincs ar-
ról, hogy került a  drog a lakásba, amelyet ő 
csupán bérel. 

Ezután jött az igazi meglepetés: 
az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság közreműködé-
sével a nyomozók megállapí-
tották: a tunéziai állampolgár  

három személyazonosságot is 
használt Magyarországon. A 37 

éves férfit a BRFK VII. Kerületi Ren-
dőrkapitányságán kábítószer-kereskede-

lem bűntette miatt gyanúsítottként hallgat-
ták ki, majd őrizetbe vették, és indítványozták 
a letartóztatását. A háromnevű tunéziai titkai-
ra a további nyomozás derít majd fényt.  

RAZZIA A GOZSDU UDVARBAN – 
A BULINEGYED NEM BŰNTANYA
A BRFK legutóbb november 20-án hajtott 
végre nagyszabású akciót a belvárosban, 
a Gozsdu udvar két szórakozóhelyén. Türi 
Árpád alezredes, a VII. kerületi Rendőrka-
pitányság vezetője elmondta: előzetes la-
kossági bejelentések alapján mentek ki a 
helyszínekre. Az akcióban társszervezetek 
is részt vettek, többek közt a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal, a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ, az Országos Idegenrendészeti Fő-
igazgatóság, a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság és a VII. kerületi önkormányzat 
Ügyfélszolgálati Irodájának munkatársai is. 
Számítottak rá, hogy kábítószert is találnak. 
Amikor a rendőrök váratlanul megjelentek, 
több vendég eldobta a drogot, és az egyik 
bőrkanapé mögé is elrejtettek kábítószert. 

– Magunkkal vittünk egy Raman nevű 
eszközt is – folytatja Türi Árpád – ami  lézer-

sugár segítségével képes kimutatni, hogy a 
helyszínen talált zacskós fehér porok tartal-
maznak-e kábítószert. A lézersugaras vizs-
gálatok azt jelezték, hogy kokaint találtuk. 
A terjesztő nem került elő, ezért ismeretlen 
tettes ellen indult a nyomozás. 

A szórakozóhelyeken igazságügyi or-
vosszakértő vizsgált meg mindenkit, hogy 
fogyasztott-e kábítószert. A vizsgálat több 
esetben is pozitívnak bizonyult, ezeket a 
személyeket a rendőrök előállították. A 
jelenlegi jogszabályok szerint ugyanis a 
drog fogyasztása is bűncselekmény. Akit 
tetten érnek, csak úgy kerülheti el a bíró-
sági eljárást, ha önként vállalja, hogy drog-
függőségről leszoktató terápián vesz részt. 
Amennyiben fél éven belül nem jelentkezik 
kezelésre, vagy újra kábítószerfogyasztáson 
érik, megindul ellene a büntető eljárás. 

Lakossági bejelentések érkeztek a kocs-
mákban dolgozó biztonsági- és vagyonőrök 
ellen is, erőszakos, agresszív viselkedésük, 
és garázdaság miatt. Az ellenőrzésük során 
kiderült, hogy többen nem rendelkeztek 
vagyonőr igazolvánnyal, és közbiztonságra 
különösen veszélyes eszközök voltak náluk.

– Az ilyen eszközök az emberi élet kioltá-
sára is alkalmasak. – mondja Türi Árpád – A 
jogszabály például előírja, hogy csak nyolc 
centiméternél kisebb pengéjű kést vagy 
bicskát hordhat valaki magánál. Egyes biz-
tonsági őröknél boxer is volt, ami az ütés 
erejét fokozza, és életveszélyes sérülést is 
okozhat. A biztonsági őr azért van jelen a 
szórakozóhelyeken, hogy a vendégeket 
védje, és nem azért, hogy a testi épségüket 
veszélyeztesse. Az őrök közül is többeket 
előállítottunk, és közigazgatási hatósági el-
járást indítottunk ellenük. 

Ugyanakkor a rendőrkapitány hangsú-
lyozza: ezeket az akciókat azért szervezik, 
hogy a szórakozni vágyó emberek bizton-
ságban érezhessék magukat. A bulinegyed 
nem bűntanya, az itt kikapcsolódó vendégek 
többségével nincs semmi gond. A rendőrség 
azért is járőröz gyakran a környéken, hogy ez-
zel is az emberek biztonságérzését erősítse. 

Sándor Zsuzsa

A VII. kerület rendőrei nem először kapcsolnak le kábítószerkereskedőket, de arra még nem volt példa, hogy 
három személyazonossággal rendelkező dílert fogjanak el. Három tunéziai férfit – aki valójában egyetlen ember.

Rajtaütéssel leplezték le a dílert: 
„három az egyben”

  RENDŐRI AKCIÓK ERZSÉBETVÁROSBAN

A tavaly decemberi számban ezzel a gondolattal kezdtem írásomat: “A legtöbb ember pontosan tudta a járvány 
első hullámának a végén, hogy ennek nincs vége, nyár végére pedig már biztosak lehettünk abban, hogy meg 
fogjuk inni a levét a kevés tesztelésnek, a mérhetetlenül lassú reagálásnak. A kormány nem így gondolta. Ez 
nem vád, egyszerű tény.”

Dr. Oláh Lajos a kerület országgyűlési képviselője a pandémia kitörése óta rendszeresen támogatja a Pé-
terfy kórház dolgozóit különféle adományokkal. A november végén Dobrev Klárával közösen átadott cso-
magjaikba védőfelszereléseket, maszkokat és édességet csomagoltak.  

A teljes közlemény elolvasható 
Facebook oldalamon:



A Vörösmarty utcai Golgota Nappali Ellátó-
ban reggelit, ebédet osztanak a hajlékta-
lanoknak. Az ételt a Baptista Szeretetszol-
gálat főzi, és bárki jöhet, akinek egy éven 
belüli negatív tüdőszűrő lelete, és személyi 
igazolványa van. Nem csak a fedél nélküli-
ek járnak ide, hanem a magukra maradt kis-
nyugdíjasok is. Például az a kilencven éves 
bácsi, aki nemrég veszítette el a feleségét. 
Vagy, akinek bár van lakása, de már az ára-
mot is kikapcsolták nála.  

A Golgotában moshatnak, mosakodhat-
nak, tiszta ruhát kapnak, használhatják az 
internetet, és szociális munkások segítenek 
az ügyeik intézésében. A nappali melege-
dőben nemrég adtak át két vadonatúj tu-
solót, mert azt vallják: a hajléktalanságból 
való kiúthoz belső igényesség is kell. Ehhez 

pedig emberhez méltó körülményeket kell 
teremteni. A nappali ellátó vezetője, Keleti 
Gábor teológus azt mondja, több a külföldi 
segítőjük, mint a magyar.

– Főleg az itt tanuló külföldi diákok je-
lentkeznek nálunk, kolumbiai, brazil, bolí-
viai önkénteseink is vannak. A Golgota egy 
nemzetközi keresztény gyülekezet, ismer-
nek minket külföldön is. Más országokban 
a segítésnek és a szolidaritásnak jóval na-
gyobb a kultúrája, mint idehaza. Itt kevesen 
vállalják, hogy munka mellett ingyen dol-
gozzanak másokért. 

A nappali melegedő segít a napi létfenn-
tartásban, de ahhoz kevés, hogy a peremre 
szorulókat visszaintegrálja a társdalomba. 
A Golgota ezért Újpesten működtet egy 
kiléptető lakást, ahol olyan hajléktalanok 

lakhatnak, akiknek van munkájuk, és ki tud-
ják fizetni a piaci árnál jóval olcsóbb rezsit. 
Félévre-egyévre kötnek velük szerződést. 
Most már csak olyanokat fogadnak be ide, 
akik előzőleg rehabilitáción vettek részt. A 
sikeres integrációhoz új életformát kell ki-
alakítaniuk. Alapfeltétele: az önálló lakha-
tás, meg kell szabadulni a függőségektől, 
és a visszahúzó haveri körtől. Valamint a 
csöves mentalitástól is, amelynek lényege, 
hogy csak a mai napot kell túlélni valahogy. 
Jövője csak annak lesz, aki hosszabb távon 
is tud tervezni. Ezért kell a fedél nélküliek-
nek is megtanulniuk a pénzt beosztani, 
félretenni. Alkalmi munkák helyett, állandó 
munkahelyet találni. Meg kell tanulniuk a 
szabadidő értelmes eltöltését is. Például ta-
nulással. A Golgota ezért hozta létre a Men-
tés másként Alapítványt, amely a hajlékta-
lanok képzéséhez is próbál támogatókat 
szerezni. 

A minisztérium szociális ügyekért felelős 
államtitkára adhatja ki télen a vörös kód jel-
zését, amennyiben napi átlaghőmérséklet 
mínusz 10 fok alá süllyed. Ebben az idő-
szakban Erzsébetvárosban a Golgota Nap-
pali Ellátó vállal plusz feladatokat: ilyenkor 
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Mentés másként a Golgotában 
– vörös kód a hajléktalanellátásban

Máté István, a Golgota ellátó munkatár-
sa szervezi a Teli Hátizsák segélyakciót. A 
hátizsák különösen fontos a fedél nélkü-
lieknek, hiszen mindenhová magukkal 
cipelik a létfenntartásukhoz nélkülözhe-
tetlen dolgokat. Aki tehát teheti, adomá-
nyozzon nekik hátizsákot, pakoljon bele 
olyan cuccokat, amik hasznosak télen: 
takarót, hálózsákot. A kliensek 80-85 
százaléka férfi, szükségük lenne kabátra, 
cipőre, meleg holmikra, tisztálkodó esz-
közökre. Jól jönne a csokoládé, keksz, 
instant levesek, konzervek. Persze az se 
baj, ha nincs hátizsák, bárhogyan be le-
het vinni a csomagokat a Golgotába hét-
főtől vasárnapig 7-14 óra között. 

Segítsünk 
Teli Hátizsákkal!

éjjel-nappal nyitva tartanak. A hajléktalanok 
matracokon, hálózsákokban az éjszakát is 
itt, a melegben tölthetik. A krízisellátás évi 
húsz napos keretösszegét szintén a he-
lyi önkormányzat finanszírozza – ez idén 
3.190.000. Ft – noha ez sem kötelező fel-
adatuk. 

Sándor Zsuzsa

Változott a hajléktalanok száma az elmúlt 
időszakban Magyarországon? 
– Felméréseink szerint 2018 óta kevesebb 
a fedél nélküli az utcákon és nappali mele-
gedőkben is. Ez összefügghet azzal is, hogy 
három éve fellendülőben volt a hazai gazda-
ság, akkor esetleg többen találhattak mun-
kát, s valamilyen szálláslehetőséget. Ugyan-
akkor a hajléktalanság büntethetősége is 
2018 óta van érvényben, tehát lehet, hogy 
a számuk nem csökkent, csak elrejtőznek, 
kevésbé láthatók. 

A magyar kormány kriminalizálja a hajlékta-
lanokat, és szociális kiadások terén sereg-
hajtók vagyunk az unióban. Nyugat-Euró-
pában csak a pénz több, vagy a szemlélet 
is más?
–Alapvető különbség, hogy az európai or-
szágok többségében a prevenciót hang-
súlyozzák: az a cél, hogy akik elveszítették 
a jövedelmüket, segítséget kapjanak, még 
mielőtt utcára kerülnének. Nálunk három 

hónapig jár a munkanélküli 
segély, és általában nem le-
het megélni belőle. Nyuga-
ton hosszabb ideig fizetik a 
segélyt, amelyből a lakha-
tás is megoldható. Ha valaki 
mégsem tudja a saját ottho-
nát fenntartani, elköltözhet 
olcsóbb, szociális bérlakás-
ba. Nyugat-Európában nagy állami projek-
tek indultak szociális bérlakások építésére, 
illetve a szociális bérlakás szövetkezetek 
is alakultak. Hasonló kezdeményezések 
már nálunk is vannak, de jelentős a lema-
radásunk. Itthon a fedél nélküliek nagy ré-
sze közfoglalkoztatott. A hajléktalanokat 
általában koszosnak, piszkosnak tartják, 
pedig sokan dolgoznak közülük a Közterü-
let Fenntartó Vállalatnál, utcai takarítóként. 
A közfoglalkozásból származó jövedelem 
sem elég a megélhetéshez. Ráadásul a ha-
zai adópolitika sem ellensúlyozza a szegé-
nyek leszakadását. 

A tél különösen nehéz a hajléktalanoknak. Ha az utcán fagyoskodó, ve-
szélyben lévő embert látunk, hívjuk a Menhely Alapítvány diszpécser-
szolgálatát a 338 41 86 számon.  Az Alapítvány igazgató-
jától, Aknai Zoltántól azt is megkérdeztük: mit tehet egy 
közösség az otthontalanokért?

A szociális törvény értelmében Buda-
pesten a hajléktalan ellátás a Fővárosi 
Önkormányzat feladata – a nappali 
ellátás kivételével. Ez ugyanis a kerületi 
önkormányzatok kötelessége. Erzsébet-
városban több civil szervezet foglalko-

zik hajléktalanokkal, közülük többet – 
kötelező támogatáson túl is – finanszíroz 
a helyi önkormányzat. 
Így például a Menhely Alapítványt 
(Kürt u.4) az utcai szolgálatokért idén 
2.200.000 Ft-tal támogatta.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesületet (Murányi utca 38.) a nappa li 
ellátásért idén 2.500.000 Ft-tal segítette.
A Golgota Keresztény Gyülekezet 
nappa li ellátója pedig (Vörösmarty 
u.17.) 2.000.000 forintot kapott.

Önkormányzati finanszírozás

A prevenció a legfontosabb

Mire gondol?
– Külföldön több helyen elterjedt a he-
lyi adózás, vagyis az adó jelentős része 
az adott településnél marad, és a közös-
ség ebből tudja a bajba jutott tagjait tá-

mogatni. Magyarországon a lakhatás az 
önkormányzatok feladata, bár tőlük a kor-
mány rengeteg forrást von el. Ezért az ön-
kormányzatok képtelenek helyi szinten ke-
zelni a lakhatási válságot.



Laci például kifejezetten jól keresett, magas-
emelésű targoncavezetőként havi nettó 
525 ezer forintot vitt haza. Volt is kire, mire 
költenie: hat évig élt az élettársával, egy kis-
lányuk és egy kisfiúk született. Laci Sorok-
sáron vett egy üres műteremlakást, maga 
épített meg benne mindent, kényelmesen 
elfértek ott négyesben. Az apának minden 
pénze ráment az építkezésre, így kénytelen 
volt három műszakot vállalni, hogy eltartsa 
a családját. 

A bajok akkor kezdődtek, mikor múlt 
év elején kitört a covid járvány és korláto-
zásokat vezettek be. Laci párja egész nap 
otthon maradt a gyerekekkel, ha a férfi holt-
fáradtan hazajött a műszakból, bezuhant az 
ágyba aludni. A bezárság megviselte az asz-
szonyt, depressziós lett. Az interneten kere-
sett vigaszt. Laci azonban rájött erre. 

– Az élettársam a neten ismerkedett meg 
egy férfival, és megcsalt vele. Rajtakaptam 
őket a lakásunkban, nem bírtam uralkodni 
magamon és nekimentem a férfinak. A pá
romat nem bántottam, de kihívta a rendőr
séget. Elvittek, és hat hónapos távoltartásra 
ítéltek – mondja a Golgota nappali melege-
dőjében Laci. 

Nem volt hová mennie, utcára került. So-
roksáron egy sátorban húzta meg magát, 
egyik barátja segítette őt, s várta, hogy újra 
hazatérhessen. Mikor fél év múlva haza-
ment, a társa közölte vele: már mással akar 
élni. Összepakolta Laci holmiját egy bő-
röndbe, és kirakta őt. 

Laci senkinek nem akart a terhére lenni, 
inkább beköltözött az egyik pesti, fapados 
hajléktalanszállóra. Közben fizette a gyerek-
tartást, és mivel a kisfiáról kiderült, hogy au-
tista, az ő kezeléseit is támogatta anyagilag. 
Az éjjeli menedékhelyen a körülményeket, 
a társakat hamar megszokta. A bogarakat 
viszont nem. Hiába irtották rendszeresen a 

rovarokat, a szálló mindig újra tele lett po-
loskával, tetűvel. Laci talált egy jobb színvo-
nalú fizetős átmeneti szállót, és átköltözött 
oda. Csakhogy a munkahelyén bejelentet-
ték: létszámleépítés lesz, és őt is elbocsátot-
ták. A munkanélküli segélyt a gyerektartásra 
költötte, a szállóra már nem futotta. Ismét az 
utcán kötött ki. Mivel fizetésképtelenné vált, 
az egykori élettársával megegyezett, hogy a 
maga építette lakásáról lemond, a gyerekei-
re íratja, cserében nem fizeti a gyerektartást. 
Úgysem volt már miből. 

Most már papíron sem maradt semmije a 
férfinak: meghúzta magát a híd alatt, erdő-
szélen, jelenleg valahol Budán van a rejtek-
helye. A laticeljét bevonta vízhatlan szeme-
tes zsákokkal, van hálózsákja, pokróca is. 
A szabad ég alatt alszik. Ha nagyon esik az 
eső, vagy hull a hó, buszozni szokott: olykor 
tíz kört is megy végállomástól végállomásig. 

Több munkahelyre is jelentkezett Laci, 
de mikor kiderült, hogy milyen körülmények 
közt él, sehol sem kellett. Sikerült viszont al-
kalmi munkát kapnia: ipari alpinistaként má-
szik fel a házak tetejére, ahol internetes an-
tennákat szerelnek fel. Ám télen ez a munka 
sincs. 

És, hogy mi a legnehezebb a hajlékta-
lanságban? Laci szerint a magány. Egye-
dül, a sötétben, kint a semmiben, rossz 
gondolatok törnek az emberre. Előfordult 
már, hogy egy drogos banda tagjai össze-
rugdosták őt. Nehéz az időjárással is 
megküzdeni, olyan helyet találni, ahol ki 
tudja pihenni magát az is, akinek nincs fedél 
a feje fölött. Bármilyen is volt az éjszaka, 
reggel muszáj felkelni, és elindulni. Aki 
elhagyja magát, annak vége. Megfagy, 
éhenhal. Laci minden reggel összepakolja a 
cuccait, nem hagy szemetet maga után, és 
azzal a reménnyel indul el, hogy ma jó napja 
lesz. 

A hajléktalan életében is vannak örömök. 
A Golgotába például szeret járni, rendesek 
vele, kap enni, és lefürödhet. Koszosan, ron-
gyosan esélye sem lenne munkát találni. 
Laci egyetlen káros szenvedélye a dohány-
zás. Összegyűjti a csikkeket, s a bennük lévő 
dohányból sodor magának cigarettát. 

De a legjobb dolog, ami Lacival az utóbbi 
időben történt, az a szerelem:  Csillával, aki 
szintén hajléktalan, a nappali melegedőben 
ismerkedett meg. A lány azóta Dunaújváros 
mellé költözött egy tanyára, ott kapott mun-
kát. Hamarosan odaköltözhet Laci is, dol-
gozhat ő is, kaszálni, kapálni fog. Új párjával 
azt tervezik, hogy csinálnak egy kis konyha-
kertet, és állatokat tartanak. Mi kellene több 
a boldogsághoz? 

Lacit csak az bántja, hogy nem tarthatja 
a kapcsolatot a gyerekeivel, pedig a kislá-
nya már öt éves, az öccse négy. A volt élet-
társa azzal zavarta el őt, hogy a látogatásai 
felzaklatják a kicsiket. Nemrég behívták a 
gyámügyre Lacit, kiderült, hogy az egykori 
párját az új barátja megverte a gyerek előtt. 
A gyámügyisek azt is meg akarták tudni, La-
cinál nagyobb biztonságban lennének-e a 
gyerekek? Amikor kiderült, hogy az apa haj-
léktalan, már nem kérdezték tovább.

– Azt remélem, ha a tanyán lesz állandó 
munkám, anyagilag is összeszedem ma-
gam, és végre rendszeresen találkozhatom 
a gyerekeimmel. Nagyon hiányoznak, nem 
akarom elveszíteni őket. 

Laci nem érzi magát áldozatnak, nem 
hibáztat senkit, hogy idáig jutott. Csakis ön-
magát. Talán, ha többet küzdött volna, ha 
előbb talpra áll, nem csúszott volna le ennyi-
re. Üzenne azoknak is, akik a meleg ottho-
nukban karácsonyoznak majd: figyeljenek 
jobban egymásra, legyenek elfogadóbbak 
és türelmesebbek. Mert, ahol szeretet van, 
senki nem válhat nincstelenné. 
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Ahol szeretet van, senki nem 
válhat nincstelenné 

Kevés hajléktalan vállalja névvel, fotóval a történetét, inkább elrejtőzik a nyilvánosság elől. A 46 éves Kis 
László az egyik kivétel: ő szívesen beszél magáról, mert úgy érzi, sok az előítélet a fedél nélküliekkel szem-
ben. Pedig nem csak azok kerülnek utcára, akik isznak, drogoznak és lusták dolgozni. Ma, Magyarországon 
nagyon könnyű lecsúszni. 

EGY OTTHONTALAN EMBER PORTRÉJA

Erzsébetváros vezetése a kerület korábbi 
irányítóitól örökölt lakásrendelet megvál-
tozatását fontolgatja. Ezért adott meg-
bízást a Budapest Szakpolitikai Elemző 
Intézetnek arra, hogy mérje fel az önkor-
mányzati lakások bérlőinek valódi szoci-
ális helyzetét. A múlt héten bemutatott 
tanulmányból kiderült, hogy az önkor-
mányzati lakásokban élők 74 százalé-
ka nem tartozik a leginkább rászorulók 
közé, miközben a kerületben több mint 
háromezer olyan háztartás van, akiknek 
nagyobb szükségük lenne a segítségre. 
Ők azonban nem jutnak szociális lakha-
táshoz. Vagy saját tulajdonú ingatlanban 
szűkölködnek, vagy a lehetőségeiket 
meghaladó piaci árat fizetnek az albérle-
tekért.  

A kutatók kérdéseiket október 5 és no-
vember 3 között tették fel 70 önkormány-
zati és 1001 magántulajdonú otthon 
lakóinak. A rászorultságot két mutatóval 
mérték: az adott háztartás bevétele ki-
tart-e hónap végéig, és be tudják-e fizetni 
minden hónapban a közüzemi díjakat. 

A begyűjtött adatokból kiderült, hogy 
az önkormányzati lakásokban élő ház-
tartások alig több mint negyede tartozik 
a leginkább rászorulók közé. Azok, akik 
erzsébetvárosi albérletben laknak, négy-
zetméterenként átlagosan 1400-3500 
forint közötti összeget fizetnek, míg az 
önkormányzati lakbérek négyzetméte-
renként 200 és 1600 forint között mo-
zognak. Az állami bérleményben élők így 
évente 1,5 milliárd forinttal kevesebbet fi-
zetnek a lakhatásért, mint akik piaci áron 
bérelnek lakást. Az elavult, de ma még ér-
vényes szabályozás alapján sajnos nem 
módosítható rendszerben így nagyjából 
1,2 milliárd forint kedvezményt kapnak 
azok, akik nem a leginkább szűkölködő 
csoportokhoz tartoznak és mindössze 
300 millió jut azoknak, akiknek a legna-
gyobb szükségük lenne erre.

A tanulmány szerzői az önkormány-
zati lakásokban élők adatait elemezve 
arra a következtetésre jutottak, hogy az 
önkormányzati lakásokban élők között 
vannak jól körülírható elégedetlen cso-
portok, amelyek tagjait rá lehetne bírni a 
mobilitásra. A magányos idősek jellem-
zően nagyobb otthonokban élnek, mint 
a nagycsaládos alsó-középosztálybeliek, 
akik alighanem készen állnak arra, hogy 
saját eszközeiket is bevonva javítsanak 
helyzetükön.     

A kutatás egyértelműen bizonyítja, 
hogy a jelenlegi szabályozás igazságta-
lan. Nem köti meg, hogy milyen jövede-
lem-határok között jogosultak a családok 
költségelven bérbe adott lakás használa-
tára, miközben a bérlők rászorultságuktól 
függetlenül átlagosan 1500 forinttal ke-
vesebbet fizetnek négyzetméterenként 
a piaci árnál. Ezt a gyakorlatot mielőbb 
a rászorulókat segítő lakbérrendszerrel 
kellene felváltani. 

B.J.

Lakások: 
igazságtalan 
gyakorlat



A karácsonyi eszem-iszom 
közben valószínűleg nem az-
zal foglalkozunk majd, hogy 
egy ilyen lakomával mekkora 
ökológiai lábnyomot hagyunk 
magunk után. Pedig a fenn-
tarthatóságra a téli ünnepek 
fogyasztási őrületében kel-
lene leginkább odafigyelni. 
Nem attól lesz igazi a szeretet 
ünnepe, ha minden pénzün-
ket elköltjük a bevásárlóköz-
pontokban, elhalmozzuk 
egymást fölösleges és drá-
ga cuccokkal, hogy azután 
betegre együk magunkat.  

Ünnepelni lehet meg-
hittebben, kevesebb stresz-
szel, és kevesebb elpazarolt 
energiával is. A karácsonyi 
vásárlási rohamok előtt a Ne 
Vásárolj Semmit Nap is a túlfo-
gyasztás veszélyeire hívta fel 
a figyelmet.  

Ezen a jelképes napon a 
VII. kerületi önkormányzat 
két iparművészt hívott meg, 
akik a díszteremben bemu-
tatták, miként lehet egysze-
rű technikákkal, ötletes és szép karácsonyi 
ajándékokat készíteni. Balogh Kinga példá-
ul textilékszereket alkot használt pólókból. 

A már hordhatatlan trikókat nem kell ki-
dobni. Vágjuk fel csíkokra őket, a csíkok két 
végét húzzuk meg, ettől fonálszerűen felpön-
dörödik az anyag. A színes polófonalakból 
egyszerű csomózással, pár öltéssel karkötő-
ket csinálhatunk. – javasolja a textilművész.

A díszterembe érkezők szívesen leülnek 
a rövidke kreatív tréningre, s valóban pár 
perc alatt elkészülnek az izgalmas egye-
di karkötők, amiket persze el is vihetnek. 
Gyülekeznek Mengyán Anikónál is, aki 

makramézni tanítja őket. Anikó 
szerint a fenntarthatóság szem-

pontjából a natúr kenderfonál 
a legalkalmasabb ehhez a kézi-
munkához. 

A kender megterem Magyaror-
szágon, a szállításához, feldolgo-
zásához nem kell annyi energia, 

mint a külföldi alapanyagokhoz. 
– folytatja Anikó – Amíg egy fa 10-
15 év alatt nő meg, a kender elül-
tetésétől az aratásáig pár hónap 
telik el, tehát sokkal kevesebb vizet 
igényel. Nincsen kártevője, 
permetezni sem kell. Én nem 
festem a fonalat, mert 
főleg a sötét festékek 
károsak a környezetre. 

A díszteremben ka-
rácsonyi mécsestartó ké-

szül makraméból. Nem 
kell hozzá más, mint 
egy kis befőtte-
süveg, teamé-
cses, és elsajátí-
tani néhány egyszerű 
csomózási technikát. A cso-
mózott makramé szinte csipke-
ként díszíti fel a befőttes üveget, 

amely új küllemével nem a kukában végzi, 
hanem szép dísztárgy lehet a karácsonyi 
asztalon.

A két iparművész rendszeresen tartanak 
bemutatókat óvodákban, iskolákban, vá-
sárokon is, hisz ezeket a fogásokat a gye-
rekektől az idősekig bárki megtanulhatja. 
A kézzel készített ajándékok nem csak a 
környezetünket és a pénztárcánkat kímé-
lik, de a kreatív munka feltölt, és a szívből 
jövő ajándék sokkal személyesebb. Igazi 
élményt nyújt annak is, aki adja, annak is, 
aki kapja, így az emberi kapcsolatainkat is 
fenntarthatóbbá teszi. 

8. ERZSÉBETVÁROS 2021/12ZÖLD

A klímavédelem szempontjából az egyik 
legkülönlegesebb járgány a Dembinszky 
utca 4-ben lévő lakóház belső udvarán 
található. Elsőre meghökkentő látvány: 
egyszerre tricikli, mutatványos bódé, ipar-
művészeti installáció, és ismeretterjesz-
tő szemléltető eszköz, amely a lakosság 
figyelmét környezettudatos életre hívja 
fel. A klíma-tricikli interaktív szórakoztató 
módon oktat arra, milyen apró fortélyokkal 
tehetnénk zöldebbé a mindennapjainkat. 
Az ötlet és megvalósítás egy kreatív csa-
pat munkája, amelynek tagja Tóth Csaba, 
a Klímakabinet vezetője, valamint a MOME 
néhány oktatója. A háromkerekűt eljuttat-
ják a kerület középiskoláiba, ahol szakem-
berek magyarázatait hallgatva a diákok ki 
is próbálhatják a triciklit. Bemutatják majd 
kerületi rendezvényeken, és jelentkezhet-
nek olyan lakóközösségek is, akik a házuk 
udvarában szeretnék felállítani a járgányt. 
Az érdeklődők toth.csaba@erzsebetvaros.
hu email címre írhatnak. 

A mozgó installáció leleményes módon 
ébreszti fel a gyermeki kíváncsiságunkat. 
Az egyik oldalán a Képzeld el! és a Próbáld 
ki! feliratok alatt hat-hat luk van, amelyek-
be, ha belekukucskálunk, izgalmas dol-
gokról olvashatunk. Például, „Képezeld el, 
hogy 122g húst fogyasztunk átlagosan 

egy napon fejenként. Próbáld ki a hús-
mentes nap csodáját. Ha minden héten 
csak egy húsmentes napot tartasz, máris 
100 ezer literrel csökken az édesvíz hasz-
nálat, és több mint 100 kg-val kevesebb 
szén-dioxid kerül a légkörbe.” Egy másik 
lukba kukucskálva drámai adatokat tudha-
tunk meg arról, hogy Magyarországon egy 
ember évente 1,24 millió liter édesvizet 
fogyaszt. Ezen kívül a felmelegedés követ-
keztében a folyók és tavak intenzívebben 
párolognak. Ez pár évtizeden belül 40 szá-
zalékos ivóvíz hiányhoz vezethet. Viszont 
mindannyian tehetünk ellene, ha például 
fürdés helyett kipróbáljuk a zuhanyzást. A 
kádban fürdéshez egy alkalommal körül-
belül 140 liter vizet használunk el. Zuhany-
záshoz a fele is elég: 70 liter. 

Az installáció másik oldala is sokkoló 
tényekkel szembesít: „A ruhaipar a máso-
dik leginkább környezetkárosító iparág.  
A divat gyors változása miatt évente 150 
milliárd ruhadarabot gyártanak a világon, 
amelyekből évente csak Magyarországon 
60-80 ezer tonna ruhát dobunk ki.” Ha ez-
után felpattanunk az álló, rögzített triciklire, 
és meghajtjuk a pedált, tippeket kapunk 
arra is, hogy mit kezdjünk a sok fölösleges 
ruhával, azon kívül, hogy a háztartási sze-
metet gyarapítjuk vele.

Klíma-tricikli

Tóth Csaba a Klímavédelmi és Fenntarthatósági 
Kabinet vezetője szerint a szén-dioxid kibocsátás 
körülbelül 15 százaléka a megvásárolt tárgyak gyár-
tásából és szállításából származik. Ezért is jobb, ha 
tárgyak helyett minél több élményt ajándékozunk, 

például színházba, moziba, koncertre, kiállításra 
megyünk. Ezzel kevésbé terheljük a környeze-
tünket, ugyanakkor érzelmileg gazdagabbak 
leszünk. 

Tóth Csaba arra is figyelmeztet, hogy 
kíméljük a fenyőket. Nem szükséges 
minden kinek egy egész fa. Néhány 

gallyból, akár zöld filcből is szép karácsonyi 
dekoráció készülhet.

A kivágott fenyőnél egy fok-
kal jobb a műfenyő, noha ezt 

műanyagból gyártják, sok 
éven át használhatjuk, nem 

kell újat venni. 
Sokan azt hiszik, akkor környezettu-

datosak, ha gyökeres fát vesznek. Ám a meleget 
ezek a fák is nehezen bírják, hamar elpusztulnak. 

Tippek a zöld 
karácsonyhoz

Ünnepeljünk kevesebb 
stresszel, meghittebben!

Az erzsébetvárosi önkormányzat el kö te le-
zett a kerület zöldítése mellett. Idén több 
mint 60 000 palántát, köztük muskátlikat 
ültettek el az utcákon, tereken. Az akciót 
folytatják: év végéig még több mint 2500 
díszcserjét és futónövényt telepítenek az 
Erzsébetvárosi Kft. munkatársai például a 
Király utcába, Madách sétányra, a Hutyra 
Ferenc-Hevesi Sándor-és Szenes Hanna te-
rekre. Nem csak üdébb és színesebb lesz ez 
a városrész, hanem egészségesebb hely is, 
hisz a zöldfelület növelése a legjobb termé-
szetes levegőtisztitó módszer.

A zöld program télen is 
folytatódik

Az oldalt összeállította: Sándor Zsuzsa



Veres Zoltán

önkormányzati képviselő
Fogadóóra időpontja: 

megbeszélés szerint. 
Bejelentkezés a veres.zoltan@
erzsebetvaros.hu e-mail címen.

KÉPVISELŐI OLDALAK
ERZSÉBETVÁROS
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KÉPVISELŐINEK 
FOGADÓÓRÁI

4. választókerület – Történelmünk • DEVOSA GÁBOR egyéni képviselő, 9. választókerület • 
Dr. Kispál Tibor egyéni képviselő, 3. választókerület • Garai Dóra önkormányzati képviselő • 

Benedek Zsolt önkormányzati képviselő • Bárdi Zsuzsanna egyéni képviselő, 2. választókerület • 
Bónus Éva egyéni képviselő, 10. választókerület •

A VÁROSEGYESÍTÉS ÉS A VII. KERÜLET: 
1873 nevezetes év volt a székesfőváros lakói 
számára, ugyanis ebben az évben történt meg 
az úgynevezett városegyesítés, amikor az ad-
dig különálló Budát és Pestet, a köznyelvben 
Pest-Budaként elfogadott városokat összevon-
ták, és – a mássalhangzó torlódás elkerülése 
érdekében a városneveket felcserélve – meg-
született Budapest. Ezzel egy évben a túlterebé-
lyesedő Terézvárosból levált a VII. kerület is. 

A VII. KERÜLETBŐL ERZSÉBETVÁROS: Kis 
történelmi logikai bukfenccel, de ez az időpont 
más szempontból is érdekes a mai Erzsébetvá-
ros számára, ugyanis ez volt az az év, amikor Fe-
renc József császár a 25. kormányzási évfordu-
lóját ünnepelte. Talán furcsa, hogy miként kerül 
a kerület történetébe az osztrák császár és ma-
gyar király, de Ferenc József feleségét vélhető-

leg nincs, aki ne ismerné 
Erzsébetvárosban, 

hiszen  a kerület el-
nevezése magá-
hoz a magyarok 
királynéjához, Er-
zsébet királyné-
hoz köthető. 

IDÉN IS JUBILÁLUNK, JÖVŐRE IS JU-
BILÁLUNK, HOGYAN LEHET EZ? 140 
évvel ezelőtt, 1881. decemberében kér-
vényezte a kerületi polgári kör, hogy a 
VII. kerületet I. Ferenc József feleségé-
ről nevezhessék el Erzsébetvárosnak.  
Az engedélyt a király 1882. január 17-én 
aláírta, és 1882. február 7-én az új elneve-
zés beiktatásra is került. Így az idén 140 éve 
kérvényezett névadás jövőre újabb 140. év-
forduló ünneplését teszi lehetővé. 

HELYI VÁROSVEZETŐINK: Az önálló város-
résszé válás természetesen azzal is együtt jár, 
hogy kerületünk történelméhez több városve-
zető neve is kapcsolódik. Elöljárók, tanácselnö-
kök, polgármesterek, a kor viszonyainak éppen 
megfelelő titulusú városatyák, akiknek a neve a 
történelmi kronológiákban fennmaradt. 1873-
tól napjainkig összesen 24 városvezetője volt 
a kerületnek, elsőként a városegyesítés évétől 
1891-ig Schön József töltötte be a pozíciót. 
Budapest főváros 1873. október 25-i, alakuló 
közgyűlési jegyzőkönyvében olvasható is a 
neve, és itt az is kibogarászható, hogy Buda-
pestnek akkor 9 választókerülete volt. Mivel a 
képviselők létszáma a lakosságszám alapján 
kerül kiszámításra, Erzsébetváros képvise-
lő-testülete az évek folyamán kissé megfo-
gyatkozott. Jelenleg 10 egyéni választókerü-
leti képviselője, és 4 listán bejutott képviselője 
van a kerületnek. 

AZ ELSŐ FŐPOLGÁRMESTER ÉS POLGÁR-
MESTER TÁRSA: Ugyanezen az 1873-as köz-
gyűlésen szavaztak az akkori főpolgármester 
személyéről is, a jegyzőkönyv szerint 3 jelölt 
közül választhattak. „Beadatott összesen 383 
szavazat, melyből esett: Havas Sándorra 5 sza-
vazat, Házmán Ferencre 169 szavazat, Ráth 
Károlyra 209  szavazat.” A történelmi jelen-
tőségű közgyűlésen a főváros első főpolgár-
mesterévé megválasztott Ráth Károly 24 évig 
töltötte be ezt a posztot.

Érdekesség, hogy néhány nappal később, 
november 4-én Budapest egésze saját polgár-
mestert is kapott Kamermayer Károly (1873-
1896) személyében, aki 23 évig igazgatta a 
várost, közösen a jellemzően repre-
zentatív és ellenőrző szerepkörű 
Ráth Károllyal. 


Fenti összefoglalónk az időközi 
választás előtt álló 4. választóke-
rület oldalán jelenik meg.

Ujvári-Kövér Mónika

egyéni képviselő
1. választókerület

Folyamatosan várom Önöket
fogadóórámra, előzetes bejelent-
kezés a +36 1 462 3359-es tele-

fonszámon, Facebookon 
(@ujvarikovermonika)

és e-mailben 
(ujvari-kover.monika@

erzsebetvaros.hu) lehetséges!

Szücs Balázs

egyéni képviselő
7. választókerület

Fogadóórát minden hónap első 
hétfőjén, 16-18 óráig tartok, vala-

mint előzetes megbeszélés alapján 
előre egyeztetett időpontban is. 
Bejelentkezés a +36 20 298 31 

69-es telefonszámon.
Facebook

@azenkepviselom

Sáli Annamária

egyéni képviselő
6. választókerület

Fogadóórát
időpontegyeztetés alapján tartok.

Bejelentkezni az alábbi 
telefonszámon lehet:

06-30-475-6454.
E-mail cím: 

sali.annamaria@erzsebetvaros.hu
Facebook / sali.annamaria.

momentum

Ripka András

önkormányzati képviselő
Fogadóóra időpontja: 

megbeszélés szerint. 
Bejelentkezés a ripka.andras@
erzsebetvaros.hu e-mail címen.

Nagy Andrea

egyéni képviselő
8. választókerület

Fogadóórát előzetes megbeszélés 
alapján, egyeztetett időpontban 

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

E-mail cím: 
nagy.andrea@erzsebetvaros.hu

Facebook: Nagy Andrea képviselő

DECEMBERI TARTALMUNKBÓL

Molnár István

egyéni képviselő
5. választókerület

A molnar.istvan@erzsebetvaros.hu 
e-mail címen, vagy 

a 462-3137-es telefonszámon 
történő megkeresés esetén

visszahívom, illetve levélben 
egyeztetünk a felvetett gondról, 

problémáról. Szükség esetén 
felkeresem Önt.Utazás a múltba

Az 1700-as években a mai Erzsébetváros még a fejekben sem létezett. A Wikipedia adatai szerint 1734-ben 11, 
1792-ben pedig összesen 559 házat számláltak össze azon a területen, ami 1777-től Terézváros néven vált közis-
merté, és amelyből 1873-ban kivált a VII. kerület. De hogyan lett a római számokból Erzsébetváros, kik voltak az 
első városatyák, mit jelentett a városegyesítés? 

Sisi, azaz Erzsébet királyné 
karácsony szenteste, 1837. december 24-én 
született Münchenben. 

Kamermayer Károly 

FOTÓK: 
Sisi • Fortepan / Budapest 
Főváros Levéltára / Klösz 

György felvétele 
Ráth Károly • Rusz Károly 

– Vasárnapi Ujság, 1873 
Kamermayer Károly • Az 

egyesített főváros első 
polgármestere, forrás 

Wikipedia – FSZEK

A Fortepanon fellelhető egyik legrégebbi fotó 
a kerületről, a felvétel 1894-ben készült.  

Az Erzsébet körút a Rákóczi (Kerepesi) 
út felől nézve, előtérben a Dohány 

utca kereszteződése. 

Ráth Károly 

Áldott karácsonyt, kellemes ünnepeket kíván 
Erzsébetváros képviselő-testülete!



KÉPVISELŐI OLDALAK 2 ERZSÉBETVÁROS  2021/12

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

DR. KISPÁL TIBOR
a 3. választókerület képviselője

DEVOSA GÁBOR
a 9. választókerület képviselője

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

A TÉLI VENDÉG érkezése alkalmából ez évben a „Dobsuliba” szerettünk volna csomago-
kat vinni a gyerekeknek, de nem engedélyezték. Így egy huszáros döntéssel a 332  miku-
láscsomaggal a Facultas iskolásait látogattam meg. A gimnazistáknak nem kis meglepetést 
okoztunk, de szemmel láthatóan a csokoládé kortalan ajándék, a csomag tartalmát minden-
ki kíváncsian válogatta. TARTÓS ÉLELMISZERCSOMAGOT idén decemberben két helyre 
viszünk ki, 30 csomagot az egyszülős családoknak adunk át a Gyermekjóléti Szolgálatnál, 
illetve ugyancsak 30 csomagot a Facultas Gimnáziumba járók családjai kapnak. A mikulás 
csomagok mellett  Gyöngyösi Tivadar kerületi vállalkozóval összefogva sikerült a tartós élel-
miszereket  is beszerezni, liszt, rizs, olaj, cukor, csokoládé, kávé van a dobozokban, ami nyil-
ván nem oldja meg a problémákat, de talán segít egy kicsit az ünnepekre felkészülni.   

Fenyőfát ültettem a Szenes Hanna parkba december 
elsején, miután munkatársaimmal megszabadítottuk a 

lombtakarótól a teret. Nem titkoltan célom, hogy a korábbi 
években oly kedves karácsony előtti hagyományunkat 

felelevenítsem: Mindenkit szeretettel várok 
a közösségi fenyőfa díszítésre 

december 21-én 15.30 órára a Szenes Hanna parkba. 

A MI FENYŐNK
Karácsony Gergely 
főpolgármesterrel
közösen ültettünk fát 

a Király utca 15. lakóház előtt 
Ráday Mihály Kossuth-díjas 

magyar operatőr, rendező, szer-
kesztő, a Budapesti Városvédő 
Egyesület elnöke tiszteletére. 

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesü-
let és Erzsébetváros Önkormány-
zata kezdeményezésére szerve-

zett esemény jelzésértékű. 
Ráday Mihály kerületünknek 

egyet jelentett az épített környe-
zet, az építészeti kultúra és művé-
szet, az utókortól kapott örökség 

megvédésével. 
A teljesség igénye nélkül: 

legutóbb a Wittmann ház meg-
védésében játszott szerepet, de 

neki köszönhető a Rejtő Jenő 
utcanév támogatása, a Róth 

Miksa emlékház, Budapest egyik 
legszebb szecessziós épületének, 

a „Dobsulinak,” és a Wesselényi 
utca 17. szám alatti Fővárosi 

Czipész Ipartestület székházának 
védelme.

Szervusztok Pajtikák! 
Vitéz László bábfiguráját nincs aki ne 
ismerné, a palacsintasütőjével hadakozó 
figurával volt szerencsém ugyanúgy sze-
mélyesen is találkozni, mint készítőjével 
és megelevenítőjével, Kemény Henrikkel. 
Sajnos idén november 30-án már Henrik 
bácsi halálának 10. évfordulójára emlé-
keztünk. Itt élt köztünk a Vörösmarty utca 
20. szám alatti társasházban, halála után 
a lakóközösséggel közösen kezdemé-
nyeztük emléktábla állítását a bejárathoz. 
Jó barátok voltunk, szívmelengetően 
kedves pillanatokat szerzett sokunk szá-
mára életigenlő, szókimondó humorával. 

Itt az ünnep előtti időszak, amikor képviselőként 

igyekszem egy kis örömöt és közösségi programot is 

kínálni a körzet lakóinak. 

Kellemes 
karácsonyi ünnepeket 

és boldog 
új évet kívánunk!

k

dr. Kispál Tibor
 és 

Devosa Gábor 
képviselők

k

MSZP-frakció

Az egész éves köztisztasági kam-
pány eredményeiről és a prob-
lémákról sokat beszélgettünk a 
kezdeményező dr. Kispál Tibor 
alpolgármesterrel. Testületi ülé-
sen döntöttünk a tájékoztatás té-
makörében, ezzel párhuzamosan 
már előkészítés alatt állt az Erzsé-
betváros Kft. bemutatkozó oldala 

a kerület honlapjára is. Fontosnak 
tartjuk, hogy a lakosság mielőbb 
értesülhessen a takarítással kap-
csolatos információkról, a beje-
lentési lehetőségekről, a takarítás 
mikéntjéről.

December közepére már biz-
tosan többeknek feltűnt, hogy 
eltűntek az utcákról a járdamo-

só gépek. Ennek egyszerű oka 
van, november 30-án befejezte 
a kerület vizes technológiával 
történő takarítását az Erzsébet-
város Kft. és átállt a téli szezon-
ra, ami 2022. március 15-ig tart. 
Ebben az időszakban a kézi erős 
takarítást a seprő-takarítógépek 
segítik. Szóval nem elvesztek a 
járdamosógépek, csak téli üzem-
módba kapcsoltak. 

A takarítás végző önkormány-
zati cégnek saját weboldala is 
van, ami a www.efebe.hu címen 
érhető el, és ahol lehetőség van 
az online bejelentésekre is.

Rendkívül bosszantó lakossági 
bejelentéseket kaptam a hónap 
elején, a körzetünkben kihe-
lyezett lomokról. Egyrészt azért 
bosszantó, mert rendetlenséget 
sugall, másrészt mert külön ka-
pacitás szükséges az elszállítás-
ra, harmadrészt alig egy hónap-
pal vagyunk a lomtalanítás után. 

Kérem a lakókat, figyeljenek 
oda a lomtalanítókra, mert ez 
ugyanúgy közügy, mint a takarí-
tás, amit közpénzből végeztet a 
kerület. 

A lom is közügy!

És ha már 
takarítás...

Több lakóközösségünk is sikeresen vett részt az idei Társasház-felújítási 
pályázaton, ami azért fontos, mert egy jól és előre megtervezett pályázattal 
akár milliókat is meg tudnak spórolni a lakók. 

• A Peterdy utca 35-ben az I. emeleti függőfolyosó felújítására pályáztak, 4 mil-
lió forint összegben, amiből 1,6 millió forint vissza nem térítendő támogatás. 

• A Murányi utca 59. lakóközössége az udvar felújításához kért 1,5 millió 
forintot.

• A Dózsa György út 64-ben az elektromos fővezeték felújítására és mérőhely 
szabványosításra nyertek 3 millió forintot, amiből csak 1,8 milliót kell visz-
szafizetniük.

• A Dembinszky utca 50. közgyűlésén a kéményseprő járda felújításáról döntöt-
tek, az elnyert 2 millió forintból 815 ezer forint a vissza nem térítendő összeg. 

• 3 társasházunk még bizottsági döntésre vár, tetőfelújításra, kémény-
seprő-járda szabályossá tételére, felújítására pályáztak. Sokféle munka, 
sokféle feladat. Nézzék meg, és tervezzenek önök is lakóközösségükkel 
előre, mert felújítási pályázatok jövőre is lesznek!

TERVEZZENEK!
Idén december 1-től a jövő évi 
parkolási engedélyeket már NEM 
a Hatósági és Ügyfélszolgálati 
Iroda adja ki, hanem az EVIN.  
Az engedélyeket online, a www.
erzsebetparkolas.hu oldalon 
is lehet igényelni, ahol minden 
információ az igénylők 
rendelkezésére áll.
Készítettem egy össze-
foglaló plakátot a parko-
lás kapcsán, amit minden 
társasházam bejáratánál 
kiragasztottam. Ha kér-
désük van, keressenek 
elérhetőségeimen!

Autósok figyelem!!! 

SCAN

Szücs Balázs kulturális alpolgármesterrel 
közösen koszorúztuk meg emléktábláját. 





TESTÜLETI DÖNTÉSEINKRŐL 
A demokrácia alapja a nyilvános-
ság, ezért nagyon fontos, hogy 
a lakosság akár utólag is követ-
hesse, kövesse az Önkormányzati 
Tv honlapján élőben is sugárzott 
közvetítéseket. A november 17-i 
testületi ülésre a Momentum-frak-
ciónak több előterjesztése is volt. 

A TAKARÍTÁS ADATAI 
A kerület takarítása, tisztasága ér-
dekében hatalmas összegeket költ 
el az önkormányzat, ezért olyan, 
a folyamatos tájékoztatást előse-

gítő intézkedéscsomagra tettünk 
javaslatot, ami anélkül javítja a 
kommunikációt és a lakosság kom-
fortérzetét, hogy további pénzügyi 
forrásokat érintene. Szorgalmaz-
tuk egy, a lakosság által hívható 
telefonszám létesítését, amelyen 
bejelentést tehetnek a közterek ál-
lapotával kapcsolatban, valamint 
egy külön erre a célra létrehozott 
e-mail cím létesítését is. Az olyan te-
lefonszám és e-mail cím, amit senki 
nem ismer, tulajdonképpen nincs, 
tehát a tájékoztatásra különös 
hangsúlyt kell helyezni. Tudjuk, 
hogy a kerület takarítását végző Er-
zsébetváros Kft. munkatársai folya-
matosan dolgoznak a kerületben, 
ezért indokoltnak tartjuk a heti ta-
karítási folyamat helyszíneinek és 
időpontjainak nyilvánossá tételét 
az önkormányzat honlapján. Meg-
értettük, hogy az előre tervezett 
munkafolyamatokat sok minden, 
időjárás, rendkívüli takarítás stb. 
is befolyásolja, de a heti takarítási 
terv honlapon való megjelenése 
növeli a munkafolyamatok átlátha-

tóságát. Mindemellett kiszámítha-
tó folyamatot teremtene az itt élők 
és az erre elhaladó utasforgalom 
számára is.

MAGÁNSZEMÉLYKÉNT IGEN,
 KÉPVISELŐKÉNT NEM 
A testület többsége 10 millió fo-
rint összegű támogatást szavazott 
meg a Jelen hetilapnak. Momen-
tumos frakciótársaimmal magán-
személyként támogatjuk a füg-
getlen sajtóorgánumokat, viszont 
független piaci szereplő önkor-
mányzati támogatását nem tartjuk 
elfogadhatónak. Ezért erre az elő-
terjesztésre nemmel szavaztunk.

KÉPVISELŐI OLDALAK 4 ERZSÉBETVÁROS  2021/12

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

BÁRDI ZSUZSANNA
a 2. választókerület képviselője

BÓNUS ÉVA
a 10. választókerület képviselője

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

A tájékoztatás fontossága
Jelezze észrevételeit és 

tegye fel kérdéseit 
a közterek takarításával 

kapcsolatban 
a +36-1-292-2168 

telefonszámon 
és  a takaritas@efebe.hu 

e-mail címen! 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván 
a Momentum-frakció!

Bónus Éva • Sáli Annamária •  Bárdi Zsuzsanna

A december eleji Covid adatok 
elkeserítőek, napi szinten emel-
kedik a megbetegedettek, a kór-
házban lévő koronavírusos bete-
gek száma, és mindeközben már 
november végére annyian voltak 
lélegeztetőgépen, mint a tavaly 
őszi, második hullám csúcsán. Ah-
hoz, hogy ne történjenek tömeges 
tragédiák, nagyon fontos a minél 
nagyobb közösségi immunitás 
elérése, azaz oltatni kell. Azoknak 
is, akik régen kapták meg az oltást, 
és azoknak is, akik még nem kér-
ték a vakcinát. 

Véleményem szerint eleve hibás 
döntés volt a kormány részéről re-
gisztrációhoz kötni az oltási progra-
mot, a járványkezelés hiányossága-
it pedig jól tükrözi az az adat, hogy 
az oltási akcióhét első napján közel 
131 ezer oltást adtak be, amelyből 
több mint 18 ezer első oltás volt! 
Ezt magam is tapasztaltam: most, 
hogy a bonyolult regisztrációs fo-
lyamat nélkül is fel lehetett venni 
az oltást, hosszú sorokban álltak az 
emberek a vakcinákért.

Novemberre a VIII. kerületi ta-
pasztalatok alapján frakciónk ki-
dolgozott egy oltakozást ösztönző 
javaslatot, azonban ezt a testület 
többsége nem támogatta. Miért 
nem? Nem tudjuk, de ennek ellené-
re mi nem adjuk fel: mindent meg 
fogunk tenni azért, hogy Erzsébet-
városban a lakók a lehető legalapo-
sabb információkhoz juthassanak 
az oltásokról, a hatékonyságról, és 
a védekezési lehetőségekről. 

Az önkormányzat Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottsága meg-
bízása alapján az Erzsébetvárosi 
Ingatlangazdálkodási Nonprofit 

Zrt. honlapján újabb bérlakás-pá-
lyázat került kiírásra, melynek 

benyújtási határideje január 7-e!

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ:
• Ezek a lakások felújítási kötele-

zettségvállalással pályázhatóak.
• Az alaprajzok, a várható költsé-

gek a pályázati dokumentáció-
ban megtalálhatóak.

• Bérbevételi ajánlatot legfeljebb 
három lakásra lehet benyújtani.

• Az ajánlat benyújtásához szük-
séges dokumentumok az EVIN 
honlapjáról – www.evin.hu – le-
tölthetőek. 

• A pályázatot személyesen és le-
vélben is be lehet nyújtani, a cí-
mek megtalálhatóak a kiírásban. 

• Leadási határidő 2021. január 7-e. 
A pályázatok bontására közjegy-
ző jelenlétében kerül sor január 
11-én. 

Újra 
bérlakás-pályázat!

Az „Ez a Minimum!” program 
szellemiségében frakciónk 

egy átfogó transzparen-
cia-csomagot nyújtott be 

a novemberi testületi-ülésre. 
Húsz pontos előterjesztésünk, 

melyet minden jelenlévő 
képviselő támogatott, az 

önkormányzat minden terüle-
tére kiterjedő átláthatóságot 

biztosít a nyilvánosság számára 
honlapunkon keresztül. 

A jegyzőkönyvek, közbe-
szerzések, szerződések stb., 
nem csak felkerülnek majd a 

honlapunkra, hanem könnyen 
kereshetővé is válnak. 

Tudjuk, hogy javaslatcsoma-
gunk rengeteg munkával és 
kapacitásbővítéssel jár, ám 
ezen nem spórolhatunk: a 

polgároknak joguk van tudni, 
hogyan gazdálkodik az önkor-

mányzat a közpénzekkel, mind-
ezt pedig érthető formában 

kell könnyen elérhetővé tenni a 
nyilvánosság számára. 

A KÖZPÉNZEK 
FELHASZNÁLÁSÁRÓLAZ OLTÁS 

 életet menthet!
November 23-án

 én is felvettem 

a harmadik oltást! 

A Belső-Erzsébetváros nagy részét elfoglaló pesti gettó létrehozását 
1944. november 29-én rendelte el a Szálasi-kormány,  ennek központja 

a Klauzál tér lett. November végén gyertyagyújtással emlékeztünk 
a Holocaust áldozataira. 

Január 1-jétől lesznek olyan útszakaszok Belső-Erzsébetvárosban, ahol kizárólag a kerületi várako-
zási engedéllyel rendelkező lakók parkolhatnak majd este 18 és reggel 7 óra között. 
FIGYELEM! Nem a teljes Belső-Erzsébetvárosi területre vonatkozik majd a korlátozás! Utcánként 
különböző parkolóhely számban kijelölt szakaszokat alakítanak ki, a szabályozás a  helyek körülbelül 
egyharmadát érinti. A Facebook Erzsébetváros Hírei oldalon egy térkép is elérhető, amely szemlélteti  
a kijelölt parkolóhelyek számát.

LAKOSSÁGI PARKOLÓHELYEK!

SCAN
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Az antivilágba csöppen, aki benyit a Kertész 
utca 36-ba. Megcsap a régi idők illata, han-
gulata: a falakon évszázad tárgykultúrája ta-
lálkozik, festmények, gobelinek, szobrok, s 
visszhangzik a múlt a hatalmas, ódon terek-
ben. Kacskaringós utakon irányít a recepci-
ós Galambos Tibor elé, aki immár ötven éve 
igazgatja az intézményt. Vezetőm, az ajtóig 
kísér, s átad az intézményvezetőnek. A tisz-
telet tapintható.

Galambos Tibor elmúlt 90 éves. Fess, für-
ge, dinamikus, farmeros úr, a legkényelme-
sebb székkel kínál. Mosolyog egyfolytában. 
Irodájában, az asztala fölött egy festmény 
Rákócziról. Ő is forradalmár volt. Bár Galam-
bos Tibor inkább megmondó embernek 
tartja magát. Megengedheti magának az 
őszinteséget.

A kortárs zenei életből, a Fiatal Művészek 
Klubjából igazolt a Fészekbe 1970-ben, utol-
só éves közművelődési szakemberként. A 
klub akkor éppen a Kádár-rendszer „tűrt” ka-
tegóriájába tartozott. A fiatal szakember mo-
dern ötletekkel érkezett, s megvalósíthatta 
azokat. Létrehozta a Fiatal Filmesek Klubját, 
s olyan külföldi mozikat vetítettek itt naponta 
háromszor, amit sehol máshol az országban.

– Amikor az állami filmes bizottság meg-
nézte a filmet, mi tekercsenként áthoztuk, és 
levetítettük. Zsúfolt házzal, tolmácsolással. 
Hatkor a nyugdíjas korosztálynak, nyolckor 
azoknak a művészeknek, akik nem szere-
peltek aznap, tízkor pedig azoknak, akik az 
előadásuk után tudtak eljönni. Nagyon friss 
információt kaphattunk a filmekből arról, mi 
történik az országon kívül – emlékezik Ga-
lambos Tibor.

Nyolcvan külföldi szakfolyóirat járt a 
Fészekbe, a világ minden tájáról. Pezsgett 
a könyvtári élet, hisz itt lehetett elolvasni, 
megbeszélni a legújabb nemzetközi művé-
szeti trendeket.

MINDIG VOLT MELEG KANÁL
Az intézmény szakmai művelődési otthon 
volt, alkotók találkozóhelye, éjjel-nappal 
működött. Így a vidéken szereplő társula-
tok, filmes stábok, ha végeztek, bejöhettek 
lazítani a Fészekbe.

– Nálunk mindig volt egy meleg kanál. 
Ehettek valamit, beszélgethettek. Nagy tár-
sasági élet zajlott itt – nevet Tibor, s meg-
osztja velünk, hogy nem csupán művészek, 

hanem pártoló tagok jártak be esténként, 
köztük gyárigazgatók, banki vezetők, állam-
férfiak. Mulattak, szerencsejátékot játszot-
tak, jól érezték magukat.

– Több mindent megengedtek maguk-
nak idebent, házon belül, mint ami odakint 
lehetséges volt a hétköznapi életben. Itt en-
gedhették ki a gőzt – magyarázza sejtelmes 
mosollyal a Fészek igazgatója.

ACZÉL ÉS AGÁRDI
S bár jártak ide hivatásos katonák, az egyen-
ruha viselését tiltották, nehogy rossz képet 
mutasson a szervezetről az ittas tiszt. Egy-
szer, egy nagyhatalmú tábornok egyenru-
hában érkezett, és nem volt hajlandó leven-
ni a kabátját, sapkáját. 

– Agárdi Gábornak szóltam, itassa le az 
urat, s valahogy vegye rá, hogy tegye ru-
határba a sapkáját és a zubbonyát. Mind-
kettő sikerült, a tábornok mégis feljelentett, 
de egy figyelmeztetéssel megúsztam. Azt 
mondta a művész-szakszervezet elnöke, 
mikor a szőnyeg szélén álltam nála: Érezd 
magad letolva!

Gyakori vendég volt a Fészekben Aczél 
György, aki kétszer beszorult a liftbe. Ezek 
után, ha tudták, hogy Aczél György jön, au-
tomatikusan hívták a liftszerelőt.

KÖSZ, MEGVAGYUNK!
Az államosítás előtt még tagdíjakból és 
szerencsejáték bevételből tartották fenn a 
házat. A Baccarat-ot kártyával játszották, s 
minden nyereményből 10 százalék a Fészek 
kasszájába ment. Az államosítást követően 
központi támogatást kapott a klub, a tag-
díjak mellé. A rendszerváltás óta ismét ön-
állóan gazdálkodó, közhasznú minősítésű 

egyesület, jelenleg 400 taggal, kétharma-
duk művész. Korábban 32-en dolgoztak az 
épületben, most harmadannyi végzi a mun-
kát. Nincs állami segítség, csak a tagdíjak és 
a pályázatok. Komoly pályázatokon viszont 
sosem nyernek.

– Fájt a foga a hatalomnak erre a helyre, 
ami egy 3720 négyzetméteres épület Bu-
dapest belvárosában. Bementem öt Kos-
suth-díjas művésszel a minisztériumba, s 
kértem, hogy hagyjanak minket békén. Bé-
kén hagynak, de milliók helyett azóta csak 
százezreket nyerünk – mondja hangjában 
keserűséggel Tibor. 

A fűtési szezon kellős közepén leállt az 
1959 óta működő kazán és a lift, ám a bará-
tok, ismerősök kisegítették. A munkatársak 
átlagosan bruttó 200 ezer forintért dolgoz-
nak itt, igazi megszállott az, aki hosszabb 
távon itt marad.

– Anyagilag szűkösen, mégis megva-
gyunk, de a tartalmat tekintve ez nagy dolog!

FÉSZEK AKADÉMIA
Valahogy mindig mindent megoldanak már 
120 éve, miközben válaszolnak a kor kihí-
vásaira is. Öt éve hivatalosan is befogadó 
színházként működnek, és saját előadása-
ik is vannak. Független alkotóknak adnak 
ingyen próbatermet, hogy aztán itt tartsák 
meg a bemutatót. Nem számolnak fel terem-
bért, csupán az előadásokra eladott első 
harminc jegy árát tartják meg. Így is támo-
gatva a tehetséget.

Most ért véget a 24. Kortárs Zenei Feszti-
vál, amely teljesen befészkelte magát a falak 
közé, a Fészek Akadémia pedig óvodások, 
általános és középiskolás diákok művészi 
szárnypróbálgatását segíti.

Egy pályázatnak köszönhetően ugyanis 
teljesen ingyen tanítanak a Fészek neves 
szakemberei: színészmesterséget, rende-
zést, filmes ismereteket, díszlettervezést. 
Várják további intézmények jelentkezését. 

A Fészek Művészklub először kapott ki-
tüntetést fennállásának 120 éve alatt. Ga-
lambos Tibornak fogalma sincs arról, ki ter-
jesztette föl őket a Pro Urbe Budapest díjra.

– Valakinek feltűnt, hogy évek óta, soro-
zatban értéket hozunk létre. S bár nem az én 
kitüntetésem ez a díj, de nagyon jól esik – fo-
galmaz Tibor, aki szerint kicsit fekete bárány-
nak számít odamondó természete miatt.

– Ami érték, azt értékelem, mást nem. 
Ha mást akartak velem csináltatni, azt soha 
nem vállaltam. Mindig volt, van, lesz saját 
véleményem.

Elbúcsúzunk. Sok mesélnivalója maradt 
még, megegyeztünk, hogy ezekre vissza-
térünk. Például arra a produkcióra, amire 
régóta készül, s jövőre végre megvalósul-
hat. Kifele menet egy fekete bőrű recepciós 
búcsúzik tőlünk. Tíz éve ő is a Fészek lakója. 

– A színház szerelem, a színház az életem! 
Imádok itt lenni! – mondja, s mosolyogva 
búcsút int.

Török Zsuzsa Gyöngy

Pro Urbe Budapest díj a Fészeknek
A Kertész és a Dob utca sarkán 120 éve áll az az épület, amit a közbeszéd csak Fészekként emleget. 
Festőművészek, építőművészek, szobrászok, zenészek, énekesek és komédiások – a budapesti 
művészvilág – közösségi háza lett a mára kultikussá vált, patinás klub, mely 120 éves történetének 
a legelső elismerését kapta meg november 17-én: a Pro Urbe Budapest díjat. A Fészek Művészklu-
bot 50 éve irányítja Galambos Tibor.

NÉVJEGY 

GALAMBOS TIBOR táncművészként 
diplomázott az Állami Balettintézet-
ben, táncolt a Honvéd, a Budapest 
és a SZOT együttesekben. Népműve-
lő-könyvtáros szakon, majd közmű-
velődésből szerzett újabb diplomát. 
Egy évig építészetet is hallgatott. 
Számos dokumentumfilmet készített 
a táncról.  A Fészek Művészklub össz-
művészeti menedzselése mellett je-
lenleg is aktív koreográfus.

   EZERNYI TITKOT ÉS TÖRTÉNETET ŐRIZ A FŐVÁROS LEGRÉGEBBI MŰVÉSZKLUBJA

Pro Urbe Budapest
Budapest szellemi centrumaként 120 
éve betöltött egyedülálló szerepéért, a 
kulturális örökség továbbvitele, a kor-
társ művészeti alkotások bemutatása 
érdekében folytatott pártfogó tevé-
kenységéért Pro Urbe Budapest díjat 
kapott a Fészek Művészklub Budapest 
Főváros Közgyűlésétől.

Különleges családi produkciót láthatnak 
a Bethlen Téri Színház nézői: a Nemzet 
Művésze címmel kitüntetett Blaskó Péter 
gyermekeivel készített egy Peer Gynt-átira-
tot GRANE – Képzelgések a Peer Gynt nyo-
mán címmel a teátrum Találkozások című 
programjában. Az előadást a színművész 
lánya, Blaskó Borbála táncművész ren-
dezte, a darabban Blaskó Péter mellett fia, 
a képzőművész Blaskó Bence és Szilágyi 
Ágota színművész szerepel. 

A Bethlen Téri Színház Találkozások 
című programja legújabb darabjának 
különlegessége, hogy az Attitűd Alapít-
vány, a Bethlen Téri Színház és a Manna 
Produkció koprodukciójában készült. Az 
Attitűd Alapítványt Blaskó Borbála alapítot-
ta testvérének, Bencének, aki autistaként 
látta meg a napvilágot. Céljuk az autis-
ta fiatalok tehetséggondozása, ebben a 
rendezőnő mellett maga Bence is segít, 
ugyanis képzőművészként már számos 

kiállítást tudhat maga 
mögött. 

Peer  Gynt a dráma-
irodalom egyik leg kü-
lönlegesebb figurája: 
önmagát kereső, újra és 
újra átalakuló fiatalem-
ber majd férfi, akinek 
a története elsőre céltalan sodródásnak 
tűnhet, ám valójában az egyéniség, a 
szabad akarat és a sors közti küzdelem 

példabeszéde. Blaskó Borbála 
új értelmezésében egy már idős 
Peer Gynt tekint vissza hosszú, ka-
landos életére. 

Az új produkcióban a Kossuth- 
és Jászai Mari-díjas Blaskó Péter, a 
Nemzet Művésze alakítja a tévelygő 
Peer Gyntöt. Az előadás külön érde-
kessége lehet a színházművészetet 
ismerők számára, hogy Blaskó 
Péter 1983-ban Miskolcon Csiszár 
Imre rendezésében már játszotta a 
címszerepet Ibsen darabjában. 

A decemberi és januári elő adá sokra még 
korlátozott számban kaphatók jegyek.                                                      

B.L.

Családi produkcióban szerepel 
Blaskó Péter a Bethlen Téri Színházban



Ekkora ünneplés után hogy érzi magát a 
főszereplő?
Fantasztikus élmény ekkora sorozatot vé-
gigcsinálni, akkor is, ha ennek csak egyhar-
mada az enyém. Skizofrén dolog, mikor az 
ember járkál a takarásban, s egyszer csak 
szembetalálkozik saját magával. (nevet) Sőt, 
volt olyan is, hogy duplán mentem szembe 
valamelyik hasonmásommal, mert hárman 
játszottuk a 400. előadást. Ötletes megoldás 
lett, ahogy egymásnak adtuk át a szerepet: 
mindenki egy bizonyos részét játszotta az es-
tének. Így utoljára a próbákon találkoztunk.

Hogyan találta meg Donna szerepe?
Jöttem én is a meghallgatásra, ahogy a 
többiek. Minden szerepre castingolni kel-
lett, emlékszem, hogy itt én voltam a 172. 
Rengetegen jöttek, aki a szakmában él és 
mozog, mindenki el akarta játszani Donnát. 
Ez komoly, abszolút főszerep. Végig kell 
énekelni, játszani, táncolni. Vinni előre az 
előadást. Nagy megtiszteltetés, hogy meg-
kaptam. Igazi ajándék az élettől!

A Mamma Mia! film mennyire hatott önre?
Még jóval az előadásunk előtt láttam a fil-
met. Meril Streep fantasztikus színésznő, de 
véletlenül se akartam utánozni. A színház 
a jelenlétre fókuszál, egészen más élmény, 
mint a film.

Van-e kedvenc jelenete a darabban?
Amikor egymás után három dalt éneklek. 
A párizsi visszaemlékezés, aztán a lányom 
elengedése, és a Tiéd a győzelem duett. 
Ebben a három dalban mindent meg lehet 
mutatni, amit én színészileg tudok, amit 
megtapasztaltam, átéltem.

A Mamma Miát több mint hét éve játsszák, 
van-e jövője?
Szerintem ugyanolyan nagy sikerű lesz, 
mint a Macskák. Imádják a nézők. Én már to-
lószéken jövök be nézőként, de még mindig 
menni fog. (nevet)

Vajon miért szeretik ennyire a nézők? Mi-
ről szól Ön szerint a darab?

Arról, hogy bármi van, érdemes élni és kiél-
vezni a pillanatokat. Örülni annak, ha szere-
tünk valakit. Ebből az előadásból sugárzik 
az életöröm, ezért szeretik, azt hiszem. A 
nézők megtalálják magukat benne: azt a 
szereplőt, akivel együtt lehet menni, együtt 
lehet érezni, sírni, nevetni. A Mamma Mia! 
egyszerű, hétköznapi dolgokról szól, me-
lyek mindenkit érintenek. Ez a titka. A jó slá-
gereken kívül, persze! 

A mostani előadással szinte azonos idő-
ben a Baltazár Színházban (az egyedüli 
hivatásos színtársulat Magyarországon, 
mely értelmi sérült színészekből áll – 
szerk.) is volt bemutatója. Nem csak ját-
szott, hanem rendezett, többi között a 
Nézzünk bizakodva a jövőbe! című előa-
dást. Ez mit jelent  az életében?
A Baltazár Színházhoz tizennégy éve kötő-
döm, tanítok ott. Sokat adnak ezek az embe-
rek a világnak, olyat, amire más nem képes. 
És fontos, hogy tudják és érezzék: értéket 
tudnak teremteni. Én nagyon megszerettem 
őket. Egyébként teljes értékű előadásokat 
láthat tőlük a közönség, amivel az elfoga-
dást, a toleranciát hirdetik. 

Pro Artis Erzsébetváros kitüntetést vett át 
tavaly. Mit jelent Kováts Krisztának a VII. 
kerület?

Terézvárosban élek 33 éve, nekem egybe-
folyik Erzsébetvárossal. Rengeteg dolog köt 
ide: a színházak, a Zsidó Művészeti Napok, a 
Magyar flódni, amit iskoláknak készítettünk 
Nyáry Krisztiánnal, a Magvető Café, ahol 
több rendezvényünk volt vele, a Kispipa, 
ahol Seres Rezső emléktáblájának avatóján 
énekeltem. Remek éttermek, remek helyek, 
amerre csak járok. Sokat gyalogolok Erzsé-
betvárosban. S ahogy Ráday Mihálytól hal-
lottam: felemelem a fejem, s nézem, hogy mi 
van felül, a házakon.

A híd felé

Kováts Kriszta a járványt arra hasz-
nálta ki, hogy megtanulta saját da-
lait kísérni zongorán, gitáron. A híd 
felé című szólókoncertje a Madách 
Színház Tolnai Szalonjában lesz 
december 17-én, 19.30 órakor.

Sose hagyják ABBA!
„AKI A SZAKMÁBAN ÉL ÉS MOZOG, MINDENKI EL AKARTA JÁTSZANI DONNÁT”

A Madách Színház november 22-én játszotta 400. alkalommal Benny Andersson - Björn Ulvaeus-Catherine Johnson: Mamma Mia! című musi-
caljét. A jubileumi esten minden eddigi szereposztás színre lépett, a közönség állva tapsolt alkotóknak. Az előadás egyik sztárja, a Donna Sher-
iden-t alakító színésznők egyike, Kováts Kriszta volt, akit a vastapsot követően kérdeztünk a deszkán. Aktuális benyomásai mellett skizofrén 
pillanatokról, a Baltazár Színházról, és természetesen Erzsébetvárosról is beszélt az Erzsébetváros újságnak.

NÉVJEGY 

KOVÁTS KRISZTA 
Szabadúszó énekes, színművész, ren-
dező és rádiós műsorvezető. Híres 
szerepei többi közt: az Evita címszere-
pe, Mária Magdolna a Jézus Krisztus 
Szupersztárban, Gizella az István a 
királyban, Eszter a Képzelt riport egy 
amerikai popfesztiválról című musi-
calben. Supraphon különdíjas, Jászai 
Mari-díjas, Pro Artis Erzsébetváros díj-
jal kitüntetett alkotó.

Török Zsuzsa

A Mamma Mia számokban
A világon először a Madách Színház és Szirtes Tamás rendező kapta meg a jogot, hogy 
non-replica változatban állítsa színpadra a Mamma Mia! musicalt, amit 2014 óta tart 
műsoron a teátrum.
Eddig 440 ezer néző látta: a Madách Színházon kívül 10 vidéki helyszínen tapsolt ösz-
szesen 67 órán át a publikum a 970 órányi játékidőnek. A Szegedi Szabadtéri Játéko-
kon minden idők legnépszerűbb előadása, 17 alkalommal játszották, s jövő nyáron is 
utazik a Mamma Mia! az Alföld fővárosába.

A december 2-i Mamma Mia előadás után a Baltazár Színház és a Madách Színház művészei együtt „kö-
szönték meg a zenét” a színpadon. Boldog Karácsonyt kívánva ily módon egy készülő, ünnepi videóban.

Kovátsműhely
A saját dalaiból kiindulva, dalainak té-
májára asszociáló műsor a Kovátsmű-
hely. Minden vasárnap délután 17-18 
óra között Kriszta a téma szakértő ven-
dégeivel beszélget a Klubrádióban.
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November 24-én söpört végig a szomorú hír az országon: 
a Madách Színház mély megrendüléssel tudatja, hogy el-
hunyt Csűrös Karola színművésznő. Ez volt az a hír, ami 
miatt ezen a napon százezrek álltak meg egy pillanatra, me-
redtek némán a képernyőre, a telefonra, maguk elé. Hiszen 
mindannyiunk szomszédja, a mi Etusunk nem mehetett el. 

A mai tinédzserektől idősebb korosztálynak nincs olyan 
tagja, akit valamikor ne ragadott volna magával a Szomszé-
dok teleregény “Etus-jelensége”. A korabeli hétköznapok 
valóságába csempészett szókimondás, őszinteség, segí-
tőkészség, néha csípős, néha fanyar humor életszerű meg-
testesülése nem csak rendezői, de színészi bravúr is volt. 
Nem azért, mert Emmy-díj gyanús volt, hanem mert szeret-
hető és valódi. De Szikszay Etus keramikus megszemélyesí-
tése csak egy szerepe volt a sok közül. Csűrös Karola 1959 
óta volt színésznő. Első jelentősebb filmszerepét 1960-ban 
a Két emelet boldogság című vígjátékban játszotta. Most a 
szocreál korszak filmjeinek rajongói közül biztosan sokan 

felkapják a fejüket, hol is szerepelt Csűrös 
Karola ebben a filmben, pedig nem is kis 
szerepet játszott: ő volt az édesanyjával 
és öccsével egy lakásba költöző Korbusz 
János felesége, a bájos Teri. Színházi sze-
repei mellett, tévéjátékokban, filmekben 
szerepelt, megszámlálhatatlan szinkronszerepben hallhat-
tuk hangját. Művészetét 1993-ban Erzsébet- és Déryné-díj-
jal ismerték el, 2001-ben megkapta a Magyar Köztársasági 
Érdemrend lovagkeresztjét, 2006-ban pedig Érdemes mű-
vész lett.

A Madách Színházhoz 1962-ben szerződött, 5 évtizeden 
át volt a színház tagja. A színház újraválasztott igazgatóját, 
Szirtes Tamást több évtizedes barátság is kötötte Csűrös 
Karolához.

– Első Madáchos feladatom 1967 elején éppen Karolá-
hoz kötődött. Harmadéves főiskolásként, mint segédrende-
ző dolgozhattam Ádám Ottó mellett „Németh László Áruló-

jában”. Az előadásban Béres Ilona művésznő, 
aki Adélt, Görgey Artúr feleségét játszotta meg-
betegedett, és Csűrös Karola kapta a feladatot, 
hogy ugorjon be. Nagyon rövid idő, egyetlen 
délután állt rendelkezésre, és nekem kellett őt 
felkészítenem. Egy csodálatos, lázas délutánt 
töltöttünk el együtt, amikor megismertettem a 
darabbal, a jelenetekkel, mindent elmagyaráz-

tam és megmutattam neki. Ő valami elképesztő ambícióval 
és szorgalommal egy nagyszerű beugrást hajtott végre 
akkor este. Ez a közös kaland alapozta meg későbbi, sok 
évtizedes barátságunkat. Színházszerető, varázslatos, csu-
pa élet színésznő volt, így emlékszem rá a későbbi évekből 
is. Maga volt a kedvesség, az elfogadás és a szakma iránti 
szeretet. Rendkívüli módon hiányzik. 

Csűrös Karola nem volt erzsébetvárosi, de 50 évnyi ma-
dáchos múltja azt jelenti, hogy otthonának tekintette a szín-
házat, így otthona volt a kerület is. Mindannyiunk szomszéd-
ja 2021. november 24-én csatlakozott az égi színtársulathoz. 

S.J.

Végső búcsú mindenki Etusától
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Tettamanti Béla most lenne 75 éves
Több interjút készítettem vele az erzsébetvárosi otthonában, 
majd kollégák lettünk a 168 Órában. Hétfőnként, lapzártakor mindig 
pontosan megjelent a szerkesztőségben, és hozta mappába rendezve 
az újabb grafikáit. Tettamanti Béla precíz ember volt, rajzain egyetlen 
vonal sem hibázott soha. Nem szerette, ha karikaturistának nevezik, ő 
nem röhögtetni akart a rajzaival. Inkább filozofikus, befelé táguló vizuá-
lis haikuk voltak a grafikái. 

Ha felidézem őt, egy reneszánsz mester és egy 21. századi d’Artagnan 
arcmása ötvöződik bennem. Ő nem csak művész volt, hanem lovag is, aki 
sosem tévesztette szem elől a helyes irányt. Akkor is kiállt az erkölcs és az 
igazság mellett, amikor ez már egyáltalán nem volt kifizetődő. A Munká-
csy Mihály-díjas és Pulitzer-emlékdíjas grafikus, inkább dolgozott ingyen 
vagy fillérekért, minthogy a nevét adja számára vállalhatatlan világnézetű 
lapoknak. De, például  az író barátai annál inkább megbecsülték: Ester-
házy Pétertől Parti Nagy Lajosig, a legnagyobbak versengtek azért, hogy 
Béla illusztrálja a műveiket. 

Akkor is rajzolt tovább, mikor már tudtuk, hogy nagyon beteg. Azt 
mondta, az alkotás tartja életben. 

Ma is őrzöm a leveleit, amit kedélyesen úgy írt alá: „Kalaplengetéssel, 
Tettamanti meg Béla”

Pironkodva olvasom most, mert egy ország maradt adós neki 
kalaplen getéssel. 

S.Zs.

A csokiimádók számára az egyik 
legjobb hely Erzsébetváros, mert 
itt, a Dózsa György úton találha-
tó a Kockacsoki manufaktúra. 
Kizárólag kézműves technikával 
készülnek a csokoládék belga 
prémium alapanyagokból, külön-
leges fűszerezéssel. 

Kapható például 80 százalékos étcsoki 
gyömbérrel, naranccsal és aprított kakaó-
babbal ízesítve, fehér csoki fahéjjal aszalt-
szilvával, tejcsoki fekete láva sóval, és 
rengetegféle bonbon. Karácsony előtt a 
karamellás csoki a favorit, ezt keresik a leg-
többen.  Van egy kávézójuk is, ami jelenleg 
a covid miatt zárva, s amíg nem enyhül a 
járvány, csak interneten fogadják a meg-
rendeléseket. Az előírt óvintézkedéseket itt 
még szigorúbban tartják be, hogy vigyáz-
nak a munkatársakra, akiknek a többsége 
megváltozott munkaképességű fiatal. A 
kockacsokikat ugyanis autisták csinálják. 
Maguk keverik, melegítik, öntik, formázzák, 
temperálják a csokikat, amelyek élvonalat 
képviselnek a hazai édességpiacon. A honi 
kisvállalkozások között ritka az olyan cég, 
amelyik ennyire komolyan veszi a társadal-
mi felelősségvállalást. Ehhez többnyire sze-
mélyes elhivatottság is kell. 

A Kockacsoki vezetője, Dénes Ákos, egy-
kor látszerész volt. Megnősült, két fia 
született. A nagyobbiknál, Tomnál fej-
lődési zavart állapítottak meg az orvo-
sok, két és fél éves volt a kisfiú, amikor 
autizmust diagnosztizálták nála. Hideg-
zuhanyként érte a szüleit, de mindent 
elkövettek, hogy a gyerek teljes és bol-
dog életet élhessen. Tom speciális óvo-
dába, majd integráló általános iskolába 
járt, már 16 éves középiskolás, speciális 
szakiskolában tanul. 

Édesapjának volt egy hobbija: nem csak 
enni szerette az édességeket, de imádott sü-
teményeket sütni. Munka mellett elvégezte a 
cukrászképzőt, s mivel a csokoládékészítés 
is izgatta, belga mesterektől tanulta meg a 
fortélyokat. Hobbinak indult a csokiszenve-
dély, aztán komolyabbra fordult. 

– Aggasztott minket, hogy mi lesz a fi-
únkkal – mondja Dénes Ákos a Kockacsoki 
üzemében, – az autisták ugyanis nagyon ne-
hezen találnak munkát. Nem ismerik őket az 
emberek, ezért bizalmatlanok velük. Pedig 

csomó feladatban még jobban is teljesít egy 
autista. Sokkal jobban tűrik a monotóniát. 
Remekül beválnak olyan munkafolyamatok-
ban, amik kiszámíthatók, egymást követő 
apró elemekre bonthatók le. 

Amilyen például a csokoládékészítés is. 
Ákos és a felesége azzal a szándékkal hoz-
ták létre a Kockacsokit, hogy ha a fiúk felnő, 
a családi műhelyben legyen munkája. A vál-
lalkozásukat 2014-ben Budán indították el, 
s amikor már kávézóval is bővülni akartak, 
átköltöztek az Erzsébetvárosba. Jelenleg öt 
munkatárssal dolgoznak. 

A tártársadalmi küldetésüket is egyre 
komolyabban veszik, s megpróbálnak mi-
nél több autistának segítő kezet nyújtani. A 
Kockacsoki nem csak egy manufaktúra, ha-
nem szellemi műhely és képzőkör is. 

– Rendszeresen tartunk nyári táborokat 
autista fiataloknak, ahol az önálló életvitelre 
tanítjuk őket, természetesen szakemberek-
kel. – folytatja Dénes Ákos – Ezen kívül egy 
éves pályaorientációs programokat szerve-
zünk. Nemrég online álláskeresésre felké-
szítő tananyagot dolgoztunk ki a számukra. 
Erre az EMMI és NSZI pályázata adott lehető-

séget. Több tucat munkahellyel állunk kap-
csolatban: bankokkal, informatikai cégekkel, 
színházzal, fotóstúdióval, kertészettel, állat-
orvosi rendelővel. Szeretnénk az autista fia-
talokkal minél több szakmát megismertetni 
a gyakorlatban. A munkaadókkal is tartjuk a 
kapcsolatot, érzékenyítő tréningeket tartunk 
nekik. Általában nagyon jó visszajelzéseket 
kapunk tőlük az autistáinkról. Emellett gya-
kornokokat is felveszünk. Az autisták min-
dent elsajátíthatnak nálunk, ami a napi mun-
kavégzés rutinjához kell. Olyan tudást és 
tapasztalatokat szerezhetnek, amivel jó esély-
lyel elhelyezkedhetnek a munkaerőpiacon.

S hogy van-e sikerélményük? Nem is ke-
vés. Akad olyan autista srác, aki abbahagyta 
az egyetemet, hogy dolgozhasson a Kocka-
csokiban, aztán rájött, hogy inkább mégis 
lediplomázik, és jelenleg már egy multina-
cionális cégnél dolgozik. Egy másik kocka-
csokis növendék könyvtárban helyezkedett 
el. Az autisták között kimagasló képességű-
ek is vannak. Egyikük a Műegyetemen ma-
tematika szakán a mesterképzőt végzi, és 
csak azért jött el a csokiműhelybe, hogy ki-
próbálja, milyen a kétkezi munka. 

Dénes Ákosék középiskolás fia számító-
gépes adatrögzítést tanul. Lehet, hogy az ő 
világa az informatika lesz, és nem a csokiké-
szítés. De a szülei nem bánkódnak amiatt, 
ha Tom nem csokimesterként képzeli el jö-
vőjét. Hisz, ahogyan Ákos mondja, egy gye-
reknek nem az a dolga, hogy a szülei álmát 
valósítsa meg, hanem hogy a saját boldog-
ságát megtalálja. 

Sándor Zsuzsa

Csokival az integrációért

Molnár István Budapest-bajnok. Legaláb-
bis megosztva, hiszen rajta kívül csak 
egy olyan önkormányzati képviselő van 
a fővárosban, akit 1990 óta minden alka-
lommal megválasztottak. Újra és újra. 

Havonta kétszer bejárja körzete 144 há-
zát, azt mondja nem olyan nehéz: alkal-
manként 5-6 óra alatt megvan. Kiviszi a 
hirdetményeket, az Erzsébetváros Újsá-
got, ahová nem jött meg.  A négyezer lakó 
közül ezret ismer személyesen, több nem 
megy, mert az itt élők a Kertész, a Dob, 
Hársfa, Wesselényi, Rottenbiller és Do-
hány utca által határolt területen gyakran 
cserélődnek.

Molnár nem az a helyi képviselő, aki 
megválasztása után előre köszön magának 
a tükörben, mert politikus lett és magában 
már kormánya összetételén töpreng. In-
kább elmegy a lakógyűlésekre is. Van, aki 
régimódinak tartja, azt mondja: a Molnár 
Pisti olyan ember, aki úgy ír számítógépen, 
mintha írógép lenne. A sorok végén beüti 
az entert. Így van, vagy sem, amikor 2010-
ben a Fidesz mindent vitt, egyedül ő ma-
radt meg magnak. Rá nem párthűségből 
szavaznak, hanem Molnár-hűségből. 

Erzsébetváros a szülőfaluja. Dédszülei 
1890-ben költöztek a Rákóczi út 82. szá-
mú házba – a sugárút akkor épült. Nagy-
szülei a Verseny utcában laktak, szülei 
meg a Thököly 27-ben. Ott éltek hármas 
társbérletben, amikor ő a Péterfy kórház-
ban született. Első saját lakása a Murányi 
utcában volt. Nehéz elhinni, de Molnár 
Pisti 27 éves korára kiégett. Elbúcsúzott 
a földrajztanári pályától, mert úgy érezte: 
nem tudja folytatni a pedagógus pályát. 
Nem akart túlkoros 16 éves nyolcadikosok 
osztályfőnöke lenni, reménytelen küzdel-
met folytatni velük – értük.  Az iskolaigaz-
gató egyébként is azt követelte, hogy 
mutasson példát a gyerekeknek, vágassa 
le vállig érő haját. Ő inkább diplomás bolti 
eladó lett. Majd magával rántotta a rend-
szerváltás szele és azóta is pörgeti.  

Molnár István szerint most, hogy a 
Fidesz már 3 milliárd forintot elvett a ke-
rülettől, koncentrálni kellene a maradék 
forrásokat olcsóbb, de végigvihető és 
megjegyezhető programokra. Az nem 
megy, hogy tízfelé szakítsák azt, ami fe-
leannyi feladat színvonalas megvalósí-
tására sem elég. Szerinte zöldíteni kell. 
Fasorok ültetése hasznos és látványos 
is. A képviselők doyenje 2028-ban eléri 
a nyugdíjkorhatárt. Azt mondja: akkor 
egy évig marad még, aztán visszavonul. 
Nehéz elhinni. Azt könnyebb, hogy telje-
sül a vágya: lesz ő még képviselő olyan 
időszakban, amikor megint szabad, for-
rásokkal ellátott önkormányzatiság lesz 
Magyarországon. Amikor a lakók ügyei-
nek intézésére megy az energia, és nem a 
hadakozásra.                                                   B.J.          

A rekorder
KÉPVISELŐI PORTRÉ



Nagy örömet hirdetek nektek!
A Szentírás tanúsága szerint karácsonykor angyalok 
adták hírül Jézusnak, az Isten Fiának születését:

„Ne féljetek! Íme, nagy örömet hirdetek nektek! Ma szü
letett nektek az Üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városá ban.” 

(Lk 2,10) 
Egy gyermek születése mindig nagy öröm egy családban. 

Egy új élet kezdete mindenkit megérint, és csodálatos megtapasztal-
ni azt, hogy az Isten is ezt a módot választotta, hogy közénk szülessen. 

Önmagában már maga az emberi élet kezdete is nagy titok, és akkor meny-
nyivel inkább az, hogy az Isten így jön közénk! 

A karácsony ezt, az újszülött Gyermek fölötti örvendezést sugározza magából, mely akkor 
éri el a csúcspontját, amikor átéljük, és megértjük annak a misztériumát, hogy Isten egészen 
közeli kapcsolatot akart az emberrel, és nekünk személyesen közünk van a jászolban fekvő 
gyermekhez.  

Azt is nagyon fontos látnunk, hogy ez az egyik legkiemeltebb olyan ünnepünk, amelyet 
legszívesebben otthonunkban, családunkkal, szeretteink körében élünk át közösen. A szü-
letés családi ünnep.

 Talán most megint kicsit izgulunk, hogy vajon idén hogyan alakul majd a karácsonyunk. 
Találkozhatunk-e minden olyan szerettünkkel, akikre számítunk, és akik számítanak ránk. 
Erre biztosat most még nem tudunk válaszolni. De jó szívvel bátorítok mindenkit, hogy Isten 
iránti bizalommal olvassa el még egyszer figyelmesen a fenti Szentírási idézetet. 

„ Ne féljetek! …”
Ugyanis, bármi történjék is, egy dolog teljesen biztos. A Megváltó Jézus Krisztus most is 

közénk születik, és ennek örömét semmilyen más történés nem homályosíthatja el bennünk.  
Áldott karácsonyt mindenkinek!

Varga Zoltán atya

Advent negyedik vasárnapja lesz december 19-én. A keresztény ember 
az Úr eljövetelére vár, ekkor gyújtjuk meg az adventi koszorú negyedik 
gyertyáját. A hívők számára a készülődés fontos elemei a böjtölés, az 
ima, a lecsendesedés. Az advent utolsó napja: december 24. Ekkor szü-
letett meg Jézus. Karsay Eszter a Gyulai Pál utcai Református Gyüleke-
zet lelkipásztora és Varga Zoltán a Rózsák terei Szent Erzsébet Templom 
plébánosa ünnepi gondolataikat osztják meg az Erzsébetváros újsággal.
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„Mindennek ideje van.” Ezt énekelte Kovács Kriszta színművész a 
Mazel Tov étteremben, ahol mostantól emlékfal őrzi a Holocaust bor-
zalmait. A gettó rekonstruált részlete előtt fájdalmas sóhajként szólt a 
kádis, a zsidó gyászima Dr. Verő Tamás főrabbitól, sajátos kontraszt-
ban a berettyóújfalusi Igazgyöngy Alapítvány szegény sorsú gyer-
mekeinek a békéről szóló rajzaival. 

„A zsidó vallás legfontosabb tanítása, hogy az emlékezés leg-
megfelelőbb módja az újjáépítés” – fogalmazott Vajda Márton a hely 
egyik alapítója, hozzátéve: „Ahol annyi ember szenvedett, most újra 
élet van, kultúra virágzik.”

„Magyarország történelme elválaszthatatlan a zsidóság történel-
métől. A zsidók ugyanúgy részei ennek a városnak, mint bármelyi-
künk. A zsidó kultúra mindannyiunk kincse” – mondta köszöntőjé-
ben Niedermüller Péter polgármester.

A Mazel Tov terében L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány lét-
rehozója ajánlotta az érdeklődők figyelmébe azt a rajzkiállítást, ami 
9-11 éves gyerekek pályaműveit vonultatja fel: a shalom, a béke te-
matikájában.

A főrabbi erről így vélekedett: „A múlt szemmel tartásával a jövő 
felé tekintünk.”

A Zsidó Művészeti Napok keretében megnyílt Pieces for Peace tár-
lat december végéig látogatható, de online is bebarangolható.                                                                     

tzs

Az újjászületés üzenete  a gettófalon
Hanuka és Advent kezdete idén egy napra esett: a béke jelét küldték a világnak. Hetvenhét évvel a történelem 
egyik legsötétebb korszaka után az életet, a békét ünnepelték az Akácfa utcában, az egykori gettó területén.

A szeretet nem fertőz
Hogyan készülünk most a karácsonyra? Józan szeretettel. Nem fertőzzük egymást. Se vírus-
sal, se negatív gondolatokkal, se indulattal vagy haraggal. Ilyenkor érzelmeink felfokozód-
nak, gyakran elsöprik az óvintézkedéseket, el akarunk felejtkezni az egészségügyi szabá-
lyokról. Sok feszültség szorongat minket, hogy nem ünnepelhetünk a megszokott módon, 
és hiányzik szeretteink, családtagjaink közelsége, ölelése. A járvány azonban nem igazodik 
a naptárhoz.  

Régóta élünk adventben. A latin szó eljövetelt jelent, Jézus Krisztus, a Megváltó jövete-
lére, születésére utal. Ő gyógyít nemcsak a vírus okozta betegségből, hanem a természettől 
és Teremtőjétől elszakadt emberiség tévedéséből: Isten helyére képzeltük magunkat. De ta-
pasztaljuk, hogy a világ uraiként még egyéni problémáinkkal sem boldogulunk. Kérjük tőle, 
hogy kívülről és felülről állítsa helyre a rendet, amiből kiestünk.  

A szerelmesére váró és vágyó ember találékony. Az Isten szerelmére sóvárgó ember sem 
hagyja abba az imádságot, ha nem kap azonnal választ. Isten egyszerű jelt adott szereteté-
ből Betlehemben: Jézust. Velünk él, vígasztal, segít élni és küzdeni. Tőle tanulva a mi ajándé-
kunk egymásnak tárgyak helyett a találkozás szeretetben és békességben. Úgyis, ha most 
nem érintjük, és nem csókoljuk meg egymást. A szeretet nem fertőz, tud várni és remélni.

Karsay Eszter református lelkész

Karácsony közeleg

A BÉKESSÉGTEREMTŐTŐL 
BÚCSÚZIK AZ EVANGÉLIKUS 
KÖZÖSSÉG

Szirmai Zoltán 
emlékezete

A nyugalmazott lel-
késztközeli hozzátarto-
zói, a fasori gyülekezet 
és az evangélikusok 
nagy családja novem-
ber 26-án, a Farkasréti 
temetőben kísérték el 

utolsó útjára. Az életének 87. évében el-
hunyt Pro Urbe Erzsébetváros díjjal elis-
mert lelkipásztorra közösségének tagjai 
emlékeznek.

„1971ben parókus lelkészének hívta 
el a fasori gyülekezet, itt szolgált nyug
állományba vonulásáig, 2006ig. Igehir
detéseit közvetlenség, jó stílusérzék és 
krisztusi emberség hatotta át. Vezeté
sével indultak a gyenesdiási nyári kon
ferenciák, ahol generációk számára vált 
kulcsélménnyé a hitbéli közösséghez tar
tozás” – fogalmaz Aradi György jelenlegi 
parókus lelkész.

„Alakja úgy él előttem, mint maga a 
megtestesült nyugalom. Számomra Zoli 
bácsi leginkább a Jézus által boldognak 
mondott „békességteremtők” alakját min
tázta. ” – vall róla Cselovszky Ferenc es-
peres.

Dr. Gálos Miklós tiszteletbeli felügye-
lő így emlékezik: „Volt ideje ránk. Mind
annyian úgy érezhettük, hogy amikor 
hozzá fordultunk, csak a vele szemben 
álló létezett.”
„Karizmatikus, áldozatos ember volt. Éle
tem végéig hálás leszek neki, hogy fo
gyatékos autista fiamat hitre térítette, és 
engem a Fasori gyülekezetbe vezetett” 
– mondja Szerdahelyi Edit tiszteletbeli 
presbiter.

Szirmai Zoltán személyében korsza-
kos alakja távozott a pesti evangéli-
kusságnak, és a fasori öntudatnak, ami 
mindig erősítette a most gyászoló gyü-
lekezetet. 

Aradi György ígéri: méltó módon őrzik 
emlékét.

Gyöngyösi Bence rajza, 10 éves

Gyertyagyújtás a Dohány utcai zsinagógánál
Hanuka első gyertyáját Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga főrabbija gyújtotta meg a menorán 
november 28-án, a Fény Ünnepének első napján.
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Előző lapszámunkban kezdtem 
el annak igaz, városi legendáktól 
megtisztított történetét elmesélni, 
miért is hívják Csikágót Csikágó-
nak. Íme a történet folytatása, mel-
lékelve egy kis portré a névadóról.  

Azt írtam, a megoldás végig az orrom előtt 
volt, ahogyan másoké előtt is. Igen, mert már 
a kutatásaim kezdetén találkoztam az ekkor 
44 éves dr. Abonyi József megnyitó beszédé-
vel, melyet a Budapesti Társaskör megalaku-
lásakor, annak elnökeként 1902. szeptember 
30-án, kedden mondott el. A beszédet elol-
vastam, gondosan félretettem, és kutattam 
tovább. Aztán egy napon, hirtelen eszembe 
ötlött, hogy a beszéd elhangzása előtt NEM 
TALÁLTAM SEMMIT. De miért is? Azért, mert 
a beszéd elhangzása előtt, soha, sehol, senki 
nem nevezte Erzsébetvárosnak ezt a részét 
Csikágónak. Lássuk tehát a megoldást:

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Azok a külföldiek, kik ismerik az északame
rikai Unió városainak mesésen gyors felvirá
gozását, Budapestről is azt szokták monda
ni, hogy amerikai módon fejlődött. Valóban, 
nincs a kontinensen még egy város, mely 
hasonló rövid idő alatt ekkora eredményt ért 
volna el területi növekedésben és számbeli 
gyarapodásban. Kik itt születtünk és nőttünk 
fel, mi magunk is álmélkodva látjuk, hogy 
támadnak márólholnapra újabb házsorok, 
néhány hónap alatt újabb utcák és egykét 
esztendő elteltével újabb városrészek. 

A főváros lakosságának expanzív ere
je teremtette meg a mi városrészünket is, 
Budapest legamerikaibb negyedét. Hogy 
geográfiai pontossággal beszéljek: a mi 
negyedünk alatt azt a területet értem, me-
lyet szabályos négyszöggé formálnak: 
az Aréna-út, Csömöri-út, Rottenbiller- és 
Damjanich-utcák, ez a magyar Chicago. …

A rohamos fejlődésnek egyik sajátságos, 
régibb városoknál nem észlelhető jelensé
ge, hogy Budapesten vannak kerületek, a 
melyek önmagukban sem egységesek. Se 
külsőleg, se belsőleg. Ilyen pl. a hetedik 
kerület. Azt a részét, melyet a Királyutca, a 
Károlykörút, a Kerepesiút és a Rottenbil
lerutca határol, ki hasonlíthatja össze a mi 
chicagói negyedünkkel?”

Dr. Abonyi József ekkor, ebben 
a beszédében nevezi elsőként 
Csikágónak a negyedet. A beszéd 
elhangzása után két nappal, azaz 
1902. október 2-án csütörtökön a 
Pesti Hírlap 7. oldalán Egyletek és 
intézetek címszó alatt a következő-
ket írja:

„A „Budapesti Társaskör” teg
nap tartotta nefelejtsutcai helyiségeiben 
megnyitó ünnepélyét,... A zord és esős 
őszi idő dacára családostul együtt oly 
nagy számmal jelentek meg, különösen 
az úgynevezett  chicagói negyedből, 
hogy a helyiségben valamennyien el sem 
fértek….”

Ez tehát az a nap, amikor a sajtó először 
nevezi Csikágónak a negyedet. Ezután 
az elnevezés futótűzként terjed a sajtóban, 
majd persze a pesti szlengben is, így csu-
pán néhány hónap elteltével „Csikágóként” 
kezdenek hivatkozni Erzsébetvárosnak erre 
a részére. De ki is volt pontosan dr. Abonyi 
József? 

AZ EMBER, AKI ELSŐKÉNT 
NEVEZTE CSIKÁGÓNAK 
KÜLSŐ-ERZSÉBETVÁROST

Abonyi fentebb említett beszédét saját 
költségén magánkiadásban még abban az 
évben kiadatta. A Budapesti Társaskör kife-
jezetten azért jött létre, hogy az Abonyi által 
Csikágónak elnevezett városrész érdekeit 
képviselje. Abonyi szavaival: „A Budapesti 

Társaskör annak kö
szönheti megalaku
lását, hogy a hetedik 
kerület e negyedé
nek polgáraiban föl
támadt az összetarto
zóság érzése.” 

De ki volt dr. Abo-
nyi József (1858-
1914), néhol Abonyi 
S. József (S. azaz 

Simon), mit tudhatunk Csikágó keresztap-
járól. Weisz Simon néven született a ma 
Romániában található Sárközújlakon 1858-
ban. Van azonban olyan forrás is, mely sze-
rint eredeti neve Pfeiffer Simon volt. 1883-
ban Budapesten szerzett orvosi diplomát. 

A későbbiekben elnöke lett a Magyar 
Fogtani Társulatnak és rendszeresen kö-
zölt cikkeket az Odonontoskópban is, mi-
közben tagja volt a Budapesti Fogorvosok 
Egyesületének is. „Kiváló gyakorlati érzéke 
és kézügyessége volt. Virágzó magánpra
xist is folytatott. A magyar protetika, a fogá
szati technológia és szaknyelv egyik úttö
rője. Abonyi igen termékeny szakíró volt.... 
Abonyi tudományszervező tevékenysége is 
igen jelentős volt.” (Péter Mihály: Az erdélyi 
fogorvoslás történetéből, Marosvásárhely, 
2006) Ő az, aki 1892-ben elsőként jelen-
tetett meg magyar nyelvű protetika (fog-
pótlás) könyvet. 1912-ben a Ferenc József 
Rend lovagkeresztjével tüntették ki. 

Első felesége Mangold Flóra (1864-
1919) volt, tőle született fia, István (1886-
1942), aki később híres sakkozó lett. (A meg-
nyitáselméletben az Abonyi-csel őrzi nevét, 

a Budapest védelmet ő dolgozta ki). Abonyi 
és Mangold Flóra esküvőjét 1885. február 
15-én vasárnap tartották a Dohány utcai zsi-
nagógában. A házaspár egy darabig a Holló 
utca 8. alatt élt, mert a ház a Mangold család 
tulajdona volt. Később, hogy pontosan mi-
kor nem tudjuk, elváltak. 

Második felesége Zaitschek Celesztina 
volt, akivel 1895. június 23-án tartották es-
küvőjüket a Dohány utcai zsinagógában. 
Celesztina vélhetően komoly depresszi-
óval küzdhetett, mert 1900. június 12-én 
Kerepesi út 20. alatt lévő első emeleti la-
kásukban felvágta az ereit. A hölgy ekkor 
mindössze 26 éves volt, Abonyi 42. Az eset-
ről a korabeli lapok élénk részletességgel 
számoltak be. 

Abonyi nagyon gazdag ember volt. A 
Fővárosi Almanach, Lexikon és Útmutató 
1912. évi virilista jegyzékében ott szerepel a 
neve. A virilisták azok voltak, akik vagyonuk 
alapján a legtöbb adót fizették, így automa-
tikusan lettek a helyi önkormányzat tagjai. 
Az Almanach 1200 nagy adófizetőt sorol fel, 
Abonyi a 31. a listán. Vagyonát elsősorban 
telekvásárlásokba fektette, melyeken ké-
sőbb bérházakat építtetett. 

Abonyi Józsefet sok minden érdekelte 
a fogorvosláson túl, utólag úgy tűnik, nem 
elégedett meg gazdagságával, de befo-
lyással bíró ember szeretett volna lenni, 
olyasvalaki, akit ismernek, elismernek és fel-
ismernek. Társaival 1901-ben létrehozták a 
Magyar takarék- és hitelegyesület, mint szö-
vetkezetet, aztán a Budapesti Takarészövet-
kezetet, melyet saját bérházába, a Nefelejcs 
utca 27. alá jegyeztek be. 

Bóka B. László

Csikágó 
EGY NÉVADÁS HITELES  TÖRTÉNETE II. RÉSZ

az Csikágó 

HELYISMERETI JÁTÉK

Erzsébetváros közelebbről
A novemberi számunkban második alkalommal jelentkeztünk helyismereti játé-
kunkkal, rejtvényünk megfejtése: Király u. 47.  A helyes megfejtők között sorsol-
tunk: a nyertes Oravecz Izolda lett. Jutalma két színházjegy az Orlai Produkció Bu-
dapest, Te! című előadására, a Belvárosi Színházba.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Próbálják kitalálni, vajon hol készülhetett a kép! A megfejtés mindig egy utca és egy ház-

szám lesz. Októberben indult játékunk fotóiról nem állíthatjuk, hogy könnyen, de azt sem, 

hogy nehezen kitalálhatóak volnának. Csupán éles szem, a sétálás öröme és egy csipet 

hajlam a flâneurségre szükséges. Hogy ez mit jelent? A flâneur francia szó, kószálót jelent. 

Igazi városi figura, aki lődörgései, lófrálásai során megismeri a várost, minden részében otthon 

érzi magát benne, elég alaposan feltérképezi. Számára a lakhelye maga a titokzatos, felfedezni 

való természet, amelyben – bármilyen is legyen – gyönyörködik. A flâneur egyben valódi lo-

kálpatrióta is, aki nem kimegy, hanem BEmegy az utcára és ezzel lényegében meg is érkezett.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ
A megfejtéseknek legkésőbb 
2021. december 31-ig kell be-
érkezniük a szerkesztőségbe, 
e-mailben (erzsebetvarosujsag@
erzsebetvaros.hu) vagy postán 
(1074 Budapest, Dohány utca 45., 
1. emelet 14/a.)

NYEREMÉNY
Havonta 2 színházjegy az Orlai-pro-
dukció, Budapest, Te! című zenés, 
vidám várostörténeti előadására a 
Belvárosi Színházban (Károly körút 
és Dohány utca sarka). Előadás: ja-

nuár 8., szombat, 19 óra.

SORSOLÁS: JANUÁR 4-ÉN
A győzteseket azonnal értesítjük.

A megfejtésben kérjük ne csupán azt jelez-
zék, hogy a fotón látható szobor hol látha-
tó, hanem azt is, hogy mi ez a szobor, amire 
egyetlen szó lesz a válasz.
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A talapzaton Minarik Ede kalapja a Régi 
idők focijából installációba álmodva. Garas 
Dezső emlékét angyalszárnyakkal idézik 
meg. Pege Aladár bőgőjének vonóját újra 
kellett volna húrozni. Talán a mester már 
nem akarta tovább használni, talán már 
nem maradt ideje megjavítani, ki tudja. 
Törőcsik Mari virágait hatalmas portréján 
illesztették a hajába, Latinovits Zoltán és 
Ruttkai Éva angyalkája a múltból üzeni a 
jövőnek, idén is eljön a Megváltó. 

Emlékállítás és műtárgy szimbiózisa. Ez a 
Hungarikon gyűjte mény, melynek legújabb 
darabjait most Erzsébetvárosban mutatja 
be Kárpáti Tamás, aki az elmúlt évtizedek-
ben híres magyarok apróbb-nagyobb tár-
gyait kérte el interjúi során. Történeteket, 
barátságokat őriz nek a relikviák, melyek 
tovább inspirálják a ma képzőművészeit. 
Seres Rezső kottája, Tolnai Klári jelmeze, 
Bárdi György pipája, Esterházy Péter 
szemüvege, vagy épp Nemes Jeles László 

Oscar-díj átadón viselt csokornyakkendő-
je Főnixként születik újjá, szárnyalva szól a 
jövőnek a jelenről, a múltról.

„Nem parafrázist, hanem új művet láthat a 
néző, ami magába foglalja, kiemeli az emlék-
tárgyat” – hangzott el az igazi sztárparádét 
felvonultató megnyitón, a Csányi 5-ben, ahol 
arra is emlékeztették a közönséget, hogy: 
„Ha valakinek van fizikai kiterjedése, az él...” 

Farkas Gábriel vibráló, izgalmas és köny-
nyed mű sor vezetése, Sándor Pál szto rizása, 

Bodrogi Gyula és Fesztbaum Béla Seres 
Rezső produkciója, Dr. Feledy Balázs okos 
gondolatai, Niedermüller Péter ihletett kö-
szöntője, s a gyűjtő, Kárpáti Tamás szerény 
szereplése – méltó módon indították útjára 
a Hungarikonok kiállítást.

S aki csak a pogácsa miatt érkezett, az 
sem csalódott.                                                       tzs

    A RELIKVIÁK FŐNIXKÉNT SZÜLETNEK ÚJJÁ A MŰTÁRGYBAN

 Hungarikonok a Csányi 5-ben

Híres magyarok relikviáit gyűjti évtizedek óta Kárpáti Tamás újságíró. A neves emberek tárgyait kortárs képzőművészek 
szövik bele alkotásaikba: így született meg a Hungarikonok gyűjtemény, mely folyamatosan fejlődik, miközben járja az 
országot, világot 2012 óta. December elején a Zsidó Történeti Tárban nyílt kiállítás a legújabb alkotásokból.

DECEMBER 1.
FELAVATTÁK AZ ELSŐ RÁDIÓSTÚDIÓT (1925)
A megszülető rádió felolvasó stúdiója a Rákó-
czi út 22. számú ház III. emeletén volt, míg a IV. 
emeleten kapott helyet az új nagystúdió, a váró-
szobák, a rendező fülkéje és a zenekarok hango-
ló szobája is. A házon emléktábla áll. 

UGYANEZEN A NAPON SZÜLETETT KELLÉR 
DEZSŐ (1905-1986) a Cserhát utca 14-es szá-
mú házban. Kellérnek az író, humorista, konfe-
ransziénak, aki kezével mindig a függönyt fog-

ta, köszönhetjük a 
maszek szót és a 
„ha én egyszer ki-
nyitom a számat” 
mondást, hiszen 
Békeffy Istvánnal 
ő írta Salamon Bé-
lának A Pomócsi 
marad című máig 
aktuális kabaréje-
lenetet, amelyben 
a híres mondás el-
hangzik. 

DECEMBER 9.
MEGSZÜLETETT GARAS DEZSŐ (1934)

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- 
és két  szeres Jászai Mari-díjas szín művész, érde-
mes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatá-
nak örökös tagja az Alsóerdősor utca 10-es számú 
házban jött a világra. A házon emléktábla áll. 

DECEMBER 14.
MEGSZÜLETETT PETSCHAUER ATTILA (1904-
1943) ÉS KIBÉDI ERVIN (1924-1997) KERÜLE-
TÜNK DÍSZPOLGÁRAI
Petschauer Attila olimpiai bajnok kardvívó a 
Madách Gimnáziumban érettségizett. A két vi-
lágháború közötti Budapest népszerű alakja 
volt újságíróként, színészként és konferanszi-
éként. Alakja Szabó István A napfény íze című 
filmjében jelenik meg. Emléktáblája a Madách 
Gimnázium épületén belül található. 

Kibédi Ervin elsősor-
ban komikus szere-
pekben volt népszerű, 
például Hacsekként. 
Egy kuplé jának refrén-
je szállóige ként maradt 
fönn: Én nem hiszem, 
hogy normális vagyok. 
A Damjanich utca 31/a 
számú házban lakott, 
ahol a házon emléktáb-
la is áll. 

DECEMBER 15.
MEGSZÜLETETT KACSÓH PONGRÁC ZENE-
SZERZŐ (1873-1923), aki 50 évvel később egy 
nappal a születésnapja után halt meg.
A bölcsészdoktori diplomával rendelkező zene-
szerző nevéhez fűződik a János vitéz című daljá-
ték, melynek bemutatóját 1904. november 18-
án a Király Színházban tartották. A tanár úr, mert 
matematika-fizika szakos középiskolai tanár volt 
eredetileg, egy darabig a Marek József utca 41. 
számú házban lakott.

DECEMBER 24. 
EZEN A NAPON SZÜLETETT ERZSÉBET 
MAGYAR KIRÁLYNÉ (1837-1898), FERENC 
JÓZSEF FELESÉGE, KERÜLETÜNK NÉVADÓJA. 
A VII. kerület nevében 1881. decemberében 
38 aláíró polgár kezdeményezi, hogy a Főváros 
Törvényhatósági Közgyűlése Erzsébet királyné-
ról nevezze el a kerületet. Levelükben így indo-
kolnak: „Felséges Asszonyunk, forrón szeretett 
Királynénk, köztudomás szerint a magyar nem-

zet legsúlyosabb napjaiban fényesen igazolta 
azt, hogy ő nemcsak a nemzet uralkodójának 
felséges neje, hanem, hogy azon nemzetnek, 
mely őt az elnyomatás és szorongattatás napja-
iban is csak szeretni tanulta, valódi szerető any-
ja, legmagasabb pártfogója, legkegyelmesebb 
védasszonya.” 

DECEMBER 26.
MEGSZÜLETETT RÓTH MIKSA (1865-1944)
A világhírű üvegfestő és mozaikművész a Nefe-
lejcs utca 26. alatt rendezte be Császári és Királyi 
Udvari Üvegfestő és Mozaik Művész Műintézetét, 
de itt volt a lakása is, amely ma múzeum, amely 
1999. november 26-án nyitotta meg kapuit. 

DECEMBER 28.
MEGSZÜLETETT NEUMANN JÁNOS (1903-
1957)
A digitális számítógép elvi alapjainak lefektető-
je a Fasori Evangélikus Gimnáziumba járt, hol 
matematikát az a Rátz László tanított neki, aki 
a Nobel-díjas Wigner Jenőt és Harsányi Jánost 
is tanította. Egyike volt az Egyesült Államokban 
dolgozó „marslakóknak”. Szilárd Leó használta 
ezt a kifejezést, aki viccesen azt állította, hogy 
Magyarország a Marsról érkező idegenek front-

ja. Szilárd arra a kérdésre, miért nincs bizonyíték 
a Földön túli intelligens életre annak ellenére, 
hogy annak nagy a valószínűsége, így válaszolt: 
„Már itt vannak közöttünk, csak magyarnak 
mondják magukat”.

DECEMBER 30.
MEGSZÜLETETT IFJABB BÁRÓ HADADI 
WESSELÉNYI MIKLÓS (1796-1850)
Az országgyűlési főrendiház vezére, az 1838-
as pesti jeges árvíz – árvízi hajósa. Ő az, akiről a 
kerületben utcát neveztek el. Ő alapította meg 
Erdély első kisdedóvóját; hírneves párbajai, lo-
vasbravúrjai, vadászkalandjai miatt neve szájról 
szájra terjedt.

DECEMBER 31.
MEGSZÜLETETT RUTTKAI ÉVA (1927-1986)

A Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas szí-
nésznő, érdemes és kiváló művész Russ Éva 
néven született Podrabski Emma és Russ Márk 
hatodik gyermekeként, a család otthonában, a 
Garay utca 29-31-ben. Később a család élt az 
Alsóerdősor utcában, majd az Erzsébet körút 
25-27-ben is, itt emléktábla is áll a házon. Álta-
lános iskoláit a Dob utcai elemi iskolában vé-
gezte. A II. világháború idején az Almássy téren 
egy gyermektelen házaspár, Koch Frici néni 
és Riri bácsi lakásában bujkált. Ruttkai Éva az 
első lakók egyike volt a Bajza utca 1. szám alatti 
garzonházban, amit egyedül vett, de később itt 
lakott együtt Latinovits Zoltánnal. Valamikor a 
70-es évek elején közösen döntöttek úgy, hogy 
eladják a lakást és a II. kerületi Endrődy Sándor 
utca 67-be költöznek. 

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



K11 Művészeti és Kulturális Központ 
Budapest, 7. ker., Király utca 11. Jegyek kaphatók online a jegy.hu és a 
jegyx1.hu oldalakon, valamint a helyszínen hétköznapokon 10 és 16 óra 
között, és  rendezvények kezdete előtt. További információ: www.facebook.
com/kiralyutca11 és www.k11.hu, e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu.

ERöMŰVHÁZ
Az ERöMŰVHÁZ műsorkínálata 2021. december 15. – 2022. január 
17. között. A programok a Covid-járvány miatt változhatnak. Az 
ajánlónkban szereplő eseményekkel kapcsolatban mindig tekint-
sék meg az aktuális információkat a kulturális intézmény honlap-
ján: www. eromuvhaz.hu

December 19. vasárnap 15:00
SZABAD A JÁTÉK – KÖZELEDNEK 
AZ ÜNNEPEK

Varró Dani és Kárász Eszter koncertje, utána 
kézműves foglalkozás. Jegyár: 500 Ft

December 28. kedd 19:00
ZENESZÍN – VARGA LIVIUS VENDÉGE 
CSORBA LÓCI (Lóci játszik)

Zenés beszélgetés. Az est házigazdája Varga 
Livius (Quimby, A kutya vacsorája)
Jegyár: 1500 Ft

December 30. csütörtök 19:00
KIRÁLY SZILVESZTER – zenés – irodalmi est
Előszilveszteri program!

Vicces, amatőr és profi versek Szilveszterre!
Csuja Imrével, Udvaros Dorottyával és Orosz-
lán Szonjával. Szerkesztő-rendező: Seres Ta-
más. Jegyár: 1500 Ft

Január 6. csütörtök 19:00
KVÍZ – EST –  minden, ami gasztronómia
Jegyár: 1000 Ft

Január 10. hétfő 19:00
BÁCSKAI JULI PSZICHOSZÍNHÁZA
Két színész improvizál a pszichológus-szak-
értő forgatókönyvére. A néző csak nevet-sír, 
mintha nem róla lenne szó. Pedig lehet.
Hangulat- és kapcsolatjavító Vándorszínház 
minden hónap 10-én Budapesten, a Király 
utca 11-ben! Jegyár: elővételben 2500 Ft, az 
előadás napján 3200 Ft
 
Január 17. hétfő 19:00
OLVASÓKÖR PARTI NAGY LAJOSSAL
Kötetlen beszélgetés a szerzővel műveiről.
Jegyár: 500 Ft

KLUBOK
December 14., január 11. és 25., kedd 
16:00
ZUMBA GOLD ÉS LINE DANCE Veronikával.
Minden második kedden 16.00-17.00 között.
Könnyített zenés torna mozgásukban korláto-
zottaknak és örökifjaknak.
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom, Mozgássérült 
Igazolvánnyal ingyenes!

Minden csütörtökön 10:00-11:00
SENIOR 50+ JÓGA
50 ÉV FELETTI JÓGÁZNI vágyóknak, és NEM 
CSAK időskorúaknak – életminőség javítás-
ként, életmód váltáshoz – súlyfelesleggel küz-
dőknek, betegség, sérülés miatti rehabilitáció 
elősegítésére. Részvételi díj: 600 Ft/alkalom, 
vagy 4 alkalmas bérlet 2000 Ft

Január 9. és 23.
DRÁMAISKOLA – Csiby Gergely vezetésével.
Várunk, ha érdekel a színészet, az elemző és 
kritikus gondolkodás, vagy csak egyszerűen 
a játék öröme!
Havi részvételi díj: 14000 Ft, mely tartalmaz 
6x60 perc tréninget a Stúdió vezetőivel (Csiby 
Gergely, Király Dániel, Szántó Balázs), továb-
bá meghívott tanárok is becsatlakoznak majd 
a tanév során) a szükséges szövegkönyveket, 
illetve szervezett, kedvezményes színházláto-
gatásokat!

Róth Miksa Emlékház 
és Gyűjtemény 
1078 Budapest, Nefelejcs utca 26. 
Jegyek kaphatók online a jegy.hu és a 
jegyx1.hu oldalakon, valamint a helyszí-
nen. www.facebook.com/rothmuzeum és 
www.eromuvhaz.hu, e-mail: titkarsag@
eromuvhaz.hu

December 18. 9:30
CSALÁDI NAP A KARÁCSONY 
JEGYÉBEN
Alkotás és felfedezés: családi napra várjuk 
az 5-10 éves gyerekeket és szüleiket, Róth 
Miksa és gyermekei egykori otthonába. Inter-
aktív kiállításnézés, majd kreatív alkotás vár 
kicsiket és nagyokat, miközben az ünnepre 
hangolódva emlékezünk meg a 20. század 
első felének karácsonyairól. Jegyár: 350 Ft, 6 
éves kor alatt ingyenes

December  18. 11:00
TÁRLATVEZETÉS // TÉL 1.0
Szeretettel várunk benneteket Róth Miksa 
otthonába, ahol a séta során a művész éle-
tével és munkásságával is megismerkedhet-
tek. Jegyár: 750 Ft

2022. január 10. 18:00
MŰVÉSZETTERÁPIA
Újra! Ötalkalmas, zárt csoportos művészette-
rápia indul a Róth Miksa Emlékház és Gyűjte-
ményben.

Az alkalmakat vezeti: Daróczi Virág művé-
szetterapeuta.
Szeretettel hívunk a Róth Miksa Emlékház és 
Gyűjteményben induló második művészette-
rápia csoportba, ahol egy biztonságos, meg-
tartó közegben ismerkedhetsz meg alkotáso-
kon keresztül önmagaddal. A folyamat során 
az inspiráló környezet rejtett kincseit, tárgyait 
is felfedezzük, majd egy-egy téma mentén, 
alkotás útján engedjük szabadjára a kezein-
ket és fantáziánkat, így igazán maradandót 
alkotunk. Az ötalkalmas bérlet ára: 11.000 Ft

2022. január 13. 11:00
PINCÉTŐL A PADLÁSIG: VENDÉGSÉGBEN 
RÓTH MIKSÁNÁL // épülettörténeti séta
A Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény Róth 
Miksa világhírű iparművész egykori otthoná-
ban működik, a VII. kerületi Nefelejcs utcá-
ban. Épülettörténeti sétánk során megismer-
kedünk a mester mindennapjaival, cserfes 
szolgálóival, házias feleségével, és bejárjuk az 
épületet pincétől a padlásig, hogy választ kap-
junk a legfontosabb kérdésre: hány titkot őriz-
hetnek egy múzeum falai? Jegyár: 1000 Ft/fő.

Folyamatosan igényelhető programjaink 
cso portok számára, előzetes bejelentkezést 
követően:
- tárlatvezetés az állandó kiállításokon
- épülettörténeti séta
- múzeumpedagógiai foglalkozások 
  (6-18 éves korosztály)
 További információ: 
  rothmuzeum@eromuvhaz.hu

December 16. 17:00
GASZTRO WORKSHOP Fűszeres Eszterrel – 
Vegetáriánus ételek. Túl a rántott sajt és rántott 
gomba párosán, Fűszeres Eszter megmutatja, 
hogyan lehet hús nélkül is különleges, változa-
tos és persze finom fogásokat készíteni. Jegyár: 
7000 Ft.

December 19. 19:00
BUTTERFLY EFFECT KONCERT
Egy különleges formáció újra együtt a Csá-
nyi5 színpadán. Jegyár: 1500 Ft.

December 20. 18:00
ZSIDÓSÁGRÓL ALAPFOKON 
– Lefkovics Péter online előadása a Csányi5 
facebook oldalán. Folytatódik népszerű soro-
zatunk, zsidóságról beszélgetünk, közérthe-
tően. Ingyenesen nézhető.

December 23. 18:00
KÖRBE-KÖRBE BUDAPESTEN 
– Saly Noémi városmeséi a Csányi5 
facebook oldalán. Ingyenesen nézhető.

December 28. 17:00
RÉGI ÉS ÚJ HUNGARIKONOK - finisszázs
A belépés díjtalan.

December 30. 16:00
ÍGY ÉLTÜNK MI – Borgula András 
tárlatvezetése
Színház az egész világ! Borgula András, a Gó-
lem Központ művészeti vezetője a Csányi5 
állandó kiállítását tölti meg élettel. Hogy is 
éltek? Most kiderül! Jegyár: 1500 Ft

Január 6. 18:00
Szunyogh Szabolcs online előadása 
A BARANYAI ZSIDÓSÁG ÉS A PÉCSI 
ZSINAGÓGA
Ingyenes program a Csányi5 facebook ol-
dalán. Szunyogh Szabolcs előadássorozata 
2022-ben is folytatódik. Januárban, kilépve 
Budapestről a külünlegesen szép, ma is mű-
ködő pécsi zsinagógával és a baranyai zsidó-
ság történetével ismerkedhetünk meg.

Január 16. 15:00 
GETTÓ MEGEMLÉKEZÉS ÉS SÉTA 
ZENÉVEL – ingyenes program a Klauzál té-
ren. Hagyomány, mint minden évben! Immár 
5. alkalommal 
AZ EMLÉKEZÉS SÉTÁJA A BUDAPESTI 
GETTÓ FELSZABADULÁSÁNAK 
77. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
A megemlékezés után A numerus clausus és 
a lányok – ingyenes program a Csányi5 au-
lájában
Kiállításmegnyitó
A kiállítás a Social Sciences and Humaniti-
es Research Council of Canada által támo-
gatott „Antiszemitizmus a felsőoktatásban, 
nőeman cipáció és zsidó asszimiláció” című 
kutatáshoz kapcsolódik. Jegyár: 10.000 Ft, 
melyet korlátozott számban a helyszínen, 
elővételben lehet megvásárolni.

Budapest, VII. ker., Csányi u. 5. 
Telefon: +36 1 369 3688, 
e-mail: csanyi5@eromuvhaz.hu, 
nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig és 
vasárnap 14-18 óráig, pénteken: 10-14 
óráig, szombaton: zárva.  Jegyek kaphatók 
a helyszínen a nyitvatartási időben és a 
rendezvények előtt.
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PESTI MOZI mozitörténeti kiállítás és klub 
– Hernád Ház
1078 Budapest, Hernád u. 46. Jegyek kaphatók online a jegy.hu és a jegyx1.hu oldalakon, valamint a hely-

színen. https://www.facebook.com/pestimozi és www.hernadhaz.hu,  e-mail: pestimozi@eromuvhaz.hu

2022. január 15., szombat, 10.00–15.00
FOTÓTÖRTÉNETI WORKSHOP – Argentotípia
A mai digitális képkészítési technikák korában egyre nagyobb az igény a hagyományos fotótech-
nikák iránt. Következő workshopunkon a Sir John Herschel által 1843-ban bemutatott argento-
típiával ismerkedünk meg, melynek érdekessége, hogy a fényérzékenységet nem ezüst-halog-
enid biztosítja, hanem a III. vegyértékű szerves vassók egyike. A workshop folyamán lehetőség 
lesz saját képek előállítására. Vezeti: Zalka Imre fotográfus. Belépő: 2500 Ft

Több mint 50 pályázat érkezett a K11 Kulturális 
Központ amatőr énekesek és zenekarok számára 
kiírt tehetségkutató versenyére. Közülük  választot-
ta ki a szakmai zsűri a 10 legjobb produkciót, amely 
a színpadon is bemutatkozhatott november 27-én. 
A zsűri ismert szakemberekből állt. Döntnök volt 
Beck Zoltán, a 30Y együttes frontembere, Hegyi 
György szövegíró, zenész és Nagy Kátya PR, mar-
keting menedzser.  

Első helyezett egy fiatal energikus banda, a Pan-
dóra Projekt lett, nyereményük egy profi videoklip- 
forgatás. A 2021-ben alakult zenekar két alapítója 

Major Dóra és Végh Janka egy zenei menedzser 
képzés miatt költözött Budapestre, ahol annyira 
beleszerettek a Belváros kulturális pezsgésébe, 
hogy a VII. kerületet választották lakhelyüknek is. 
A második helyen a Zorka együttes végzett, a har-
madikat pedig a közönség online szavazással vá-
lasztotta ki. A legtöbb lájkot a Pardon ME! formáció 
kapta. 

A tehetségkutató verseny kiemelkedően fontos 
eseménye a Kultúnegyednek, hiszen miközben 
lehetőséget ad feltörekvő tehetségek bemutatko-
zására, egyben új közösségek születését is segíti. 

Szabad a színpad!
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BM OKF GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT 
KÉMÉNYSEPRŐIPARI SZERVEZET

Telefon: +36 (20) 8200-718, 
+36 (20) 8200-198
E-mail: gek.human@katved.gov.hu

ÉPP TÉGED 

KERESTÜNK!

KKÉÉMMÉÉNNYYSSEEPPRRŐŐ
LEGYÉL TE IS 

ÉS HOZZ SZERENCSÉT 
AMERRE JÁRSZ!

www.erzsebetvaros.hu
Az erzsébetvárosi önkormányzat honlapján 

minden információt megtalálhatnak, 
az önkormányzati, képviselő-testületi 

hírektől a Polgármesteri Hivatal irodáinak 
elérhetőségéig. 

Pályázatok, hirdetmények, segélyek, 
rendeletek egy helyen!

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását 

vállalom garanciával. Hívjon bizalommal! 

06-20-980-3957 

Pedikűr 30 éves gyakorlattal! Házhoz megyek 

bármilyen korosztálynak, férfiak számára is. Tel: 

06-20-938-9031 

Nerc, róka, mindenfajta szőrmebundát vásárlok, 

teljes ruhanemű hagyatékot, kiegészítőket: 06-

20-229-0986 

Életjáradékot kötnék ottlakás nélkül. Vidékről 

pénzt küldök. 06-70-596-6150

Régiséget vásárolunk készpénz-fizetéssel! Bútort, 

festményt, könyveket, porcelánt, órát, érmét. 

Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállással, értékbecs-

léssel! Hétvégén is! Jakab Dorina 06-20-365-1042 

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozga-

tással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, 

szőnyegpadló-lerakás. Minőségi, precíz munka, 

mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) Csapó György. 

Tel.: 06-31-780-6430, 061-229-5694 festesma.

iwk.hu 

Régiség, hagyatékfelvásárlás, igény szerint 

lomtalanítással, ürítéssel egybekötve is! Díjtalan 

kiszállás, Magyar Imre 06-30-703-0518 

APRÓHIRDETÉSEK

ÖSZTÖNDÍJ KERÜLETI 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

A kerületi közösség támogatására 
hozott létre ösztöndíjalapot a Miles-
tone Intézet. A nemzetközi szinten is 
egyedülálló oktatási program célja a 
jövő vezetőinek oktatása, akik a XXI. 
században versenyképes Magyaror-
szág megteremtői lehetnek. Diákjaik 
közül eddig több mint 150-en nyertek 
felvételt a világ legjobb egyetemeire, 
Oxfordba és Cambridge-be. 
Az Intézet büszke arra, hogy a közel-
múltban új otthonra talált a Wesselé-
nyi utca 17. szám alatt, és azért, hogy 
ezt emlékezetessé tegye, ösztöndíjat 
alapított azoknak a VII. kerületben lakó, 
vagy itteni középiskolába járó diá-
koknak, akiket felvettek a programba 
és sikeres szociális vagy tanulmányi 
ösztöndíjpályázatot nyújtanak be 2022. 
február 6-ig.  

BÁBKÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT GYEREKEKNEK
A kerület díszpolgárának emlékére, a bábjáték, és a bábszínházi ha-
gyományok ápolásának érdekében Erzsébetváros önkormányzata 
„Kemény Henrik bábkészítő pályázatot” hirdet óvodások és általános 
iskolai tanulók számára. A pályázaton részt vehet minden olyan 
gyerek, aki valamelyik kerületi oktatási intézmény növendéke. 
A bábokat a pályázók saját elképzeléseik, terveik alapján vagy már 
létező mesefigurákat mintázva készíthetik el, mellékelhetnek hozzájuk rövid magya-
rázatot, mesét. 
A pályaműveket 2022. január 10. és 14. között, legkésőbb január 14-én pénteken 12 
óráig lehet leadni a K11-ben. Cím: Király utca 11.   




