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Önkormányzati közlemény: 
A lezárás egyik célja az volt, hogy kipróbáljuk,  

a kerület lakói számára milyen hatással jár az átmenő 
gépkocsiforgalom csillapítása. (Részletek a 2. oldalon.) 

Kérjük, osszák meg a hétvégi lezárásokkal kapcsolatos jó 
és rossz tapasztalataikat. 
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Május első hétvégje előtt a VI. és VII. kerület polgármes-
terei, Soproni Tamás és Niedermüller Péter közös saj-
tótájékoztatón jelentették be, hogy próbajelleggel arra 
a hétvégére elrendelték a belső városrészek átmenő 
gépkocsiforgalom előli lezárását. Ez a bejelentés nem 
csak azért fontos, mert az elsejei hétvégén látványo-
san csökkent Belső-Erzsébetváros átmenő forgalma, 
hanem azért is, mert a próbaüzem tapasztalatai hosszú 
távú forgalomcsillapítási terveket alapozhatnak meg. 

A turisztikailag fontos területeken kizárólag az áthaladó 
gépkocsiforgalomra vonatkozott a korlátozás. A lezárt területre 
akadálytalanul behajthattak az ott élők, a hozzájuk vendégségbe 
érkezők, azok, akik kifejezett céllal érkeztek a kerületrészbe, 
például árut szállítottak, rakodtak, itt dolgoznak, és a tömeg-

közlekedés is zavartalanul működött. A kerület azt 
szeretné elérni, hogy Belső-Erzsébetvárost kerülje 

el a városon áthaladó forgalom, idővel fokozatosan 
visszaadhassák a lakóknak ezt a területet. 

lezaras@erzsebetvaros.hu
Erzsébetváros közleményben tudatta a lakossággal: 

A lezárás egyik célja az volt, hogy kipróbáljuk, hogy 
a kerület lakói számára milyen hatással jár az átmenő 

gépkocsiforgalom csillapítása. Hosszú távon azt szeret-
nénk, ha csökkenne a forgalom ezen a területen. A VII. kerületi 

önkormányzat arra kéri a lakókat, valamint azokat, akik a lezárással 
érintett területen dolgoznak, vagy üzletük van itt, hogy osszák meg 
a hétvégi lezárásokkal kapcsolatos jó és rossz tapasztalataikat a 
lezaras@erzsebetvaros.hu mail címen. 

A parkolás kérdésköre mindig borzolja a kedélyeket, ha nem arról 
szólnak a cikkek, posztok, hogy miért kell parkolási díjat fizetni, 
akkor arról, hogy miért nem, vagy épp miért ennyit. Érdekesség 
még, hogy a különböző véleménynyilvánítók egy része helyszíntől 
függően minden gond nélkül jelenhet meg másik csoportban is. 
Teljesen egyetértő társadalmi egység is kialakulhat, ahol mindenki 
egyetért abban, hogy a parkolás működhetne sokkal jobban is. És 
abban is, hogy sosincs parkolóhely. Erzsébetváros Önkormányza-
ta februárban döntött arról, hogy a parkolásüzemeltetési felada-
tok ellátásával 2020. június 27-től az EVIN Zrt.-t bízzák meg. A 
világjárvány, mint annyi minden más területen, ebben az esetben 
is több bukatót eredményezett, de folyik a munka, és a parkolási 
ágazat alapjait szervező Bernáth Attila EVIN vezérigazgató-
helyet testől egyéb fontos részleteket is megtudhattunk.  

– Teljes bizonytalanság övezi jelenleg a fővárosi parkolást, fo-
galmunk nincs, hogy a korlátozásokat mikor oldják fel, mikortól 
áll helyre a fizetőparkolás rendszere, mikortól és milyen bevétel-
lel tervezhetünk. Egy olyan időszakban kell tehát megszervezni 
az átvételhez szükséges feltételeket, állományt és mellette infra-
struktúrát biztosítani, amikor még nincsen válasz a konkrét kez-
dési időpontra. Azt tudjuk, hogy június 27-ével Erzsébetvárosban 
elindul a saját működtetésbe vont kerületi parkolási rendszer, és 
ehhez mi minden feltételt biztosítani fogunk – mondta Bernáth 

Attila, aki külön felhívta a figyelmünket a következőkre. Jelen 
pillanatban úgy kellene felvenni, betanítani a parkolóőröket, 
hogy arról a cég vezetésének fogalma nincs, mikortól állhatná-
nak munkába. Nem kevés, körülbelül 30 ember az, akit Bernáth 
Attila szerint nem szabad hitegetni az álláslehetőséggel, hiszen, 
ahogy fogalmazott: nem tudjuk, hogy június 28-án, vagy szep-
tember 30-án vagy 2021 februárjában fog feloldódni a díjfizetési 
moratórium, tehát mikortól lesz szükség parkolóellenőrökre, és 
mikortól számolhat egyáltalán bevétellel a cég.  

– Ha nem lennének korlátozások, akkor tulajdonképpen 
minden flottul menne, hiszen május 5-én felvettük a parkolási 
üzletág vezetőt, jelenleg kiválasztás alatt áll az ügyfélszolgálat ve-
zetőjének személye, illetve két műszakvezető is. Lezárult a parko-
lási ügyviteli rendszer pályázata, építjük az ügyfélszolgálatot és a 
parkolás-ellenőrzési központot is, summázva, ha visszaáll a fizető 
rendszer, nincs akadálya annak, hogy üzemszerűen elindulhas-
son a kerületi parkolás június 27-ével. Célunk, hogy Erzsébet-
város lakosainak parkolási gondjai enyhüljenek, hogy ne kelljen 
fél órákat körözni egy parkolóhelyért, úgyhogy amint stabilan 
működik újra a fizetőparkolás, kezdeményezzük a rendszer jelen-
legi szabályainak, fejlesztési lehetőségeinek felülvizsgálatát is.  
Következő lapszámunkban részletesen foglalkozunk a június 
végén startoló kerületi fizetőparkolással.

A nagy parkolási kérdés

„Célunk, hogy Erzsébetváros lakosainak 
parkolási gondjai enyhüljenek, 

hogy ne kelljen fél órákat körözni egy parkolóhelyért.”

Forgalomcsökkentés próbaüzem



Véleményező testületi ülés 
Igazi kuriózumként is tekinthetünk fotónkra, hiszen egy 
különleges pillanatot kaptunk lencsevégre. Az országos 
veszélyhelyzetre vonatkozó törvény a polgármesterek ke-
zébe adja a testületi döntés lehetőségét, Niedermüller Péter 
polgármester is meghozhatná a döntéseket egyedül, ám már 
az első „pandémiával terhelt” testületi időpontjában úgy 
döntött, hogy kikéri a képviselők, frakciók véleményét a ha-
tározatok kapcsán. Az április végi, úgynevezett véleménye-
ző testületi ülésen a testület, alkalmazkodva a helyzethez, 
felköltözött az internetre.
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15 felújítandó, 25 felújított
Az önkormányzati tulajdonú bérlaká-
sok pályázati eljárás keretében történő 
bérbeadására két pályázat kerül kiírásra. 
A pályázatok teljes anyaga olvasható lesz 
a www. erzsebetvaros.hu, illetve az www.
evin.hu oldalakon. 

PÁLYÁZAT I.: a lakások jelenleg nem lak-
hatók, azokat a pályázat nyertesének kell 
felújítania. A felújítás ideje alatt a lakás-
ban életvitelszerűen lakni nem lehet, és a 
felújítás folyamatát az EVIN Zrt. munka-
társai ellenőrzik. A felújítást követően 5 év 
határozott időre lakásbérleti szerződést köt 
a bérbeadó a pályázat nyertesével, mint 
bérlővel. A felújítási kötelezettség teljesí-
tése ellenében a bérlőnek a lakásbérleti 
díjnak csak az 50%-át kell majd megfizet-
nie 5 éven keresztül. Az 5 év határozott 
idejű szerződés – előbérleti jog alapján 
– meghosszabbítható. A pályázati kiírás 
részletesen tartalmazza majd az elvégzen-
dő felújítási munkák tartalmát, összegét.  

A veszélyhelyzeti korlátozásokra 
tekintettel a pályázati dokumentáció 
alaprajzot, jelenlegi állapotokat tükröző 
fényképeket is tartalmaz. A lakások előze-

tes megtekintésére nincs 
lehetőség. Természetesen 
a pályázat nyertese az 
általa megpályázott lakást 
a szerződéskötés előtt a 
helyszínen megtekint-
heti, s amennyiben úgy 
dönt, hogy visszalép, 
abban az esetben a pályázat második nyer-
tesével köthető szerződés.

PÁLYÁZAT II.: a kiírás 25 db egy-három 
szobás, 40 m2 – 100 m2 közötti alapte-
rületű önkormányzati bérlakásra fog 
vonatkozni. Ezek a lakások a felújítás 
követően, beköltözhető állapotban, de 
halasztott idejű birtokba adással, várha-
tóan az év végével kerülnek a nyertesek 
részére átadásra.

Mindkét pályázat esetében a pályá-
zó maximum két lakásra pályázhat, és a 
pályázatában meg kell jelölnie a rangsor-
ban első helyen lévő lakást. A pályázati 
eljárás keretében elnyert bérlakásokat az 
önkormányzat a későbbiek során sem 
idegeníti el.

A pályázat benyújtásának többek 
között feltétele mindkét pályázat eseté-

ben, hogy a pályázónak 3 
havi lakbérnek megfelelő 
ajánlati biztosítékot kell 
fizetnie az általa megpá-
lyázott lakás után, melynek 
pontos összegét a kiírás 
tartalmazza. Az ajánlati 
biztosíték összege nyertes 

pályázónál beszámít az óvadéki díj ösz-
szegébe, a nem nyertes pályázók részére 
pedig visszafizetésre kerül.

A pályázat elbírálása során vizsgál-
ják a pályázó lakásfenntartási képességét, 
ennek megfelelően a kiírás részletesen 
tartalmazni fogja az egy főre eső havi 
nettó jövedelemhatár minimum össze-
gét, a részvételi feltételeket, valamint az 
elbírálási szempontokat is.

Pályázni a www.evin.hu honlapon 
elérhető és letölthető nyomtatvány és 
ahhoz kapcsolódó nyilatkozat kitöltésével, 
s annak beadási határidőben történő be-
nyújtásával lehet. A pályázathoz tehát nem 
kell a különböző igazolásokat becsatolni, 
azokat a döntést követően, a szerződéskö-
tés előtt csak a pályázat nyertesétől fogjuk 
bekérni.

Start előtt a bérlakás pályázat
Nagyon sok embernek jelent szinte megoldhatatlan problémát a lakhatás, az albérleti árak emelkedése. A fiatalok kirepülnének a 
családi fészekből, az új családot alapítók pedig éppen családi fészket keresnek, van ahol éppen a szülők, nagyszülők költöznének 
kisebb lakásba, átadva nagyobb lakásaikat a cseperedő unokákat nevelő gyerekeiknek. Előző két lapszámunkban az EVIN Non-
profit Zrt. vezérigazgatója, Halmai Gyula a lakáskérdéssel kapcsolatban megosztotta olvasóinkkal az összes információt a kerületi 
lakásállománnyal kapcsolatban, megismertük a darabszámokat, az üres ingatlanok számát, minőségét, bejártunk és megmutat-
tunk néhány, sajnos látványosan rossz állapotban lévő ingatlant. Áprilisban megtudtuk, hogy lesz lakáspályázat, és ugyan lapunk 
nyomdába kerülése után kerül kiírásra, Halmai Gyula vezérigazgatótól megkaptuk a korábbi lapszámunkban megígért előzetes 
információkat. Fontos, hogy nem is egy, hanem két pályázati kiírás megjelenésére kerül sor, várhatóan május végén, a Pályázat 
I-ben 15 db egyszobás (felújítási kötelezettségű) lakásra, a Pályázat II-ben 25 db kisebb-nagyobb alapterületű lakásra lehet pályáz-
ni. Ez utóbbi esetben a lakások halasztott beköltözéssel vehetők majd birtokba. A pályázatok megjelenése testületi, illetve bizottsá-
gi döntést igényel, melyre lapzártánk után kerül sor, így most egy tájékoztatóban foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat.

A pályázat részletes felté-telei  tájékoztató jelleggel elérhetőek a www. erzse-betvaros.hu oldalon is. Pályázni csak a www.evin.hu oldalon lehet.
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Sok kerületi számára igyekszik az önkormányzat valamiféle 
támogatást nyújtani, ami ha nem is oldja meg a helyzetet, de 
átmenetileg segítséget nyújthat. Ilyen például a vállalkozások 
számára meghirdetett bérletidíj-fizetési moratórium, a munká-
jukat elveszítők számára nyújtott egyszeri támogatás, a kór-
házakból hazaküldött betegek ellátását segítő 57 ezer forintos 
támogatás, vagy a közétkeztetésben résztvevők házhozszállítási 
díjának átvállalása. Érdemes ezeket a pandémia során született 
rendeleteket végigböngészni a kerület honlapján, vagy érdek-
lődni a Humánszolgáltató irodánál, illetve a Bishitcz Johanna 
Humánszolgáltatónál. Lapunkban ezeket a pénzügyeket érintő 
híreket a naplózás során igyekszünk kiemelni. Egy adatot 
azonban nem találtunk sehol, ez pedig az elvonások, a kiadások 
oldal. Márpedig pontosan tudjuk, hogy a Főváros és a fővárosi 
kerületek egyre-másra elvonásokkal kerültek szembe, miköz-
ben kiadásaik megsokszorozódtak. 

Borka-Szász Tamást, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési 
Bizottság elnökét kértük, tájékoztasson a legfontosabb 
pénzügyi adatokról, milyen kiadásokkal, elvonásokkal 
kell számolnia a kerületnek 2020-ban. 

– A koronavírus-járvány időtartamát, mélységét és gazda-
sági hatásait ugyan még nem ismerhetjük teljes mértékben, de a 
kerületi gazdálkodásunkra gyakorolt negatív hatásai már sajnos 
jól láthatóak – tájékoztatott a bizottsági elnök, aki az adatok 
pontossága érdekében előzetesen egyeztetett a Pénzügyi Irodá-
val is. – Az erre az évre tervezett költségvetési bevételeink egy 
részét kormányzati döntéssel elvonják, többek között 110 millió 
Ft gépjárműadót, illetve 100 millió Ft üdülőhelyi támogatást is. 

Másik részét kormányrendelet alapján nem engedik beszedni, így 
a kerület idén elesik mintegy 500 millió forintnyi idegenforgalmi 
adótól és parkolási bevételtől. A gazdaság általános visszaesése a 
cégek és vállalkozások teljesítményét is nagyban visszaveti, a be-
szedhető térítési díjak és adók tömege drasztikusan csökkeni fog. 
Becsléseink szerint csak iparűzési adó terén 1,5 milliárd forinttal, 
közterület-használati díjakból és felügyeleti díjból mintegy 100 
millió forinttal kevesebb befizetés várható. Építmény- és telek-
adókból 500 millió forinttal kisebb bevételre számíthatunk. A 
jelenlegi tudásunk szerint e tételek összességében 2,7 milliárd Ft 
bevételkiesést jelenthetnek az idei kerületi költségvetésben.

A lapunkban is taglalt lakosságot, vállalkozásokat támogató 
intézkedések mellett nagyon sok olyan kiadással is számolni kell, 
amiről a költségvetés tervezésekor álmodni sem álmodott senki. 
Több tízezer maszk, ha csak 100 forint lenne darabja, az is milliós 
tétel. De azt mindenki tudja, hogy nem ennyi. Több ezer vírus-
tesztet is beszerzett a kerület saját költségvetésből, de az önkor-
mányzati cégek is „pluszkiadási” oldalt voltak kénytelenek nyitni, 
például a fertőtlenítőszeres közterület-takarítás kapcsán. 

– Kiadási oldalon május elejéig a járvány elleni védekezés 
mintegy 183 millió forintjába került a kerületnek – mondta 
Borka-Szász Tamás, hozzátéve ennek megtérítése érdekében az 
Európai Unió által meghirdetett EUSZA-COVID-19 támogatási 
programhoz pályázatot nyújtott be önkormányzatunk. 

Tulajdonképpen fogalmunk nincs arról, hogy a vészhelyzeti 
intézkedések meddig tartanak, nem tudjuk, hogy holnap vagy 
jövő héten milyen megszorítások érik a kerület büdzséjét, de az 
bizonyosnak tűnik, hogy a költségvetés újratervezéséről nemso-
kára hallani fogunk. 

Az mindenki számára egyértelmű, hogy a koronavírus-járvány súlyosan érinti a pénzügyeket, ebből gyakor-
latilag nem lehet jól kijönni. Szerkesztőségünk  tagjai is hétköznapi emberek, családosok, kisebb-nagyobb 
gyerekeket nevelők, idősebb szülőket támogatók. Pontosan tudjuk, hogy milyen alapvető pénzgondokkal 
kell megküzdeni még azoknak is, akik nem veszítették el a munkájukat. És a kerületnek is...

Elvonások, kiadások – 
Erzsébetváros újratervez

Különleges munkakörül-
mények, kötelező a maszk 
a hivatali megbeszéléseken 
is. A maszkok alatt a Pénz-
ügyi és Kerületfejlesztési 
Bizottság elnöke, 
a Pénzügyi Iroda vezetője 
és egyik munkatársa. 
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. Folytatjuk a koronavírus kapcsán előző lap-
számunkban megkezdett naplózást, hiszen az 
azóta eltelt időszakból is nagyon sok önkor-
mányzati intézkedést, bejelentést szeretnénk 
feldolgozni. Az önkormányzat és a hivatal 
dolgozóinak munkanapjai változatlanul nem 
mondhatóak hétköznapinak, és mivel Buda-
pesten – lapzártánkkor – még javában élnek a 
megszorító intézkedések,  csak remélni  tudjuk, 
hogy hamarosan lesz valami kedvező változás.  

Az irodák működési rendjét március 13-a óta 
a kormány vészhelyzetet kihirdető rendeletének 
megfelelően szabályozzák, az enyhítésig vagy 
visszavonásig, ügyfélfogadás sem a megszokott 
rendben zajlik. Mint előző lapszámunkban már 
megírtuk, de talán nem árt újra felhívni a figyel-
met rá: Az ügyfelek – néhány, anyakönyvet 
érintő eset kivételével – beadványaikat írásban 
nyújthatják be az ügyfélszolgálati helyiségeknél 
elhelyezett gyűjtőládákba. Az adócsoport mű-
ködése is megváltozott, a részletes és aktuális 
információk, elérhetőségek a kerület honlapján 
mindig megtalálhatóak. 

A kerület idős, otthonaikat el nem hagyó 
lakói munkaidőben hívhatják a 06-1-462-3120 
telefonszámot, orvosi tanácsadásért 12:00-
14:00 óra között a 06-30-277-4250-es számot. 
A humánszolgáltató ellátási körébe tartozókról 
a Bischitz Johanna Humánszolgáltató mun-
katársai gondoskodnak. A humánszolgáltatót 
érintő hírekről és telefonszámokról a 16–17. 
oldalon oldalon olvashatnak.

Természetesen nagyon sok témában ismé-
telhettük volna előző lapszámunk bejegyzéseit, 
hiszen a segítők, önkéntesek, önkormányzati 
dolgozók nap, mint nap, több száz telefonos 
egyeztetést végeznek, bevásárolnak, csekket 
fizetnek be, gyógyszereket visznek a lakásaikba 
zárkózott idős lakóknak. Megírhattuk volna 
többször is, hogy az EVIKINT Kft. dolgozói 
járják a kerületet, takarítják, fertőtlenítik az 
utcákat, és azt is, hogy ezt emberre és állatra 
veszélytelen bioszerrel teszik. Sok minden 
ismétlődik, és nagyon sok új esemény történt, 
döntés született, igyekeztünk csak a legfonto-
sabbakban ismételni önmagunkat. 

Az áprilisi 9-i közlemény, miszerint 2500 
koronavírus tesztet rendelt az ön kormányzat, 
illetve a 14-i bejelentés az EVIN kezelésében 
levő társasházak fertőtlenítéséről volt naplónk 
utolsó két bejegyzése. 

Most nézzük, mi történt azóta önkormány-
zatunk háza táján.

LEGYŐZZÜK!
Április 15-én egy bejelentésben két tájékoztatást is nyújtott az 
önkormányzat, mindkét esetben a lakosság rászoruló részén 
igyekeznek segíteni. 
Közétkeztetés: A járvány idején a szociális étkeztetésben 
résztvevők csak házhozszállítással tudják igényelni az ételt. 
Ezért, hogy ne essenek ki az ellátásból azok, akik számára 
ezek a forintok nagyon is számítanak, az önkormányzat visz-
szamenőleg átvállalta a házhozszállítás különdíját a veszély-
helyzet kihirdetésének napjáig. 
Idősek otthonai: Nem emelik a humánszolgáltató központ 
által üzemeltett ellátó intézményekben elhelyezettek térítési 
díjait sem, annak ellenére, hogy az épületfelújítás, az újabb 
részlegek kialakítása ezt indokolttá tenné. 

Gyermekvédelem
Ugyanezen a napon jegyzői tájékoztató is kikerült a honlap-
ra, miszerint meghosszabbították a megállapított rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, valamint a 
megállapított hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet időtar-
tamát. A veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt a megújításra 
irányuló kérelmet nem szükséges benyújtani, az a veszélyhely-
zet megszűnését követően válik esedékessé.

Április 17-én a Kormányhivatal közleményét tették közzé, mi-
szerint a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 
Belgyógyászati ambulanciája áthelyezésre került az Üllői út 86. 
szám alatti telephelyén lévő Sürgősségi Betegellátó Osztályra. A 
Madarász Viktor utcai telephelyre beutalt betegek felvétele is itt 
történik, kivéve a Koraszülött Osztályra felvételre kerülő betegek.

Április 18-án bejelentették, hogy maszkot kapnak a 65 
éven felüli lakók Erzsébetvárosban. A megcímzett boríték-
ban elhelyezett csomagokban 3 db maszkot kaptak a szépkorú 
lakók. A védőeszközöket dr. Oláh Lajos országgyűlési képvise-
lő szervezésében ajánlotta fel két sanghaji kerület.

Április 20-án lapunkhoz hasonlóan összefoglaló hírben adott 
tájékoztatást a kerületi honlap is. Ebben pontokba szedve felso-
rolták a legfontosabb önkormányzati intézkedéseket, az anyag 
a www.erzsebetvaros.hu oldalon egészében is olvasható. 
– A Rendészeti Igazgatóság munkatársai biztosítják a hatósági 

házi karantén alá vont lakók ellátását. 
– Folyamatos az otthonukban maradó 70 év feletti lakosok és 

a rászoruló idősek ellátása, élelmiszert visznek, gyógy-
szert is kiváltanak az önkéntes és önkormányzati segítők. 

– Oltópont: A kerület megszervezte, hogy a járvány idején is 
minden kisgyermek hozzájuthasson a kötelező védőoltásához.

Egyszeri szociális segély
Annak, aki elvesztette a munkáját, vagy nem kap fizetést, egyszeri 
segélyt ad az önkormányzat. Mellette 3 hónapos fizetési haladé-
kot kaptak az önkormányzati üzlethelyiségeket bérlő vállalkozá-
sok. Részletek előző lapszámunkban, illetve a kerület honlapján. 



Megkezdődött a koronavírus-tesztelés az önkormány-
zatnál, először az idősek otthonaiban lakókat és a dolgozókat 
szűrték. Volt nagy ijedelem, amikor két pozitív eredményt találtak, 
de szerencsére kiderült, hogy téves volt az eredmény, amit az az-
óta eltelt idő is bizonyított, nem csak a megismételt teszt. Szűrni 
azonban semmiképpen sem árt, sőt! Mindannyiunk egészsége 
függhet attól, hogy sikerül-e kiszűrni a Covid-eseteket.  

Erzsébetváros Önkormányzata Oltópontot alakított ki, 
hogy a járvány idején kissé zűrzavarossá vált betegellátás ellenére 
minden kisgyermek hozzájuthasson a kötelező védőoltásához. 
Elfogadhatatlan lenne, ha a pandémia miatt a gyerekek nem 
kaphatnák meg a megfelelő védettséget a különféle – oltással 
megelőzhető – betegségek ellen.

Bár úgy tűnik, nem egy filmforgatás szereplője a kerület 
polgármestere, sokkal hétköznapibb oka van a különleges 
felvételnek. A fogadóórák megtartása a világjárvány korlátozásai 
miatt nem egyszerű, de Niedermüller Péter polgármester átköltö-
zött az online térbe, és májusi fogadóóráját is élőben tartotta meg 
a kerület Facebook-oldalán, az Erzsébetváros Hírein. Nem csak az 
előzetesen beküldött kérdésekre válaszol ilyenkor a kerület veze-
tője, igyekszik az élő adáshoz érkező bejegyzésekre is reagálni. 
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– Kötelezővé tette az önkormányzat a maszk viseletét a pia-
cokon. 

– Az önkormányzat 2500 db tesztet rendelt, hogy a szakel-
látásban élő gondozottak, valamint a szociális és pandémiás 
ellátásban részt vevők szűrése megtörténjen.

– Annak ellenére, hogy a kormányzati kommunikáció szerint 
maszkokat adnak a fővárosnak, a kerületeknek, ezekből az er-
zsébetvárosiaknak egy darabot sem adtak. Az önkormányzat 
még mindig magánúton igyekszik újabb tételeket beszerezni. 

– A házi segítségnyújtó szolgálat ellátja a szakellátást 
igénylőket, a fürdetést, pelenkázást, étkeztetést gondozónő 
látja el. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 50 készü-
lék van felszerelve, teljes a kihasználtság.

Otthonápolási támogatás 
Április 24-étől igényelhetővé vált az 57.000 Ft-os otthonápo-
lási támogatás. Ápolási díjat igényelhetnek azok az emberek, 
vagy a családtagjaik, akiket annak ellenére küldtek haza a kór-
házakból, hogy ápolásra, gondozásra szorulnak. A Települési 
támogatás kérelmet az Egyszeri otthonápolási támogatáshoz 
a Humánszolgáltató Irodához kell benyújtani. A kérelem letölt-
hető az önkormányzat honlapjáról.

Április 26-án tájékoztatták a lakókat, hogy hétfőtől új 
maszkviselési kötelezettségek lépnek életbe: a BKK 
járatain csak úgy lehet utazni, ha az arcunkat eltakarjuk. 
Szintén így lehet csak utazni a budapesti taxikban, és így lehet 
bemenni az üzletekbe is.

Április 27-én részletes tájékoztatás került ki a honlapra a 
felnőtt háziorvosok rendelésének átalakulásáról. A 
könnyebb orvos-beteg kommunikáció érdekében részletesen 
közölték a helyi honlapon az összes háziorvosi körzet elérhető-
ségét és a konzultációra vonatkozó szabályokat. 
– Ezen a napon az idegenforgalmi adó könnyítésével 

kapcsolatban is tájékoztatást adott az önkormányzat saját 
online felületén, a megelőző kormányzati intézkedések 
kapcsán. A rendelkezés hatálybalépésétől, azaz 2020. április 
26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött 
vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának 
nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem 
kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett 
adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Részletek a 
www.erzsebetvaros.hu weboldalon.

– Ugyancsak 27-én egy összefoglaló is megjelent a korona-
vírus-járvánnyal kapcsolatos helyzetről. Megtudhattuk, hogy 
március közepe óta összesen már 769-szer segítette így az ön-
kormányzat önkéntes csoportja a rászoruló idősebb lakókat. 

– Bejelentették, hogy május elején elkezdi az önkormány-
zat a koronavírus-szűrést, hiszen ahogy fogalmaznak: 
minél több embert tesztelnek koronavírusra, annál nagyobb 
biztonságban élhetünk. 

VESZÉLYHELYZET – ÖNKORMÁNYZAT

http://www.erzsebetvaros.hu


A Vöröskereszt VII. kerületi 
szervezete rendszeresen juttat 
az önkormányzaton keresztül 
különféle adományokat a kerületi 
idős, segítséget igénylő lakóinak. 
Így jutottak húsvétkor kis nyuszi-
csokik a bevásárlószatyrokba, de 
sportszeletet is osztottak már az 
önkéntesek. Május elején 128 darab 
tartósélelmiszer csomagot adományoz-
tak a rászorulóknak.

Az idei érettségi nagyon különlegesre sikerült, minden 
elismerésünk azoknak a gyerekeknek, akik fel tudtak készülni és 
eredményesen tudtak teljesíteni. Az érettségi rendben lezajlott, 
a közterületeken rendészek és polgárőrök segítették a reggeli 
közlekedést, és napközben őrizték a nyugalmat. 

Nyomda előtt érkezett!

Május 15-én bejelentette az önkormányzat: Megnyitják a 
játszótereket! Kora reggel leszedték a lakatokat és a táblákat a 
kerületi rendészek a kapukról. A szülőktől azt kéri a helyi vezetés, 
maszkban kísérjék a kicsiket, és annak ellenére figyeljenek a kellő 
távolság betartására, hogy a játszótereket fertőtlenítették!
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– 5000 db FFP2 típusú és 65.000 db egyszer haszná-
latos sebészeti szájmaszkot vett a kerület.  A fertőzés 
és a megfertőződés ellen a szűrésen túl maszkokkal lehet a 
leghatékonyabban védekezni, ezért fontos, hogy minél több 
maszkot tudjon a kerület is kiosztani az embereknek. 25.000 
db-ot az itt élő idős, veszélyeztetett emberek között tervezett 
szétosztani a kerület vezetése. Ezt megelőzően, április végén 
megkezdődött a kerület 65 év feletti lakosai számára 30.000 
szájmaszk kikézbesítése.  

Április 29-én közölték a kerületi hivatalos kommunikáci-
ós portálokon, hogy az Erzsébetvárosi Önkormányzat (is) 
hetek óta kéri a kormányzatot, teszteljék az embereket. Saját 
forrásból beszerzett tesztekből elkezdték a szociális 
és pandémiás ellátásban érintettek vizsgálatát, első körben 
kiderült, hogy a Dózsa György úti idősek otthonában az 
egyik ellátott és az egyik gondozó is megfertőződött. A járvá-
nyügyi hatóságot értesítették. A pozitív mintát mutató lakót 
elkülönítették, a dolgozót házi karanténba helyezték. Tünete, 
panasza senkinek nem volt. (A Humánszolgáltatótól később 
kapott információink szerint a megismételt teszt nem mutatta 
fertőzés jelét! Cikkünk az idősek otthonáról a 14. oldalon. – a 
szerk –) Az önkormányzat bejelentette, heti rendszerességgel 
folytatják a pandémiás ellátásban dolgozók, a gondozottak és 
a lakossággal kapcsolatban álló hivatali dolgozók szűrését.

Május 1-jén újabb összefoglalóval jelentkezett az önkormány-
zat, amiből kiderült, hogy lassan, de biztosan nő a napi ellá-
tottak száma, a megelőző héten már 133 alkalommal mentek 
bevásárolni  az időseknek, vagy a házi karanténban lévőknek. 
Március közepe óta összesen 902 alkalommal igényel-
ték a szolgáltatást a helyiek. 
– A Humán Szolgáltató Központ már 135 embernek nyújt 

házi segítségnyújtást, és 419 fő kap ezen felül házhozszállí-
tással étkezést. 

– A járvány terjedésének megelőzése miatt fontos, 
hogy a hajléktalanszállón lakók ne hagyják el az ingatla-
nokat, hogy máshol keressenek maguknak ételt. 900 ezer, 
illetve 700 ezer Ft támogatást nyújtott az önkormányzat 
két hajléktalan-ellátást biztosító szervezetnek, hogy legyen 
pénzük élelmiszerre. 

VESZÉLYHELYZET – ÖNKORMÁNYZAT

Április 27-től Budapesten kötelezően maszkot kell 
viselni a tömegközlekedési járműveken, az üzletekben és 
a közösségi terekben. Niedermüller Péter polgármester a 
DK kerületi képviselőivel és aktivistáival 1500 db maszkot 
osztott szét kora reggel a járókelőknek a Blaha Lujza téri 
villamosmegállóban és a metró aluljáróban.

SZOLIDARITÁSI SZÁMLA 
Április 30-án sok hasonló, bevétel-elvonásokkal terhelt ke-
rület példájára szolidaritási számlát hozott létre az önkor-
mányzat a nehéz helyzetbe került erzsébetvárosi lakókért. 
Kérik, akinek lehetősége van rá, támogassa a nehéz helyzet-
be került erzsébetvárosi lakókat! Szolidaritási számlaszám: 
11784009-15507008-10250000
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Képviselők másképp

Most nagyon sokan vannak, akiknek a munkája kiegészült 
jó pár, korábban teljesen ismeretlen, pluszfeladattal. Ugyan a 
Polgármesteri Hivatal épületén nem látszik kívülről, de bent szó 
szerint kampányhangulat uralkodik sokszor, bár most messze nem 
a politikán van a hangsúly. Szapora kezek címezték a több tízezer 
borítékot, amibe mások beletették a maszkokat (képünkön éppen 
Borka-Szász Tamás és Ujvári-Kövér Mónika képviselők is), megint 
mások leválogatták, címlista szerint szétosztották, majd átadták 
azoknak a segítőknek, akik ezeket házhoz, postaládáig elszállí-
tották. Mivel a munkából senki nem vonja ki magát, és mégiscsak 
egy önkormányzatról van szó, bemutatjuk képeinken azt, ami a 
testület munkájában is más, mint korábban. A képviselők, munka-
társaikkal, segítőikkel, önkéntesekkel együtt kiveszik a részüket a 
járványmegelőzésből is.  

Sok képviselő dol-
gozik segítőként, 
Nagy Andrea az ön-
kéntesek közé is beállt 
már, de a közterületek 
fertőtlenítésénél is 
elkélt a plusz mun-
káskéz. Szücs Balázs 
és Devosa Gábor 
(képünkön), mintha a 
világ legtermészete-
sebb dolga volna, ragadták meg a slagokat, és álltak be az EVIKINT 
Kft. munkatársai közé járdákat fertőtleníteni. 

A Vöröskereszt Fővárosi Szervezetétől önkéntesek 
vitték a Polgármesteri Hivatalba azt a 128 darab tartósélelmiszer 
csomagot, amit a rászorulók között osztottak szét a kerületben. Az 
önkormányzat munkatársai és az önkéntes segítők napi bevásár-
ló útja a helyi idősek ellátásában nagyon sok időt elvesz, így a 
képviselő-testület tagjai, például dr. Kispál Tibor (képünkön),  itt is 
beálltak a segítők táborába. 

VESZÉLYHELYZET – ÖNKORMÁNYZAT

– Akut Légúti Betegellátó Központot alakított ki Terézvá-
rossal közös szervezésben Erzsébetváros. 

– Az önkormányzat megállapodást kötött a Tankerületi 
Központtal, 380 ezer Ft-tal támogatja a kerület az online 
oktatáshoz szükséges kommunikációs előfizetést.

Érettségi előtt fertőtlenített közterületek
Május 3-án bejelentette a kerület vezetése, hogy vasárnap este 
speciális vírusölő tisztítószerrel mossák le három, érettségit 
lebonyolító iskola előtt a közterületet.A Rendészeti Igazgatóság 
és a Polgárőrség munkatársai az iskolák előtt a forgalomirányí-
tással segítették elő a nyugalmas vizsgaidőszakot. 

Május 4-én tájékoztatták a szülőket a bölcsődei, óvodai 
ügyeletről. Ügyeletes óvodának a Városligeti Bölcsődében, 
illetve az Erzsébetvárosi Magonc Óvodában biztosítanak 
felügyeletet. 
Az ügyeleti igényt legkésőbb az igénybevételt megelőző mun-
kanapon reggel 8.30 óráig jelezzék. Bölcsődés korú gyermek 
esetében: e-mail: varosligeti.bolcsode@bjhuman.hu / telefon: 
+361/343-3567, +36-30/525-5564, +36-30/525-5569, +36-
30/525-5621. Óvodáskorú gyermek esetében annál az óvodá-
nál szükséges az igényt bejelenteni, ahová a gyermek jár, ahol 
óvodai jogviszonnyal rendelkezik.

NYÁRON IS LESZ OVI, BÖLCSI 
Idén nyáron nem lesz sem óvodai, sem bölcsődei nyári szü-
net, a kerületi önkormányzat szerint kiemelkedően fontos, 
hogy amikor a szülők vissza tudnak állni a napi munkába, a 
gyermekek napközbeni elhelyezése biztosított legyen. 

A vészhelyzet bejelentése után megváltozott a képviselő-tes-
tület munkája is, a döntéshozatal a polgármesterek hatáskörébe 
került. Niedermüller Péter a határozati javaslatok kapcsán számít a 
képviselő-testület minden tagjának véleményére, fotónk az első ilyen 
megbeszélésen készült a Fidesz-frakció tagjaival, Veres Zoltán és 
Benedek Zsolt képviselőkkel. Akkor még nem volt kötelező a maszk, 
ellenben a kézfogás helyett már megszületett egy újfajta, amolyan 
veszélyhelyzeti formája az üdvözlésnek.
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Május 6-án kiderült, hogy erzsébetvárosi lakók is bekerültek 
a négy orvosi egyetem és a KSH ingyenes szűrővizsgálatába. A 
kutatás május 1-től 14-ig tart (tartott). A kutatási mintába 
46 erzsébetvárosi lakos is bekerült. A kerület vezetése azt 
kérte a kiválasztott lakosoktól, hogy az értesítésüket követően 
vegyék fel a kapcsolatot a vizsgálatot végző szakemberekkel. 

Május 7-én tájékoztatót tettek közzé a szájsebészet és 
fogászati röntgen ellátás fokozatos újraindulásáról. A ren-
delőintézetben szigorú szabályok betartása mellett, fokoza-
tosan bővítve, lehetőség nyílik néhány ellátás újraindítására. 
Felhívták a figyelmet arra, hogy COVID-gyanús, lázas beteg 
továbbra sem léphet be a rendelőintézetbe: ellátásukat telefo-
nos konzultációk segítségével a járványügyi előírások szerint 
a háziorvosok intézik.
A rendelőintézetben szakorvosi vizsgálatra kizárólag elő-
zetes megbeszélést követően, pontosan a megadott idő-
pontban fogadnak betegeket. Időpont egyeztetésre kizárólag 
telefonon van lehetőség: + 36-1 321-2200, + 36-1-999-5100. 
A tájékoztató részletesen megtalálható a kerület honlapján.  
Május 7-én a Vöröskereszt Fővárosi Szervezetétől önkéntesek 
vitték a Polgármesteri Hivatalba azt a 128 darab tartósélel-
miszer csomagot, amit a rászorulók között osztanak szét a 
kerületben. A csomagot a múlt hónapban beérkezett igények 
alapján már kiválasztott, kerületben élő, rászoruló családoknak 
és idős polgároknak viszik ki. 
Ugyancsak ezen a napon kaphattak részletes tájékoztatást a 
szülők a gyermekfelügyeletet biztosító iskolákról. A Bel-
ső-Pesti Tankerületi Központ illetékességi területén lévő nap-
közbeni ellátásról a honlapon tájékozódhatnak az érintettek. 

Lapzártánkkor érkezett
A Hivatalban COVID-19 megbetegedés nem történt. 
Az önkormányzat a veszélyhelyzet alatt folyamatosan 
biztosítja a hatósági házi karantén alá helyezett és az ottho-
nukban való tartózkodást vállaló 70 év feletti lakosok élelem-
mel és gyógyszerrel való ellátását. Összesen 1026 alkalommal 
segítettek így a lakóknak. 
A Bischitz Johanna Humán Szolgáltató Központ további 
138 főnek nyújt házi segítségnyújtást, és 349 fő kapja házhoz-
szállítással az étkezést. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
is teljes kapacitással működik.
Figyelem! Felhívást tett közzé a kerület honlapján az önkor-
mányzat a kerületben lakó fogyatékkal élő emberek és család-
tagjaik számára. Fontosnak tartja a kerület vezetése, hogy akár 
egyedül, akár családban élő, fogyatékkal élő embernek szükség 
esetén segítséget tudjanak nyújtani. Az információs kérdőív és te-
lefonszám elérhető és letölthető a www.erzsebetvaros.hu oldalról. 

Május 16. Nyomda. Minden további friss információ a 
www.erzsebetvaros.hu oldalon, illetve az Erzsébetváros Hírei 
Facebook-oldalon. 

Több szatyornyi megcímzett boríték. A körzetekbe az egyéni 
képviselők juttatták el a lakókhoz a maszkokat tartalmazó leveleket, 
így például Molnár István és a Momentum képviselői is segítőikkel.

A Péterfy kórház rendszeres támogatója Nagy Andrea, a 
körzet képviselője, aki dr. Oláh Lajossal hol közösen, hol egymást 
váltva viszi a különféle adományokat az intézmény dolgozóinak. 
Az egyéni képviselői ajándékok, a mosógép és digitális lázmé-
rők mellett, igencsak nagy meglepetést okozott a Péterfy kórház 
Élelmezési Osztálya vezetőjének, amikor a Tepertő Kft. vezetőjével, 
Lakatos Istvánnal 40 kilónyi tepertővel és 50 kg zsírral állítottak 
be hozzá. A nagy meglepetés eredménye irdatlan mennyiségű 
tepertős pogácsa lett, a dolgozók nagy örömére. 

A DK-frakció tagjai Ujvári-Kövér Mónika, Borka-Szász Tamás, 
Niedermüller Péter polgármester és dr. Oláh Lajos országgyűlési 
képviselő felajánlásából összességében több ezer darab sebészeti 
maszkot adtak át, illetve juttattak el az erzsébetvárosi felnőtt- és 
gyermek háziorvosoknak, segítőiknek. A védőeszközök fontos kel-
lékei a megelőzésnek, így az adomány lehetőséget ad arra is, hogy 
a háziorvosok biztosíthassanak maszkokat a betegeiknek is. Az 
érettségi előtt 9 erzsébetvárosi oktatási intézménybe vittek 300-300 
db maszkot, és a kerületi Polgárőr egyesület tagjainak is átadtak 
300 darabot. 
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Az Igazgatóság rendszeresített létszáma 94 
fő, ám meglehetősen komoly létszámhiány-
nyal küzdenek. Jelenleg 26 dolgozó hiány-
zik a közterületi és a térfigyelő szolgálatok-
ból. Ez nagyon sok, mondja az igazgató, 
hozzátéve, hogy manapság nehéz jó szak-
embert találni, és már elégedett lenne, ha 
az év végére sikerülne 10-15 főt felvenniük. 
Hét darab szolgálati gépjárművel rendel-
keznek, amelyek közül öt figyelmeztető jel-
zéssel (sárga lámpa) van ellátva. A felügye-
lők a kapcsolattartás érdekében szolgálati 
mobiltelefont és URH rádiót használnak, 
utóbbiak a szolgálati gépjárművekbe is be 
vannak építve. Az intézkedéseket rögzítik, 
úgynevezett PDA készüléket használnak, 
aminek előnye a gyorsaság, és hogy az 
intézkedés ténye azonnal megjelenik a 
központi rendszerben. A felügyelők, vagy ahogy mi használjuk, a 
rendészek minden nap 24 órás szolgálatot adnak.

A közterület-felügyeletről szóló törvény ad felhatalmazást az 
önkormányzatoknak arra, hogy a közterületi rend és tisztaság 
védelméről, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének 
fenntartásáról, az önkormányzati vagyon védelméről, a vára-
kozási közszolgáltatás nyújtásáról közterület-felügyelet vagy 
közterület-felügyelő útján is gondoskodhatnak. Ez a törvény 
fogalmazza meg a felügyelők általános feladatait is. Ezt most 
tételesen idemásolhatnánk, de sokkal érthetőbben is össze lehet 
foglalni, ezért az utóbbit választottuk. A felügyelők ellenőrzik 

a közterületek jogszerű használatát, tehát 
például a teraszokat, árusokat; a közterület 
rendjét és tisztaságát, ide tartozik például 
a hanyagul végzett építkezések szemete; 
feladatuk a tiltott tevékenység megelőzé-
se, megakadályozása, megszüntetése és 
szankcionálása is. Védik az önkormányzati 
vagyont, együttműködnek a rendőrséggel a 
bűnmegelőzési feladatok megvalósításában. 
Sokan nem tudják, de állat-egészségügyi és 
ebrendészeti feladatokat is ellátnak, és az 
önkormányzati rendeletek betartatása és el-
lenőrzése is a munkájuk része, például ilyen 
a Közösségi Együttélés Szabályairól szóló 
rendelet is. Nos, amit fentiekkel ellentétben 
mindenki tud, az a parkolás biztosítása és 
KRESZ-szabályok betartatása, ellenőrzése, 
valamint a mozgásában korlátozott személy 

parkolási igazolványának ellenőrzése. 
– A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy – hívja 

fel a figyelmet a Rendészet vezetője. – Nem csak jogosult, de 
köteles a feladatkörében eljárva ellenőrizni a jogszabályban 
előírt kötelezettségek megtartását, eljárást kezdeményezni vagy 
intézkedni. Munkájukat egyenruhában, szolgálati jelvénnyel és 
szolgálati igazolvánnyal ellátva látják el. 

Manapság a fenti felszerelésen kívül azonban a gumikesztyű 
és a szájmaszk is elengedhetetlen a napi munkához. Nem csak a 
hétköznapi feladatok ellátásánál kötelező, de a pandémia miatt a 
karanténba rendelt személyek ellátásánál is. 

Humánus határozottság: 
A RENDÉSZEK
Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet 2003. július 1-jén kezdte meg működését, és 2015-ben lett belőle 
Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága (ERI), aminek vezetését 2020-ban vette át Sedlák Tibor, akit azért 
kerestünk meg, mert az utóbbi időben lépten-nyomon a rendészekbe botlunk, vagy róluk kapunk hírt. 
Ennek okát kutatva derült ki, hogy a világjárvány meglehetősen sok változást hozott a napi munkájuk-
ban, most nem meglepő, ha nagy bevásárlókosarakkal, szatyrokkal felszerelkezve láthatjuk őket, de 
természetesen a napi feladatokat a továbbiakban is ellátják, a munka összehangolása a rendőrséggel, 
polgárőrökkel szembetűnően jó. Nézzünk szét a Rendészeti Igazgatóságon, szemlénk során Sedlák Tibor 
igazgató segít eligazodni a rutin- és a pluszfeladatok között. 

VESZÉLYHELYZET – ÖNKORMÁNYZAT

A TÉRFIGYELŐRŐL
http://evkf.hu/index.php/koezerde-

ku-adatok/terfigyelo-menu
Szeretné tudni, hogy ki az a közterület-

felügyelő és mit csinál?
http://evkf.hu/index.php/2-nem-be-

sorolt/87-mibol-tudom-hogy-kozteru-
let-felugyelovel-van-dolgom
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– A BFKH VI. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztá-
lyáról naponta megkapjuk az új karanténba rendelt személyek 
nevét és lakcímét – mondja a válsághelyzeti pluszfeladattal 
kapcsolatban Sedlák Tibor. – A feladat a karanténban lévő 
személyek nyilatkoztatása, kérik-e az önkormányzat segítsé-
gét a napi szükségleteik ellátása érdekében. Az adatfelvételnél 
nyilatkozatot töltetnek ki a karanténban lévővel, és szükség 
esetén leegyeztetik a bevásárlólistát, a gyógyszerbeszerzést, és 
megoldják a szükséges csekkbefizetést is a felügyelők. Ellenőr-
zik az ajtóra kihelyezett figyelemfelkeltő matricát, így segítve 
a rendőrség munkáját is. 

Az elmúlt hónapokban egyértelműen megszaporodott 
azoknak a beérkező napi fotóinknak a száma, melyen 
a rendészek láthatóak munka közben. Voltunk velük 
rendőrségi razzián, megtudtuk, hogy a köznyelvben 
nem túl kedves kifejezéssel élve lopósautóként elhíresült 
autóval hogyan dolgoznak, megismertük az adatokat a 
közterületen lévő, bevont rendszámú autók elszállításáról, 
az év elején járőröztünk velük a Bulinegyedben, majd a 
járvány kitörése után egyre más szerepkörökben is találkoz-
tunk velük, bevásárlás a karanténosoknak, forgalomcsökkentési 
akció, és sorolhatnánk. Fotóinkon  igyekeztünk minél több ilyen 
tevékenységet bemutatni, amit bizonyosan nem tudunk így 
illusztrálni, az a gyors felderítések szaporodó száma. 

Az, hogy vannak olyan események, melyek a közbiztonságért 
felelős szervek beavatkozását igénylik, nem olyan jó hír. De az, 
hogy ezt egyre sűrűbben oldják meg igencsak rövid, pár órás 
időintervallumon belül, az kiemelkedően pozitív adat. A miért, 
hogyan kérdéseinkre az alábbi összefoglalót kaptuk Sedlák Ti-
bortól: Együttműködési megállapodást kötöttünk a rendőrséggel, 
polgárőrséggel és a FÖRI-vel. Ezekkel a szervezetekkel nagyon jó 
az összmunka, támaszkodunk egymásra, közös akciókat, ellenőr-
zéseket hajtunk végre, és abszolút mellérendelt szerepet töltünk 
be a munkafolyamatok során. 

A térfigyelő rendszer – fentiek mellett – komoly szerepet 
játszik a bűnmegelőzés, illetve a felderítés folyamán. 

– Az ERI Műveleti Központ (Térfigyelő szolgálat) alapvető fela-
data a közbiztonsági és bűnmegelőzési célból telepített közterületi 
térfigyelő kamerarendszer által szolgáltatott felvételek értékelése, 
szükség esetén közterület-felügyeleti vagy rendőri műveleti be-
avatkozás igénylése, a járőrök helyszínre irányítása és az intézkedé-
sek figyelemmel kísérése – tudtuk meg a rendészeti igazgatótól, aki 
elmondta, hogy archív felvételek esetén, szigorúan a jogszabályi 
keretek között, adatkezelést is végez a Műveleti Központ. 

Az ERI 0-24 órában teljesít szol-gálatot az év minden napján. Az Erzsébetváros közrendjével, köztisztaságával kapcsolatos be-jelentéseket folyamatosan tudjuk fogadni. A nap 24 órájában hívható a +36-1-461-9040 telefonon, vagy a diszpecser@evkf.hu e-mail-címen. 

KÖSZÖNET
Molnár István képviselőt több, Osvát és Barcsay utcai lakója 
kereste meg azzal a problémával, hogy a körzetben kábítószer-
terjesztők tűntek fel. A képviselő fotókat, videót bemutatva 
azonnal megkereste az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság 
vezetőjét, Sedlák Tibort és a kerületi rendőrkapitányt, dr. Csin-
talan Pált. Molnár István képviselő az érintett lakók nevében is 

szeretné lapunkon keresztül megköszönni, 
hogy példás gyorsasággal és eredmé-

nyességgel intézkedtek. Az ügyről 
a média is beszámolt, a BRFK 

„Anya-lánya dílerpárost és két 
fogyasztót fogtak el az erzsébet-
városi nyomozók” címmel sajtó-
közleményt is megjelentetett.  

– A BRFK VII. kerületi Rendőr-
kapitánysága maximálisan 
kihasználja az általunk üzemel-

tetett térfigyelő rendszerben 
rejlő lehetőségeket – mondta 

Sedlák Tibor. 
Amennyiben van realitása, gyakor-

latilag szinte minden – a kapitányságon 
elrendelt – nyomozás kapcsán elemzésre 

kerülnek az elkövetés helyszínét érintő közterületi térfigyelő 
kamerák felvételei. Ezek, összességében, jelentős mértékben 
elősegítik a nyomozati eljárások eredményességét – derült ki a 
rendészet vezetőjének szavaiból, aki elmondta, hogy összesen 
137 db kamerával rendelkezik a Műveleti Központ, amelyeknek a 
listája és a térképe fenn van a weboldalukon. 

Sedlák Tibor meggyőződéssel teszi hozzá fentiekhez: Ter-
mészetesen a közterületi térfigyelő kamerák puszta jelenléte is 
kiválóan hozzájárul Erzsébetvárosban a bűnmegelőzéshez.

Jelenleg az ERI is – a járványhelyzet miatt kialakult – külön-
leges feladatellátást végez, azaz a közterület-felügyeleti általános 
tevékenységeinek többsége kevésbé élvez prioritást, így a Műveleti 
Központban is nagyobb hangsúlyt kapnak a közbiztonság, bűn-
megelőzés területét érintő feladatok. Az ERI dolgozói fokozottan 
figyelemmel kísérik a bűnügyileg kockázatosabb helyszíneket, a 
bűnelkövetők számára célponttá válható személyeket, ennek kap-
csán sikerült például nemrégen zseblopás elkövetőit észlelni, mely 
eredményeként összehangolt munkával a rendőrség az elkövető-
ket elfogta és bűnügyi eljárás alá vonta, de legutóbb még a vicces 
című nápolyitolvajos ügy is felderítésre került 24 órán belül.  
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HOGY SIKERÜLT 
A MAGYARÉRETT-
SÉGI?
Az érettségi önmagában is egy 
rendkívül izgalmas esemény a 
diákok számára, sorsok dőlnek 
el ezekbben a napokban. Most 
nem azon izgult első körben 
minden érintett, hogy milyen 
lesz, hanem, hogy lesz-e egyál-
talán érettségi. Mint kiderült, a 
gyerekek igencsak jól vették az 
akadályokat, szervezettségből, 
kötelességtudatból is remekül 
vizsgáztak. De lássuk, mi volt a 
véleményük az első nap vizs-
gaórái után.  

Botond
Úgy érzem, hogy jól 

sikerült; szerin-
tem az előző 
évekhez képest 
jó lett. A műe-
lemző esszét és 

egy érvelést írtam, 
ezek is könnyű témák 

voltak. Szerintem a magyarérett-
ségire így nem lehetett nagyon 
készülni, de persze megoldottam 
pár feladatot a korábbi évekből. 
És igen, én végig kesztyűben, 
maszkban írtam. 

Reni
Annyira nem volt 

vészes, meglesz. 
Készültem! A 
legjobbakat 
kívánom az 
érettségizők-

nek, meg az 
osztályomnak!

Huang Ixin
Szerintem jól 

sikerült. Ma-
gyarból mint 
idegen nyelvből 
érettségiztem, 
a feladatok is 

mások voltak, mint 
a többieknek. Három 

éve tanulok magyarul, négy évvel 
ezelőtt érkeztem Kínából. Nagyon 
sokat kell tanulnom, főleg törté-
nelemből kell sokat készülnöm. 

– Nagyon sajnáljuk, hogy elmarad a ballagás, és persze várjuk a 
jó híreket, mert szeretnénk elköszönni a nyolcadikosainktól – 
mondta Kaibinger Pál, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános 
Iskola igazgatója, aki szerint vagy júliusban, vagy ősszel tarthatnak 
pótballagást, ha minden visszarázódott a megszokott mederbe. – A 
ballagó tarisznya egyelőre üres – summázta az igazgató. 

Kisfilm-emlék
Az Alsóerdősori Gimnáziumban úgy gondolták, nem lehet ünneplés nélkül elengedni a 12. évfo-
lyamosok kezét. Titokban készítettek egy ballagási filmet, melyben az üres tantermek és folyosók 
mutatták a ballagók képzeletbeli útvonalát. Elhangzott a 11.-esek búcsúja, az igazgatói ünnepi 
beszéd, és még virtuális zászlóátadás is volt. Persze nem maradtak ki a filmből a szaktanárok, 
akik az otthoni digitális oktatásról küldtek vágóképeket. Móri Árpádné igazgató elmondta, a 
ballagás online jellege ellenére is megható és egyedi volt. A film végén a magasba repülő lufik 
szimbolizálták az elválást. A léggömbök természetesen a tavalyi ballagás lufijai voltak, ahogyan 
az udvaron összegyűlt emberek is.

Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Iskolában például PowerPoint-prezentációkat készítenek 
egymásnak, és a Baross Gábor Általános Iskolában is online filmeket vágtak össze. 

Elmaradt a ballagás
Sosem volt még olyan, hogy elmaradjon a végzős diákok ballagása a ke-
rületben, hát idén ez is előfordult. A legtöbb iskolában online videókon 
emlékeztek vissza a tanárok és a diákok, milyen volt az elmúlt években 
együtt lenni. 

MEGSZERVEZIK!
Minden igazgató, akivel 

beszéltünk, azt ígérte: ha 
feloldják a vészhelyzetet, 

ünnepélyes banketten 
búcsúztatják majd 

a tanulókat. 

Normális esetben június 7-én ünnepeljük a Pedagógusok napját, akik – a 
beszámolók szerint – ugyanúgy megszenvedték a digitális oktatásra való 
átállást, mint a diákok és a szülők. Ráadásul a kerületi iskolák és óvodák 
elhalasztják, vagy meg se ünneplik a jeles napot. 

Elhalasztják az ovikban: – Rengeteget dolgoznak az óvó nénijeink, folyamatos online kap-
csolatban vagyunk a gyerekekkel és a szülőkkel. A Pedagógus napot valószínűleg későbbre 
halasztjuk – mondta Tarr Erzsébet, a Kópévár Óvoda igazgatója. 

Poszt-koronavírus-party is lehet: Tillinger Péter igazgató szerint az idei Pedagógus nap 
is rendhagyó lesz, mint minden ebben az évben: – A kollegáimmal napi kapcsolatban vagyok 

Rendhagyó Pedagógus nap
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Elek Boglárka
A magyarra nem 
kellett olyan 
sokat készül-
nöm, inkább a 
többire. Sokan 
hiszik másképp, 
de a helyzet miatt 
nem volt semmi köny-
nyebbség az érettségiben. És jó, 
hogy nem volt kötelező végig a 
maszk, meg a kesztyű. 

Babák Barnabás
Őszintén? Én 
alig tanultam. 
A magyarra 
legalábbis, 
de viszony-
lag jól sikerült. 
Bent voltunk egy 
teremben öten, messze voltak 
a padok egymástól. Sok sikert 
mindenkinek az érettségihez!

Komolyabb politikai botrányt váltott 
ki, hogy megtartsák-e az érettsé-
git idén a koronavírus miatt, végül 
a kormány úgy döntött, hogy lesz, 
ami lesz, megírják a dolgozatokat a 
középiskolások. 
– Nem lesz gond! – jelentette ki előzetesen 
Tillinger Péter, a Kertész utcai iskola igazgatója, 
amikor április legvégén az érettségiről kérdeztük, 
és valóban felkészültek voltak a kerületi iskolák.

– Minden rendben volt – tájékoztatott az 
érettségi első hetének végén az igazgató. – Az 
összes gyerek eljött, nagyon fegyelmezetten 
vettek részt a számukra is különleges folyama-
tokban. A tankerülettől kaptunk fertőtlenítőt, 
maszkot, a gyerekek közül sokan hoztak sajátot. 
Igaz, hogy nem gumikesztyűben írtak, de nem 
is volt kötelező. A felügyelő kollégákon volt 
kesztyű és maszk is, a megfelelő távolságtartás 
mellett pedig a folyamatos fertőtlenítésről is 
gondoskodtunk. 

Az önkormányzat is besegített
Tillinger Péter az önkormányzat segítségét is 
hangsúlyozta, szerinte külön köszönetet érde-
mel a sok kiegészítő intézkedés, amit az érettségi 
rendjéért és biztonságáért tettek. Így megkér-
deztük dr. Kispál Tibor, oktatási ügyekért felelős 
alpolgármestert, mivel járult hozzá az önkor-
mányzat az idei különleges érettségihez.

– Természetesen a fertőzés elkerülése és a 
biztonság megteremtése az, ami elsődlegesen 
a kerületre tartozik, az érettségi lebonyolítását 
a tankerülettel közösen kiválóan megoldották 

a kerületi iskolák. Már jó időben elkülönítet-
tünk megfelelő mennyiségű maszkot, kesztyűt, 
fertőtlenítőszert az önkormányzati tartalékból, 
hogy szükség esetén minden iskolának tudjunk 
átadni ezekből.  Végül is erre nem volt szükség, 
a tankerületek minden szükséges védőeszközt 
biztosítottak az iskolák számára. Megszerveztük 
azonban az iskolák előtti közterületek plusz 
takarítását, az EVIKINT Kft. reggel 7.45-ig az 
iskolák bejáratáig napi rendszerességgel fertőtle-
nítette ezeket a területeket. Felkértük a kerületi 
Rendőrkapitányságot, a Rendészeti Igazgatósá-
got és a Polgárőrséget, hogy szervezzék meg az 
iskolák környezetének biztosítását, a forgalom 
irányítását, segítsék a szervezést. Szerencsére 
nem volt semmi különleges esemény, az érettsé-
gi információim szerint rendben zajlott. A 1102/2020. (III. 14.) Korm. 

határozat 1.d) pontja értel-
mében 2020. március 16. 
napjától a szülők igényei 
alapján, indokolt esetben a 
nemzeti köznevelésről szóló 
törvény hatálya alá tartozó 
iskolák esetében a területileg 
illetékes tankerületi központ 
szervezi meg munkanapo-
kon a gyermekek, tanulók 
napközbeni kiscsoportos 
felügyeletét. A Belső-Pesti 
Tankerületi Központ illetékes-
ségi területén a napközbeni – 
8-17 óra közötti – felügyelettel 
kapcsolatos aktuális infor-
mációkat a kerület honlapján 
is közlik a szülőkkel. (www.
erzsebetvaros.hu)

Tájékoztatás a gyermek-
felügyeletet biztosító 
iskolákról

elektronikus formában, de inkább felhívom őket telefonon, annyira ki vannak éhezve az 
élőszóra – mondta az igazgató. Hozzátette: nem tudja, hogy fog telni a jeles nap. – Valószínű, 
hogy azt is zárt körben, később fogjuk megoldani. Nálunk hagyomány, hogy ősszel szerve-
zünk egy pedagógus-összetartozási kirándulást, elképzelhető, hogy minden függő ünnepsé-
get akkor oldunk meg egy poszt-koronavírus-party 
keretében. 

Videós ünnep: – Valószínűleg a Pedagógus 
nap is szép csendben eltelik, készíteni fogok 
egy videót, amit feltöltök a csoportunkba 
– mondta Spiesz Ádám, a Baross Gábor 
Általános Iskola igazgatója. – Mindenki 
nagyon sokat dolgozik, megérdemelnék, 
hogy megünnepeljük őket. 

Rendhagyó Pedagógus nap

Minden 
pedagógusnak, 

óvó néninek, 
nevelőnek, 

dadusnak köszönjük 
az éves munkát!

Érettségi maszkban, 
gumikesztyűben
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Hagyományosan tavasszal iratkoznak be a kicsik az óvo-
dákba, ilyenkor a szülők megnézik az épületet, ismerked-
nek az óvodapedagógusokkal, légkörrel, szabályokkal, 
mert így szereznek információkat arról, hova is jár majd 
az elkövetkező években a szemük fénye. Idén ez teljesen 
elmaradt.
A bizonytalanság a személyes kontaktus hiányából fakad; 
a rendelet szerint minden körzetes gyereket kötelezően be 
kell íratni.  

– Kicsit nehezebb volt, tanácstalanabbak voltak a szülők, 
csak az óvoda honlapjáról informálódhattak. Az óvodakö-
teles gyerekek szüleinek az Oktatási Hivatal küldött érte-
sítést a beiratkozásról – mondta Tarr Erzsébet, a Kópévár 
óvoda vezetője. 

A beszámolók szerint körülbelül ugyanannyi gyerek 
kezdheti el az óvodát ősszel, mint ahányan elballagtak a 
legutóbb. Zselinszky Tibor Lászlóné, a Csicsergő óvoda 
vezetője elmondta: csak szeptemberre fog kiderülni, való-
jában hányan kezdik el az évet, mert sok gyerek máshova 
jelentkezett, külföldön él, vagy néha nem reagál az óvoda 
értesítésére. Ráadásul az óvodák még májusban is kaphat-
nak újabb listákat arról, hogy kiket kell még felvenniük. 

– Nehogy egy gyereket két helyre vegyenek fel, ezért a 
kerületi óvodavezetők is egyeztettek egymással, miután 
lezajlott az első ütem – mondta Zselinszky Tibor Lászlóné.

Bizonytalanság 
az óvodai beiratkozás körül

Nincs fertőzött az idősotthonokban
Az elmúlt hetekben sokat lehetett hallani arról, hogy néhány idősotthon-
ban terjedni kezdett a koronavírus; Erzsébetvárosban mindkét idősott-
hont letesztelték és egy-egy esetben lett pozitív teszt, amelyet a második 
teszt végül nem igazolt – közölte lapunkkal Varga Katalin, a Bischitz 
Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ idősügyi koordinátora. 

– Nagyon-nagyon vigyázunk! Most már csomagot se fogadunk be – 
részletezte a szigorú szabályokat a koordinátor. – Nem fogadunk látoga-
tókat, a rendelettel együtt megkértük a lakókat, hogy ki se menjenek. A 
portaszolgálatnál, ha valaki bemegy, akkor „teljes menetfelszerelésben” – 
lábzsák, maszk, kesztyű, hajháló – kell megtennie. Mindenhol kint vannak 
a kézfertőtlenítők. Eddig a vírus nem került be, nagyon-nagyon vigyázunk.

A Peterdy úti otthonban 44 fő, a Dózsa György úton 77 ellátott lakik. 
Az idős emberek még együtt se ehetnek, mindenkinek a szobájában 
szolgálják fel az ételt. – Szerencsére van kert, ahová ki tudnak menni, 
sétálni, ha elég messze leülnek egymástól, tudnak beszélgetni. Mindkét 
házban vannak mentálos kollégák, akik naponta tartanak foglalkozá-
sokat, szobánként, külön. Bemennek minden szobába, verset olvasnak, 

kreatívkodnak, színezőket visznek be – mondta lapunknak az idősügyi koordinátor. Varga Katalin arról számolt be, hogy ez az 
eredmény elsősorban annak köszönhető, hogy a munkatársai nagyon elhivatottan és megfeszítve dolgoznak. – A bentlakás miatt 
a nővéreknek is megnövekedett a feladata, eddig csak a diétásoknak kellett a szobákban felszolgálni az ételt, de újabban minden-
kinek, egyenként viszik be a szobájába. A dolgozók maximálisan helytállnak, nagy teherbírással és példamutatóan.

Pár gyerek jár 
csak az óvodákba

 
A koronavírus vészhelyzet elrendelése óta 

a kerületi óvodák egymást váltva tartanak ügyeletet 
a Magonc ovi épületében.

Április 27-én jelent meg a rendelet, miszerint a kormány 
kötelezővé teszi az önkormányzatok számára, hogy ügyele-
tet biztosítanak az ellenőrzésük alá tartozó óvodákban és 

bölcsődékben. Erzsébetváros ezt a rendeletet sokkal korábban 
megvalósította, március 16-án, az óvodák és iskolák bezárása 

napján elindult az óvodai és bölcsődei ügyelet. 
Így azok a szülők, akiknek kijárási korlátozás idején is a 

munkahelyükön kell lenniük, biztonságban tudják a 
gyerekeket. Az óvodák vezetői arról tájékoztatták 
szerkesztőségünket, hogy átlagosan hetente 5-10 

gyerek jár az óvodákba, de van olyan hét, 
amikor senki sincs.
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Liveozik az óvó néni, anya!
A legtöbb szülőnek komoly gondot okoz, mivel foglalja le 
egész nap a gyereket, főleg, ha még ki sem lehet menni. 
Ebben segítenek az ovisoknak a kerületi óvodák.
Az ügyeletes héten kívül valamennyi óvoda digitális távkap-
csolatban van a gyerekekkel, családokkal – tudtuk meg az 
óvodavezetőktől. Ez annyit jelent, hogy mindegyik intézmény 
Facebook-csoportokat működtet, ahová az óvó nénik (és 
bácsik) folyamatosan töltenek fel játékokat, kézműves-fog-
lalkozásokat, tornagyakorlatokat, egyszóval mindenféle olyan 
dolgot, amivel le lehet foglalni egy 3-6 évest. – A szülők ré-
széről is nagy igény volt arra, hogy láthassanak minket. Az óvó 
nénik interaktív foglalkozásokat vesznek fel a Facebookra. Van 
ügyesebb kolléga, aki élőben jelentkezik be. Együtt lehet tor-
názni, gyurmázni. Úgy látjuk, hogy nagyon szeretik – mondta el 
lapunknak Szegediné Pusztai Ildikó, a Magonc óvoda vezetője.
Az óvodák minden héten valamilyen tematika szerint küldik 
a gyakorlatokat, például áprilisban a Föld napja, vagy az 
Anyák napja került terítékre.

Ügyeletet tartanak 
a Városligeti Bölcsődében
A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügye-
letével kapcsolatos intézkedésekről szóló kormányrendelet 
értelmében bölcsődei ügyeletet biztosítunk a Városligeti 
Bölcsődében – közölte a Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ.

Az ügyeletet munkanapokon 6 és 18 óra között bizto-
sítják, csak fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek 
számára. A szülőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy 
a gyermek nem szenved fertőző betegségben, és igényelnie 
kell az ügyeletet e-mailban vagy telefonon.
varosligeti.bolcsode@bjhuman.hu vagy +361/343-3567, 
+36-30/525-5564, +36-30/525-5569, +36-30/525-5621.

Figyeljünk oda az idős emberekre!
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (BJIHSZK) idősügyi koordináló 
csoportot szervezett, hogy segítse a 70 év alatti erzsébetvárosiak munkáját. A szociális szakem-
berek bevásárolnak, receptet váltanak ki – és néha csak meghallgatják az emberek búját-baját.

– A csoport különböző területekről átirányított kollégákból áll, ők a hetven év alatti 
időseknek segítenek – közölte lapunkkal Varga Katalin, a csoport vezetője. – Ők intézik a 
bevásárlást, telefonon egyeztetnek, postára, patikába, bevásárolni mennek, mindent elin-
téznek. Így mentesítik az időseket az alól, hogy ki kelljen menniük. Nagyon sokat tesznek 
azért, hogy a kerületi időseknek kicsit könnyebb és biztonságosabb legyen az élete – mondta 
Varga Katalin. Hozzátette: olyanok is vannak, akik csak azt igénylik, hogy felhívják őket, és 
megkérdezzék, hogy hogy vannak. Sok idős ember él elszigetelődve; az idősügyi koordinátor 
arra kérte az erzsébetvárosiakat, hogy figyeljenek oda kiváltképp a magányos, idős emberek-
re; kérdezzenek rá, hogy nincs-e szükségük valamire.

A Bischitz Johanna IHSZK átlag naponta 80 főről gondoskodik ilyen módon, de a lista 
napról–napra változik. Napi kapcsolatban vannak az önkormányzattal, amely ugyanilyen 
módon látja el a 70 év felettieket. – Folyamatosan nőtt a kereslet a házi segítégnyújtásra is, 
ahogy az embereket kirakták a kórházakból. Az étkeztetést is sokan igénylik. Jól ismerjük 
Erzsébetvárost és a lakókat, a napi kommunikációnk is folyamatos, hogy minél gördüléke-
nyebben menjen a lakosok ellátása – számolt be a koordinátor.

Szociálisan rászorulók napi egyszeri közétkeztetésével kapcsolatban a 06-1-342-5907-es telefon-
számon lehet érdeklődni. Házi segítségnyújtás telefonos ügyelet: 06-1-322-4489/107-es mellék.
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Lapzártánkkor érkezett
A koronavírus naplónk oldalait már betördeltük, amikor olyan friss 
hír érkezett, amit fontosnak tartunk közölni olvasóinkkal. Erzsé-
betváros Önkormányzata közleményben tájékoztatta honlapján a 
kerületi lakókat, hogy a megkezdett koronavírus-tesztelés folytatása 
kicsit csúszik, mert a május 11-i hétre várt 2325 db COVID 19-et kimu-
tató gyorsteszt egyelőre ismeretlen adminisztrációs ok miatt Kínában 
ragadt. Mivel a szállítmány nem került fel a repülőgépre, így körülbelül 
egy hét csúszással érkezhetnek meg a tesztek. Tehát a tesztelés nem állt le, 
mire lapunk megjelenik, remélhetőleg már folytatják is a rendszeres mintavételeket. 

Kicsit késnek a gyorstesztek

HOGY VAN?
A világjárvány során majdnem 
mindenkinek megváltozott az 
élete, a hétköznapok is teljesen 
másképpen alakulnak, mint 
korábban. Néhány kerületi lakó-
nak tettük fel a világ legtermé-
szetesebb kérdését: Hogy van? 

Tóth Irma 
Vannak teendők, 

teljesen nem 
szűnt meg a 
világ. Azért 
van mun-
kánk, eljárok 

dolgozni, oltárt 
díszítek, egyházfi 

vagyok. Persze, nem tudom, 
meddig tart ez még, reméljük, 
hogy előbb-utóbb vége lesz. 
Hogy utána hogy lesz, azt nem 
lehet tudni. 

Lako Józsefné, Erzsi néni 
Nem vagyunk 

elfekvős, 
panaszkodós 
típusok, de ezt 
nehezen bír-

juk. Próbálunk 
mosolyogni, meg 

könnyebben felfogni az életün-
ket, de nehéz. És nem jön sem-
milyen segítség, ilyenről nem is 
hallottunk. Jó lenne, ha valami 
jó történne már. A bevételünk 
megcsappant, úgy gondoljuk, ha 
bezárunk, nem tudunk újra nyit-
ni. 20 év óta sütögetünk, bezárni 
nem szeretnénk.

Anton Tamásné, Gabi 
Mi ilyen nyüzs-

gősek vagyunk, 
a férjem a 74 
évével ellátja 
a mamáját, én 

meg dolgo-
zom, hat órában, 

nyugdíjasként. Nagyon jó a 
házunk, több lakó felajánlotta, 
hogy vásárol, segít az időseknek. 
Mindent szabályt betartunk, a 
kijárási korlátozást is. A gyereke-
inkkel is úgy tartjuk a kapcsola-
tot, hogy a születésnapot is kint 
a folyosón tartottuk. 

200 éve, 1820. május 12-én ezen a napon szü-
letett Florence Nightingale, az ápolóképzés 
kiemelkedő alakja, akinek tiszteletére ezen 
a napon világszerte az ápolókat ünneplik. A 
világjárvány ideje alatt nem kétséges, hogy a 
frontvonal legelején az egészségügyi dolgozók 
állnak, köztük a betegekkel folyamatosan 
kapcsolatban álló ápolók. Ha szerencsések 
is vagyunk, és nem tudjuk, mert nem látjuk, 
hogy milyen helyzet van a kórházakban, ak-
kor is sejtjük, érezzük, hogy erőn felül tesznek 
értünk a Hétköznapok Hősei – az ápolók.  

Most üres a díszterem a Péterfyben, nincs 
közös ünneplés.

Erzsébetváros Önkormányzatának dol-
gozói, segítők és önkéntesek is kiveszik a 
részüket a szociális ellátásból, hiszen bevásá-
rolnak, csekket fizetnek be, postára mennek, 
maszkokat csomagolnak és kiszállítják. De 

tudják, hogy a zárt ajtók mögött a Péterfy 
kórházban a kerületi betegekért, a mi egész-
ségvédelmünkért dolgoznak.  

Az Ápolók Nemzetközi Napján Erzsé-
betváros Önkormányzatának dolgozói egy 
villámgyors szervezés után tapssal köszön-
tötték az ápolókat, az asszisztenseket, körzeti 
nővéreket és a szülésznőket.  

FACEBOOK OLDALUNKON 
(Facebook/Erzsébetváros Újság 
Plusz) szerettük volna egy szép 
írással köszönteni az Ápolók 
Nemzetközi Napján a kerületi 

ápolókat, ám egy rövid szervezés után kisfilm 
lett belőle, köszönhetően a Polgármesteri Hi-
vatalban dolgozók lelkes együttműködésének. 
A taps az ápolóknak szól, köszönet a részvéte-
lért az önkormányzat dolgozóinak, vezetőinek! 
Nézzék meg a kisfilmet!

Köszönjük! 
ÁPOLÓK NEMZETKÖZI NAPJA, HETE, ÉVE  



Képzőművész bezárva
Kerületünkben él és alkot Zoltán Mária Flóra festőművész, grafikus, aki 
1958-62 között a budapesti Képzőművészeti Főiskola növendéke volt. Mesterei 
Hincz Gyula, Domanovszky Endre, Fónyi Géza és Pór Bertalan voltak. 1970 óta 
kiállító művész. Művei megtalálhatók a Magyar Nemzeti Galériában és a győri 
Xantus János Múzeumban. Megkérdeztük, hogyan éli meg az elzártság időszakát.

– Szerencsére jól vagyok, a fiam azonban külföldön él, és valószínűleg átesett 
a víruson, még mindig nincsen egészen jól. A másik családom megúszta, ők 
itthon élnek. A napjaim változatlanul szakmai munkával telnek, most szinte 
folyton festek. Imádok dolgozni, ez mondjuk nem is munka, hanem boldogság. 
Amióta itt a koronavírus, képeimnek a Karantén 1-2-3 címet adom, ez egy karan-
tén-sorozat lesz. Egyetlen dolog fáj nagyon: nem járhatok heti két alkalommal 
uszodába. Reménykedem, hogy ez a mostani krízishelyzet valami csoda folytán 
mégsem fog hosszú hónapokig tartani.

KERÜLETI KÖZÉLET

2020. MÁJUS     Erzsébetváros    17

A világjárvány jelentősen 
megváltoztatta a hétköznap-
jainkat, és nem kerülte el sem 
a köz-, sem a politikai életet. 
A parlamenti törvényhozás 
működik, bár tény, hogy 
a változatlanul szó itt nem 
állná meg a helyét, minde-
mellett a járványnak hatása 
van a kerületi közéletre, 
egészségügyre is. Dr. Oláh 
Lajos, Erzsébetváros országgyűlési képviselője rendszeresen 
felbukkan a hírekben: hol a parlamenti felszólalásai során, hol 
a kerület számára beszerzett több tízezer maszk kapcsán, hol a 
Péterfy kórháznak átadott adományokkal kapcsolatban. Gond 
nélkül meg tudnánk tölteni oldalakat a hírekkel, főleg azokból 
a média-megjelenésekből, melyek elérhetőek a YouTube-on, a 
DK honlapján és a képviselő Facebook-oldalán. Helyette inkább 
rövid összefoglalóra kértük a kerület országgyűlési képviselőjét.   

– Az Országgyűlésben a kormány különleges felhatalmazása 
ellenére sem állt le a munka – válaszolta a parlamenti munkával 
kapcsolatos kérdésünkre a képviselő, hozzátéve: a felhatalmazási 
törvény a parlament kezéből szinte minden jogosultságot kivett, 
az ellenzéknek még van felszólalási lehetősége. 

Dr. Oláh Lajos több témában is elmondta a véleményét, 
így többek között a napjainkban rendkívül fontos tisztességes 
nyugdíjemeléssel kapcsolatban. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 
klímaváltozás a koronavírus-járvány alatt is folytatódik, indítvá-
nyozta, hogy a látványsportok helyett az egyetemeket támogassa 
a kormány, valamint kezdeményezte, hogy a vészhelyzet alatt tilt-
sák meg a mobiltelefonok és internetszolgáltatások kikapcsolását.

– Nagyon sok gyermek, hátrányos körülmények között élő 
diák önhibáján kívül kiesik, kieshet a digitális oktatásból. Azért 
hívtam fel a kormány figyelmét erre, mert tudom, ahol napi élel-
miszergondok vannak, ott megoldhatatlan egy, nemhogy több, 
jelenleg taneszközként működő tablet, vagy számítógép beszer-
zése. Javaslatot tettem arra is a kormánynak, hogy csökkentsék a 
házhozszállítás áfáját 5%-ra, ezzel is támogatva a több ezer bezárt 
éttermet, a bajbajutott alkalmazottakat, munkavállalókat. 

A parlamentben és a kerületben
Dr. Oláh Lajos véleménye szerint az érettségi megtartása 
fölöslegesen sodorta veszélybe a diákokat és tanáraikat, és 
nem mellesleg a hozzátartozókat. Mivel a vírus lappangási 
ideje akár két hét is lehet, de a tünetmentes beteg több hétig 
is fertőzhet, őszintén reméli, hogy nem lesz egy hirtelen 
megugrás a megbetegedések számában. A covidosok ellátása 
már most is komoly megterhelést okoz az egészségügynek, 
a felfordult ellátórendszerben minden támogatást megér-
demelnek a képviselő szerint az egészségügyi dolgozók. A 
Péterfy kórház az elmúlt egy hónapban mosógépet, szárí-
tógépet, több tízezer maszkot, védőruhát és szemüveget, 
lázmérőket, digitális orvosi eszközöket vett át a képviselő 
által megszervezett adományként. Legutóbb azonban nem 
eszközökkel érkezett Ujvári-Kövér Mónika és Nagy And-
rea kerületi képviselők társaságában a kórházba, 200 ezer 
forint értékben adtak át a covidos betegeket ápolók számára 
csokoládét, kávét, és mivel a gumikesztyűkről mindenki 
tudja, hogy hosszú távon tönkreteszik a bőrt, így kézvédő 
krémeket is vittek. 

COVID–19
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Az Eröművház, mint momentán minden kulturális intézmény, 
bezárta kapuit. Ideiglenesen. Reméljük nem túl sokáig mara-
dunk élő kultúra nélkül, de a munkatársak ezekben a napokban 
is gőzerővel dolgoznak. Április 1-jén online videókat indítot-
tak Facebook-oldalaikon: K11, W17, Csányi5, Hernád ház 
(Pesti mozi), melyek között voltak sorozatok és egyéni videók 
is. Az oldalak látogatói otthonukban ülve, alkalmazkodva a 
járványhelyzethez, különféle online lehetőségek után kutatva 
fokozatosan vették észre, szokták meg és most 
már keresik ezeket a videókat, amelyek egyre 
népszerűbbek, hiszen mérhetően mind többen 
nézik őket. 

Az eddigi nézettségi mutatók alapján négy 
sorozat volt a legnépszerűbb. Fodor János Hogy 
van? címmel szerdán, pénteken és vasárnap 
20 órakor a K11 Facebook-oldalán jelentkező 
interjúi már a 15. résznél tartanak. Az ismert 
újságíró-műsorvezető mások mellett olyan em-
berekkel beszélgetett e-karantén szülte online 
műsorban, mint Balázs Fecó, Ónodi Eszter, Pásztor 
Anna vagy Szulák Andrea. 

Vasárnap délelőttönként 10 órakor Kárász Eszter elsősorban a 
gyerekekhez szólva mesél a különféle hangszerekről, mint példá-
ul a gitár, az ukulele vagy a zongora. 

Mit is csináljon az ember a lakásába zárva, mint például főz. 
Most éppen nyugodtan és örömmel, mert mást nemigen tehet, 
ennie pedig mindenkinek kell. Ehhez nyújt segítséget a Csányi ut-
cai Zsidó Történeti Tár Facebook-oldalán, úgynevezett kihelyezett 
konyhájában Fűszeres Bodrogi Eszter gasztro-workshopja. Meg 
lehetett lesni hogyan készül az igazi házi pizza, a zöld és a piros 
saksuka vagyis a közel-kelet lecsója, ami a világ egyik legfinomabb 
reggelije. De terítékre került a babka, az avgolemono leves, amely 
egy görög citromos, csirkés leves és persze a sólet is. 

A pesti, pontosabban már nem létező erzsébetvárosi mozik 
történetét eleveníti fel Deák Gábor helytörténész. Az online előa-
dásokat a Pesti Mozi mozitörténeti kiállítás és klub Facebook-ol-
dalán nézhetjük meg, ahol eddig a Híradó, a Bástya, a Mátra és a 
Vörös Csillag mozik történetével ismerkedhettünk meg. 

Voltak úgynevezett egyedi videók is, amelyek közül egyértel-
műen Dragomán György hagymavágásos történetét szerették és 
nézték a legtöbben. 

Az Eröművház a tapasztalatokat összegezve május elejétől 
az eddigi sikeres nézettségek alapján a korábbi heti háromszori 
jelentkezések helyett már naponta lép új videókkal a nézők elé.  

Sőt a Wesselényi utca 17. harmadik emeletén működő Négy-
szoba Galéria is csatlakozik a rendszeresen online jelentkezők 
táborához. Még március elején, közvetlenül a járvány előtt nyílt 

meg Batykó Róbert festőművész kiállítása, ám 
mindössze egyetlen napig lehetett csak meg-
nézni. Ez a kiállítás most felköltözött a galéria 
Facebook-oldalára és hamarosan már látható 
lesz Batykó Róbert személyes tárlatvezetési 
videója is. A galéria május 8-tól táncetűdökkel 
is jelentkezik, melyekben Jónás Vera énekesnő 
és Friderikusz Péter csellóművész zenéire Egyed 
Bea készít koreográfiát. 

Májusban tovább folytatódott Fodor János 
Hogy van? című riportsorozata, a „jogfeherenfe-

keten”, amely a jelen veszélyhelyzetben érthetően próbál beszélni 
az aktuális jogi kérdésekről, Fűszeres Eszter gasztro-workshopja, 
Kárász Eszter hangszerbemutatója és a mostani helyzetet feldol-
gozni igyekvő slam poetry sorozat, valamint a pesti mozisztorik is 
Deák Gáborral. 

De május nem csupán a folytatások, hanem az új tartalmak 
hónapja is, hiszen hat új online sorozat debütál pünkösd havá-
ban. A Heti zenei ajánló a jazz, a komolyzene, a régi zene, az egy-
házi zene és a könnyűzene világába kalauzol. Ezt a W17 oldalán 
követhetjük majd, ahogyan a kerékpárszerelési, a hulladékmentes 
életmód és környezettudatos workshop tanácsokat is. A Csányi5 
Facebook-oldalán a fotelből Deák Gáborral indulhatunk helytör-
téneti sétákra, míg Takács Andrea felolvasószínházi esteket tart 
majd. A Tűnt idők mozija és Takács Bence verset mond sorozata-
it a Hernád Ház Facebook-oldalán kísérhetjük figyelemmel. 

Valamennyi itt felsorolt videó, akár egyediek, akár egy sorozat 
részei, természetesen utólag is megtekinthetők, lemaradni tehát 
garantáltan semmiről nem lehet. 

ERÖMŰVHÁZ AJÁNLÓ 

Abszolút kultúra – online

http://www.eromuvhaz.hu/Keressék az Eröművház hon-lapját és Facebook-oldalait, itt bizonyosan minden korosztály talál az érdeklődési köréhez tartozó kisfilmeket, videókat. 



Erzsébetvárosban jónéhány híres mozi- vagy televíziófilmet forgattak, a nemzetközi 
filmipar  értékeli sokarcú kerületünket.  De nem csak külföldi filmeknek adott otthont 
a VII. kerület, idősebbek, fiatalabbak, és szerintünk még a mai gyerekek is kedvencként 
nézhetik az 1979 decemberében bemutatott, Égigérő fű című filmet. Ugye emlékeznek, 
ebben hangzik el a szállóigévé nemesedett híres mondat: „Csak az a szép, zöld gyep. 
Az fog nekem nagyon hiányozni. A gyep.”  

A filmet Janikovszky Éva 1970-ben megjelent, Málnaszörp és szalmaszál 
című regényéből Palásthy György rendezte, aki olyan filmeket vitt vászonra, 
mint a Hahó Öcsi vagy A szeleburdi család. A film bájos humorral, remek 
szereplőgárdával dicsekedhet, tulajdonképpen arról szól, hogy egy adott hely-
zetben nem sopánkodni, hanem cselekedni kell, és közben egyszerűen mesél a 
közösség és az összefogás erejéről is. A zenéjét a Locomotív G.T. szerezte. 

Miért kiemelkedően fontos ez nekünk? Nos, a filmet főképp Erzsébetvárosban 
forgatták, Poldi bácsiék udvara ugyanis a Rottenbiller utca 40. ház udvara volt, mai állapotáról fotónk is tanúskodik. A „Paripa” utcai 
kültéri felvételek a Hutyra Ferenc utcában készültek. Bár a filmben 4-es számon szereplő házat azóta lebontották, de Oszkár szenes-
pincéje ma is megtalálható a Rózsa utca sarkán. Nem túlzunk, ha azt állítjuk, a film kiállta az idők próbáját, és ma is szórakoztató, 
ráadásul YouTube-on akár meg is nézhetjük. 

KULTÚRA

2020. MÁJUS     Erzsébetváros    19

A magyar jazzvilág egyik legis-
mertebb énekesnője, a mont-
reux-i versenygyőztes (2005) 
Szőke Nikoletta és férje, Barcza 
Horváth József nagybőgős évek 
óta Erzsébetváros lakói. Termé-
szetesen a koronavírus őket is 
lakásukba zárta. Arra voltunk kí-
váncsiak, hogyan élik meg ezeket 
a napokat, mivel foglalkoznak. A 
régi ismeretségre való tekintet-
tel, kivételesen tegeződve. 

– Mióta éltek Erzsébetvárosban?
– Sz. N.: 4 éves voltam, amikor Buda-
pestre költöztünk Zalaegerszegről, de 
11 éves korom óta élek itt. Édesapám a 
Hungária kávéházban (New York-pa-
lota) kapott munkát, így költöztünk fel 
vidékről.
– Miért szeretitek a kerületet?
– B. H. J.: A lakásunk felújításakor figyel-
tem fel arra, hogy a környéken mennyi 
kisiparos, kicsi bolt van, és ezeket nagyon 
lehet szeretni. Ezeknek az üzleteknek, 
kávézóknak mind sajátos hangulata van. 
Ráadásul most már nyolc éve tanítok a 
Rottenbiller utcai Rajkó-Talentum Isko-
lában, amit szintén nagyon szeretek. Úgy 
gondolom, az egész kerületnek van egy 
családias, bensőséges mikroklímája. 

– Sz. N.: Erzsébetváros rettentően színes 
és nyüzsgő, de másfelől van egy békés és 
csendes arca is. Nagyon szerethető. 
– Hogy vagytok, mit csináltok most az 
elzártság idején?
– Sz. N.: Szinte kevesebb a szabadidőm, 
hiszen az egész család, Józsi és a két 
gyerek, itthon vannak. Egy sereg olyan 
háttérmunka van, amit az emberek nem 
látnak, most ezeknek nagy részét csinál-
juk: előkészítjük az új dalokat, Józsi ké-
szíti a hangszerelést, én pedig írom az új 
dalaimat, frissítem az online felületeimet. 
Szeretek kommunikálni a közönséggel, 
ezt most sem hagytam abba. Hiába a 

koronavírus, nem szeretnénk karantén-
koncertekkel elárasztani az oldalainkat, 
inkább kivárjuk az igazi koncertek idejét. 
– B. H. J.: Én tanítok, csak éppen a 
helyzetnek megfelelően online tartom 
az óráimat, arról nem is beszélve, hogy 
most végre rengeteget tudok gyakorolni. 
– Valami konkrét cél?
– Sz. N.: Elvileg augusztus 28-án lesz egy 
koncertünk a MÜPA-ban a Budafoki 
Dohnányi Zenekarral és Dolhai Attilá-
val. Ez eddigi pályám legnagyobb önálló 
koncertje, ráadásul vadonatúj program, a 
címe Hollywood aranykora. Most erre a 
koncertre készülünk intenzíven. 

Lakásba zárt művészek

„Csak az a szép, zöld gyep…”
FILMIDÉZŐ MÚLTIDÉZŐ
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Az év budapesti rendőre címet bűnügyi kategóriában 
a VII. kerületi rendőrkapitányság vezetőhelyettese és 
bűnügyi osztályvezetője, Türi Árpád kapta idén.

– Mérhetetlenül büszke vagyok rá, és természetesen nagyon 
örülök a díjnak – mondta a kitüntetett alezredes, akitől megtud-
tuk, hogy a rendőrkapitány terjesztette fel a díjra, ám ehhez az 
egész állomány támogatása szükséges volt. – Köszönöm a veze-
tőimnek és a kollégáimnak! – mutatja büszkén, az asztalán álló 
díjat.  Mögötte a falon a világ rendőrségeinek jelvényei díszeleg-
nek, az asztalon folyamatosan szól a CB-rádió, két monitor vib-
rál, telefon csörög. – Egész nap hallgatom a forgalmazást. Tudják, 
hogy hallgatom, és bele is szólok és keresnek is, ha olyan van. 

A mellette lévő falon újságkivágások egy-egy híres nyomozás-
ról. – Ezekre én „ügyként” emlékszem vissza, tehát ezek azok, 
amiket sose felejtek el. Mindegyikhez kötődőm. És így kicsit 
otthonosabb – mutat körbe az irodában – rengeteg időt töltök itt. 

Az alezredes hajnalban már az irodában van. – Ha reggel 6-kor 
még nem vagyok bent, 6.05-kor már biztos keresnek a kollégáim, 
hogy hol vagyok – mondja mosolyogva. A családja – nyolcéves 
a kisfia és három a kislánya – is megérzi ezt a tempót: – Azon 
csodálkoznak, ha nem csörög a telefonom éjszaka. Engem min-
dig hívnak, mindig rendelkezésre kell állnom, és rendelkezésre 
is állok. Hogy kit veszünk őrizetbe és kit akarunk letartóztatni, 
ahhoz nekem mindig közöm van. 

Adja magát a kérdés beszégetés közben, hogy miért választja va-
laki ezt a pályát, Türi Árpád miért lett rendőr? Erre azt válaszolja, 
hogy a családjában nincs rendőr. Apukája belgyógyász, anyukája 
tanár, őt viszont vonzotta az egyenruha és a bűnüldözés. Erzsébet-
városban a zűrös ügyek felderítését az alezredes vezeti. 

– Főleg a belső-erzsébetvárosi rész hozza a bűnügyi statiszti-

kát. A legtöbb a szórakozóhelyek által generált bűncselekmény, 
az alkoholfogyasztás vonzza a garázdaságot és testi sértések 
elkövetését. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények is 
gondot jelentenek. Nálunk előfordulnak a kamu kábítószert áruló 
elkövetők is, bukkantunk már összetört falevelekre, sütőporra, 
majorannára is drognak csomagolva. Nap, mint nap előfordul 
olyan bűncselekmény, amire lépnünk kell, és lépünk is. Ha kell, 
elmegyünk a falig, sőt, a falon is átmegyünk. 

Mindezek ellenére az alezredes egyértelműen pozitív irányt 
lát a kerület bűnügyi statisztikáiban. – Azért jönnek ide eny-
nyien, mert mindenki tudja, hogy itt biztonságban vannak és 
biztonságban érezhetik magukat. Gratulálunk a kitüntetéshez, 
és sikeres munkát kívánunk!

„Ha kell, 
átmegyünk 
a falon is”

Türi Árpád 2002-ben végez-
te a rendészeti szakközepet, 
és Csepelen, járőrként kezd-
te. 16 év alatt végig is járta 
a ranglétrát, osztályvezető 
lett belőle, nyomozóként 
számos jelentős bűncselek-
mény felderítését vezényel-
te le. 2017 decembere óta 
dolgozik Erzsébetvárosban, 
azóta kapitányságveze-
tő-helyettes és bűnügyi 
osztályvezető.

7 pont, hogy ne váljon áldozattá
A csalók igyekeznek kihasználni az egészségügyi válsághelyzetet. Hatósági személynek kiadva magukat arra hivatkoznak, hogy ingatlan 
fertőtlenítést hajtanak végre, vagy a vírus szűrésére alkalmas tesztet értékesítenek, illetve idős személyek ellátására szolgáltatást 
ajánlanak fel. Kellő óvatossággal és egészséges bizalmatlansággal megelőzheti, hogy a koronavírus veszélyeire hivatkozva becsapják.
1. A koronavírus-fertőzöttség kimutatására alkalmas gyorstesztet csak a mentők és orvosok végezhetnek. Sem a gyógyászati segédesz-

közboltokban, sem telefonon vagy személyesen nem árulják.
2. A vásárlás módjától függetlenül, mindig ajánlott leellenőrizni az árut ajánló vállalat vagy személy valódiságát.
3. Fogjon gyanút, ha valaki „hivatalos szervként” a járványhelyzethez kapcsolódó szolgáltatásokat ajánl, vagy adatokat kér. A hivatalos 

szervek (pl.: önkormányzatok vagy a háziorvos) és az egészségügyi szervezetek nem így veszik fel a kapcsolatot senkivel. 
4. A hozzátartozók kísérjék fokozott figyelemmel idős szeretteik mindennapjait, és tájékoztassák őket az előforduló veszélyekről, a segít-

ségkérés lehetőségeiről.
5. Kérjék a hozzátartozók az idős, távol lakó szeretteiket, hogy idegent ne engedjenek be a lakásba, udvarba.
6. Előzzük meg az ún. „unokázós” csalásokat. Ha a hozzátartozóra hivatkozik az idegen, ha tehetik azonnal ellenőrizzék vissza, hogy 

igaz-e amit mondtak!     
7. Amennyiben úgy érzi csalás áldozatává vált, értesítse azonnal a rendőrséget a 112-es ingyenesen hívható segélyhívószámon!
Tájékozódjon mindig hiteles forrásból: www.koronavirus.gov.hu illetve www.erzsebetvaros.hu



Új rendőrautót adott 
át az önkormányzat
Ünnepélyes, de szűk körű átadó ceremónián kapott 
a kerületi rendőrség készenléti nyomozó osztálya 
egy új gépkocsit március 22-én. Az önkormányzat 
épülete előtt adta át az autó kulcsait Niedermüller 
Péter polgármester Csintalan Pál rendőr alezredes-
nek, a kerületi kapitányság vezetőjének. A gépkocsi 
vásárlásáról még a múlt évben döntött a képviselő 
testület, a szürke Suzukit azért vették, mert jelen-
tősen segíti a nyomozók munkáját. A kapitányságot 
vezető alezredes lapunknak elmondta: Erzsébetvá-
ros a legkisebb budapesti kerület, ennek ellenére a 
kerületi rendőröknek nagy szüksége van az új autóra 
is a nyomozói munkában. 

Eltűntek, majd megjelentek 
az e-rollerek 
Május elsején ünnepelte a Lime nevű e-rolleres cég az egyéves működését Budapesten. 
Felemásra sikeredett az évforduló. Az e-rollerek ugyanis a koronavírus elterjedésével, 
március-április folyamán eltűntek az utcáról, a két e-rolleres cég (a Lime mellett a Breezy 
működött még) kivonta a forgalomból a rollereket a fővárosból. A hírek szerint, a fel-
használókat nem értesítették, és közleményt sem adtak ki Magyarországon, csak angolul 
tájékoztatták az ügyfeleiket. Sokáig nem volt biztos, hogy a szolgáltatás újraindul-e, mert 
a cégek a turizmus visszaesésével maguk is a tönk szélére kerültek, kiderült ugyanis, hogy 
az e-rollereket a gyalogolni nem akaró turisták használták elsősorban, a turizmus pedig a 
járvány miatt teljesen leállt. A Lime május elején közölte: szűkített flottával, de újra elérhe-
tőek lesznek a rollerek Budapesten. Korábban Erzsébetváros önkormányzata úgy döntött, 
talált tárgyként kezeli a járdán szanaszét hagyott elektromos rollereket. Az intézkedéssel 
Erzsébetváros a helyzet normalizálására törekedett. Az Önkormányzat dolgozik azon, hogy 
európai mintára miként tudja szabályozni ezeknek a járműveknek a használatát.

Gyermekmentés
A Budapesti Rendőr-főkapitányságra április 13-án érkezett bejelentés arról, hogy egy Akácfa utcai társasház erkélyén 
egy férfi zavartan viselkedik, öngyilkossággal fenyegetőzik, és a kezében egy csecsemőt tart. A VII. kerületi Rendőr-
kapitányság két körzeti megbízottja, Gyalai Norbert Joakim r. főtörzsőrmester és Abai László r. őrmester rávették az 
apát, hogy a picit tegye bele a babakocsiba, majd két járőr megbilincselte a férfit és előállították. A két körzeti meg-
bízott látta el a csecsemőt; megetették, megitatták és tisztába tették, majd átadták a mentőknek. Példamutató, em-
berséges helytállásukért dr. Terdik Tamás r. dandártábornok, Budapest rendőrfőkapitánya dicséretben és jutalomban 
részesítette őket. Kiderült: amíg a gyerekek édesanyja dolgozott, az élettársára bízta a gyerekeket, aki miután kábí-
tószert fogyasztott, nem törődött a kicsikkel. R. Richárd ellen kábítószer birtoklása vétség és kiskorú veszélyeztetése 
bűntett miatt indítottak eljárást; a férfit őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. 
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Ingyenes zöld számra kezdett el gyűjteni az EMMA 
Egyesület, és váratlanul több segítséget kaptak, 
mint gondolták. 

A gondokkal küzdő anyáknak segítséget nyújtó civilek ugyanis 
azt tapasztalták, hogy a járvány beindulásával az anyák élete is 
jelentősen nehezebb lett.

– Mindannyian az egyesületnél sokgyerekesek vagyunk, 
tudjuk, milyen az élete egy anyának ilyenkor. Rengeteg a teendő, 
aki eddig dolgozott, az home office-ban van, megsokszorozódott 
a házi munka, ott a távoktatás, és a munkát is el kell végezni – 
sorolta a problémákat Fazekas Pálma, az egyesület elnöke. – A 
bizonytalanság a legrosszabb, például nem tudni, hogy mi lesz a 
szüléskor, beengedik-e az apákat vagy sem, mi lesz majd otthon. 
A hozzánk telefonáló anyák információt keresnek, és beszélgetni 
szeretnének az aggodalmaikról, félelmeikről, nehézségeikről.

A 2015-ben indított telefonon és e-mailben elérhető anonim se-
gélyvonal, ahova a nők a gyermekvállalással kapcsolatos kérdéseik-
kel, problémáikkal, tapasztalataikkal, gondolataikkal fordulhatnak 
szülés előtt és után, valószínűleg napokon belül ingyenesség válik.

Ingyenessé válik a segélyvonal 
anyukáknak Az EMMA segélyvonal hívható minden 

hétköznap 10:00 – 12:00 és este 21:00 – 
23:00 óra között a +36 70 622 3346 számon. 
Levelet a hét bármely napján fogadnak az 
emmavonal@emmaegyesulet.hu címre.

Alkohol Drog 
Karantén 
A Kék Pont Alapítvány 
a Facebookon jelentett 
be, hogy létrehozták az 
Alkohol Drog Karantént. 
Ez egy olyan fórum, ahol 
a nehéz helyzetbe került 
emberek, jórészt különfé-
le szerekkel vagy alko-
holproblémákkal küzdők, 
megoszthatják egymással 
a gondolataikat, anonim 
és biztonságos légkörben, 
olyanokkal, akik hasonló 
problémákkal küzdenek. 
A fórum moderálását 
segítő szakemberek végzik, 
hozzájuk is lehet fordulni, 
ha valakinek segítségre 
van szüksége. A szolgálta-
tás természetesen teljesen 
ingyenes.
A fórumra regisztrálni 
itt lehet: http://alkohol-
drogkaranten.kekpont.hu/
wp-login.php
Van lehetőség bizalmasan, 
kizárólag egy másik segítő 
személlyel konzultálni is, 
ez itt érhető el: http://
kekpont.hu/online-tanacs-
adas/

Kis oázis lett 
a Dob utcában
A Rácskert – VeganGarden sokáig átmenet volt a 
vegán kiülős vendéglő és az esti romkocsma kö-
zött, de a koronavírus berobbanásával kénytelenek 
voltak teljesen feladni a profiljukat. 
Hogy ne kelljen kirúgnunk senkit, most növénye-
ket és vegán élelmiszert árulunk – mondta Nagy 
Márton, a tulajdonos. Ha valaki belép mostanság a 
Rácskertbe, rengeteg növénnyel találkozik, a fűszer-
növényektől a paradicsompalántáig. Lehet kapni 
növényi alapú tejtől a vegán állateledelig mindent. 
Ha valaki rendel zöldséget-gyümölcsöt, akkor an-
nak beszerzik azt is. 
– Nyílt udvaron árulunk, szóval van tér, ahol min-
denki tud vásárolni. Nálunk elférnek az emberek 
– tette hozzá a tulajdonos. 

A Gozsduból főznek 
a Péterfybe
Újabb jótékonysági akciót indított a Gozsdu udvar-
ban működő Feri’sKitchen: rászorulóknak főznek 
és visznek ki ételt. A Péterfy kórház koraszülött 
osztály nővéreinek és a Down Alapítványnak is 
szállítunk ételt, illetve családoknak, akik igénylik a 
segítséget – közölte lapunkkal az étterem. 
Fontos gesztusok, és manapság még inkább 
értékessé válnak, ilyenek az adakozás, az adomá-
nyozás, a jótékonyság, egymás segítése. Nem kell 
gazdag embernek lenni ahhoz, hogy valaki adjon, 
vagy adni tudjon, elég, ha a lelke gazdag. Egyéb-
ként a Feri’sKitchen tulajdonosa már március 
közepén, amikor sok étteremmel együtt bezárásra 
kényszerültek, eleve úgy gondolta, hogy amíg tud, 
addig segít a rászorulókon, így hosszú ideig délben 
ingyen ebédet biztosítottak a rászorulóknak. 



Erzsébetvárosban akár 40 ezer Ft-os tá-
mogatás is járhat a fiataloknak kerékpár-
vásárlásra. Erről lapunkban is írtunk már, 
és mivel a pályázás lehetősége folyamatos, 
a részleteket megtalálhatják az érdeklő-
dők a kerület honlapján. A Klímavédelmi 
és Fenntarthatósági Kabinet munkatársai 
most a kerékpárhasználati szokásokat 
szeretnék felmérni a kerületben, ehhez 
kérik a középiskolás fiatalok segítségét. A 
kérdőív elérhető a http://www.kerdoivem.
hu/kerdoiv/1080844822/ címen, illetve on-
line megtalálhatják az érdeklődők a www. 
erzsebetvaros.hu oldalon a Klímavédelmi 
és Fenntarthatósági Kabinet link alatt. 

Zöld-parkolás
Darázsfészek a téma, de a zöldek hozzányúlnának: ez pedig a parkolás. Online 
konferenciát tartottak áprilisban a belvárosi parkolási problémákról több kerület 
és zöld civil szervezet bevonásával. A konferencián többek között előadást tartott 
Tóth Csaba, az önkormányzat Klímavédelmi kabinetjének vezetője, illetve a 
Levegő Munkacsoport is. A téma azért darázsfészek, mert autója rengeteg ember-
nek van, parkolóhely és út viszont egyre kevesebb, ráadásul az autó a legnagyobb 
szennyezési forrás a belvárosban. Az önkormányzatok ugyanakkor nem kevés 
pénzt adnak a helyiek parkolására: például Erzsébetváros tulajdonképpen közvetve 
évi 87-110 ezer forint támogatást ad minden autósnak a kerületben.

A rendszer tehát fenntarthatatlan, és nem csak a belvárosi lakosok egészsége 
szempontjából – hangzott el a konferencián, ahol a felszólalók megoldási javasla-
tokat is felvázoltak. Ilyen például, hogy minden családban csak egy autó kapjon 
kedvezményt, és a céges autók, a kerületbe bejelentett, de fizikailag máshol lakók, 
esetleg a tehetősebb autósok ne kapjanak támogatást a parkolásra. Megoldást 
jelenthetne az is, ha a csak az autósoknak járó parkolási támogatás helyett minden 
lakos egyenlő mértékű közlekedési támogatást (kb. évi 22-28 ezer Ft értékben) kap 
az önkormányzattól. Ezt felhasználhatja kevésbé szennyező közlekedési eszközök 
vásárlására (bicikli, roller, közösségi közlekedés, közösségi autó), de fordíthatja 
parkolásra is. Tóth Csaba előadásából az is kiderült: nemrég felmérést végeztek 
863 kerületi lakos bevonásával, ahol kiderült, hogy a helyiek támogatnák, hogy 
alakuljon át a parkolási rendszer. Mindezen felvetések jelen pillanatban még csak 
fikciók, de akit érdekel a téma, a konferencia anyagát a levego.hu oldalon elérheti.

    Kerékpározás kérdőív

A Klímavédelmi és 
Fenntarthatósági Kabinet külön 

menüpontban elérhető 
a kerület honlapján:

https://www.erzsebetvaros.hu/irodak/
klimavedelmi-es-fenntarthatosagi-

kabinet

Véleményezze a Klíma Akciótervet!
Közösségi bevonással készül a Fenntartható Energia és Klíma Ak-
cióterv (SECAP) Erzsébetvárosban. A december végéig tartó folya-
mat során az önkormányzat a lakosságon túl a helyben dolgozók-
kal, a vendéglátósokkal és az állami intézményekkel is egyeztet.

Az önkormányzat újságunk bevonásával online és személyesen is meg fogja 
kérdezni a kerületben lakókat, vállalkozókat és intézményeket klímakérdésekben. 
Minderre a klímavészhelyzet miatt van szükség; a cél az, hogy 40%-kal csök-
kenjen a kerület CO2-kibocsátása, és nőjön alkalmazkodó képessége. A doku-
mentumhoz először felméréseket végeznek a szakemberek, illetve megkérdezik a 
helyiek véleményét. Hamarosan megtudjuk, hogy a kerületben lévő épületek és 
intézmények milyen szén-dioxid-kibocsátással és energiafelhasználással rendel-
keznek, számos európai uniós pályázatnál pedig előnyt jelent, ha az önkormány-
zat már rendelkezik SECAP-pal. Hosszú távon csökken a kerület energiafelhasz-
nálása – így a rezsiköltség is –, függetlenedhetünk az energiaszolgáltatóktól, és 
élhetőbbé válik közvetlen lakókörnyezetünk. 
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Alapjaiban változott meg hétköznapi éle-
tünk minden egyes területe. Nincs kivétel. 
A családban a személyes kapcsolattartás 
nehezedett meg; a munkahelyeken, ahol 
csak lehet, az otthonainkba irányítanak; az 
iskolák távoktatásra álltak át. A közössé-
geink mindenhol, így a gyülekezetekben 
is, a digitális világ lehetőségeit igyekeznek 
felfedezni. A társadalom minden aspektu-
sában a védekezés és a távolságtartás most 
a kulcsszó. Nagyon rövid idő alatt koráb-
ban elképzelhetetlen módon változott 
meg életünk. Hová vezet mindez? Milyen 
hatással lesz ez személyes életünkre és 
kapcsolatainkra, közösségeinkre? 

Bár májusban már világszerte enyhítik a járvány miatt hozott 
korlátozó intézkedéseket, az elmúlt hetek tapasztalatai kétség-
telenül még sokáig velünk maradnak. Mit viszünk magunk-
kal? Különleges, szimbolikus üzenet lehet számunkra, hogy a 
2020-as nagy járvány éppen húsvét előtt, a böjti időben érkezett 

meg hozzánk. Mindig emlékezni fogunk 
az idei húsvétra. De figyeljünk arra, hogy 
ezekből a csendes hetekből, a belső szoba 
hónapjaiból mit viszünk tovább. Húsvét 
után az egykori tanítványok elbizonytala-
nodtak, félelmeik voltak. S belső békét-
lenségük után végül arra jutottak, hogy 
visszatérnének korábbi életükbe. Jézus 
is így talált rájuk, újra az üres halászháló 
mellett (János 21,3).

Olyan jó lenne, ha ez az időszak egyre 
többünket új utakra vezetne. Ahol több 
lehet egymás felé a bizalom, és bátrabb a 
reménység. Még sokáig fogjuk elemezni 
ennek a vírusnak az okait vagy értelmét. 

De mi már most elhatározhatjuk: nem a régi módon szeretnénk 
folytatni, hanem az Úrral új utakra indulunk. Neki a jelen kihí-
vásai ellenére is jó terve és célja van velünk és az egész emberi-
séggel. Húsvét utáni emberek vagyunk, hordozzuk a Feltáma-
dás örömét, erejét. Legyünk a bizalom és reménység hírnökei! 

A bizalom és a reménység hírnökei
Dr. Khaled A. László metodista lelkész gondolatai a vészhelyzetről és annak elviseléséről

Az V. századtól említik a Szent Iván éjsza-
ka együttes megünneplését Keresztelő 
János ünnepével, az egyház pedig erre 
a napra helyezte a szent születésének 
időpontját, mint a fény és a világos-
ság győzedelmét a sötétség és a halál 
felett, olvasható a Wikipedián. Melchior 
Inchoffer XVIII. századi egyházi szerző 
szerint a magyarok már a XI. században 
(1026 körül) tűzgyújtással ünnepelték az 
Iván-nap előestéjét. Szent Iván éjszakájá-
nak, más néven nyárközép éjszakájának 
a június 23-áról 24-ére virradó éjszakát 
nevezik Magyarországon. A történészek 
az egyik legpogányabb ünnepnek tartják, 
de ma Keresztelő János egyházi napjához 
és Szent Iván (tehát Keresztelő János) 
névnapjához kötődik. Szent Iván éjszaká-
ját a nyári napfordulótól 3 nap választja 
el, mivel az június 21-re esik az északi 
féltekén. Korábban a csillagászati nyár 
kezdete valóban június 24-re esett, de a 
tropikus időszámítási mód sajátossága 
és a korábbi naptárreformok következté-
ben szétvált a két ünnep. A napforduló-
hoz világszerte világi és egyházi ünnepek 
kapcsolódnak, mivel ekkor van az év 
legrövidebb éjszakája és az emberek 
számára a fény és a sötétség váltakozása 
mágikus eredettel bírt. Egyénként nem 
utolsósorban ekkor kezdődik a csillagá-
szati nyár is.

Szent Iván-éj

Sávout, a Tóraadás napja
Sávout ünnepe idén május 28-ra esik, ez a héber dátum szerinti Sziván hónap 5-e. 
Sávout azt jelenti, hogy hetek. Ez jelöli a Pészach és Sávout közötti időszakot. A 7 hétben 
a zsidók megtisztították lelküket az egyiptomi rabszolgaság által ejtett sebektől, és szent 
néppé váltak, és készen álltak, hogy szövetséget kössenek a Mindenhatóval a Tóra 
elfogadásával és betartásával. Ezért nevezik a Tóraadás napjának ezt az ünnepet. Sávout 
ünneplése pontosan az ötvenedik napon kezdődik, Pészah második napjától számítva. 
Izraelben egy, a világ más részén kétnapos ünnep. Pészah második napjától kezdetét ve-
szi az ómer-számlálás, majd az ötvenedik napjával érkezünk el Sávuotig. Innen a magyar 
„Pünkösd” elnevezés; ez a görög „Pentakosion” = ötven szóból származik.

Nagyon különleges és szép hagyományaink vannak ezen a napon. Szokás tejes 
ételeket fogyasztani.  A tej alapvetően édes, amilyen édes számunkra a Tóra, melyet 
Sávuotkor kaptunk. Kisgyerekként a régi Frölich cukrászdából hoztunk édesapámmal 
tejes süteményeket; túrós bélest vagy szerelmes levelet. Leírhatatlan, hogy mennyire 
finom volt. Frölich főrabbi édesapja sütötte ezeket a finomságokat. 

Rut könyvét is ilyenkor olvassuk fel. Sokat tanulhatunk Ruttól, aki betért a zsidó-
ságba, és az életét a mások számára tett jócselekedeteknek szentelte. E tekercs történe-
te azt tanítja számomra, hogy az életünkben a kihívások ellenére álmaink elérhetőek, 
ha hiszünk az Örökkévalóban.  

Ez a könyv tele van jócselekedetekkel, miképpen a Tóra is tele van cheszeddel, 
magyarul szólván; jócselekedetekkel, szeretettel, igazsággal. Chág Sameáh, boldog 
ünnepet kívánok a kedves olvasóknak!  Deutsch Péter rabbi (Bethlen téri zsinagóga)
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A Jézus mennybemeneteléhez hasonló történetek a Biblia és az 
antik világ nagyjaival kapcsolatban is ismertek (pl.: Énók, Illés, 
Romulus). A földi világtól való elszakadás, az emberek látókö-
réből történő eltűnés Jézus korában még jól ismert elképzelési 
modell és elbeszélési forma volt.

Evangéliumában és az Apostolok cselekedetei című köny-
vében az orvos Lukács ír arról, hogy Jézus a feltámadása után 
még 40 napot a tanítványaival töltött. Megbízta őket az Isten tág 
ölelésű, türelmes, veszni egyet sem, hanem mindenkit menteni 
akaró szeretetéről és az Istenhez fordulás lehetőségéről szóló 
örömhír továbbadásának feladatával, majd a szemük láttára, 
felhőbe takarva felment a mennybe, hogy újra Istennel legyen.

Ez volt Jézus földi életének záróeseménye. Ő maga mondta: 
jobb nekünk, hogy ez így történt, hogy kilépett az addig őt is 
egy helyhez kötő földi-fizikai dimenziók világából. Különben 
nem lehetett volna, és ma sem lehetne együtt a benne hívők 
millióival – a bennünk élő, nekünk erőt adó Szentlelke és az 
úrvacsora, a kenyér és a bor magunkhoz vehető jegyei által.

Meghalt, pokolra szállt, feltámadt, felment a mennybe – és 
azóta ott van, a mindenható Atyaisten jobbján. Ott szurkol 
nekünk – ott esedezik értünk: botladozó, de tisztán élni és tisz-
tán látni vágyó bűnösökért. Halálunk után oda vár minket is. 
Közelségébe. Örök örömbe.  Idézett vers: Babits, Eucharistia

,,Az Úr nem ment el, itt maradt. ... 
A mi királyunk eleven!’’
Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin evangélikus lelkész gondolatai a mennybemenetelről

Pünkösd
A pünkösd az a keresztény ünnep, amivel a legkevésbé 
tudnak mit kezdeni a hívő vagy nem hívő emberek, ha el 
kéne magyarázniuk: mit is ünneplünk ezen a napon. Ez az 
ünnep, amikor arra az eseményre (is) emlékezünk, mikor 
Isten még közelebb akar kerülni szeretett teremtményéhez, 

az emberhez. Már nem „csak” egy emberben megtestesülve 
jár-kelt a földön, hanem a Szent Lelkét küldte el. Isten a hívők-

be költözik, és ennél közelebb már nem tud jönni.
A pünkösd történetileg ószövetségi ünnep és annak tovább élése a 

keresztény hitgyakorlásban. Héber nevén Savuót, heteket jelent, mert az Első Zsenge 
ünnepétől kellett hét hetet számítani, s az azt követő ötvenedik napon ünnepelték 
meg. A magyar pünkösd szó a görög nyelvből származik, görög nyelven ugyanis az 
ünnepet pentekoszténak hívták, amely azt jelenti „ötvenedik”. Ahogy az Első Zsenge 
ünnepe a tavaszi árpaaratást, úgy a pünkösd, a búzaaratás kezdetét jelölte.  Az egyip-
tomi szolgasorból való szabadulás feletti örömöt és hálát ilyenkor is adományokkal 
fejezték ki a hívők a jeruzsálemi Templomban. Isten pedig ezt az ünnepet választotta 
arra, hogy a Lelkét elküldje a várakozó tanítványaira. A tanítványokra, aki együtt vol-
tak és imádkoztak, kettős tüzes nyelvek ültek, megteltek Isten Jelenlétével, utána Péter 
prédikálni kezdett, és megtért 3000 ember, megszületett az egyház. 

Isten áldását kívánom minden kedves olvasóra, azokra is, akik már hisznek, és 
azokra is, akik még nem, és azokra is, akik már keresik a választ. Békés ünnepet, pihe-
nést kívánok. Dombó Zsolt lelkipásztor (Belvárosi Gyülekezet)

A II. Vatikáni Zsinat 
(1962-1965) 

sajtóról és 
kommunikáció-
ról szóló „Inter 
Mirifica” kez-

detű, 1963-ban 
kelt határozata 

kezdeményezte, hogy 
minden évben egy vasárnapon legyen 
a katolikus egyházban a tömegtájékoz-
tatás világnapja.  1967 óta tartják ezt a 
napot, nálunk húsvét VI. vasárnapján. 
Január 24-én minden évben pápai üze-
netet adnak ki, mely meghatározza és 
kifejti a májusi nap témáját. Hazánkban 
idén május 26-án tartják a tömegtájé-
koztatás világnapját. A tömegtájékoz-
tatás 53. világnapja mottóját Szent Pál 
nyomán fogalmazta meg Ferenc pápa: 
„Tagjai vagyunk egymásnak (Ef 4,25) 
– A közösségi hálózatból az emberi 
közösségekbe”. (Magyar Kurír a katolikus 
hírportál)

A katolikus tömegtájékoztatás 
világnapja
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Facebookon 
az Erzsébetváros 
újság
Hónapok óta nézegetjük fotósaink remek képeit, művész-
fotókat, életképeket, utcaképeket, hétköznapi életünk és 
ünnepeink dokumentációját. Minden alkalommal sajnál-
kozunk, hogy nem tudjuk megosztani olvasóinkkal a javát. 
Bár már korábban is beszéltünk róla, a járvány képanyaga 
döntött: felköltöztünk a Facebookra. A hangsúly továbbra is 
a nyomtatott lapon van, de fotósaink ezernyi remek pillanata, 
néhány fontos, de kimaradt hír, vagy az újságban megjelent 
rövid információk itt részletesebben is elérhetőek, nem is be-
szélve operatőr kollégánk, Ribárszki Viktória kerületet életre 
keltő minivideóiról. Jelenlétünk a Facebookon nem pótolja a 
nyomtatott lapot, reményeink szerint viszont remekül kiegé-
szíti. Érdemes a kettőt együtt nézegetni, miután átolvasták az 
újságot, kicsit böngésszenek a Facebookon is – vagy fordítva. 
Várjuk véleményüket, javaslataikat, ötleteiket!

Erzsébetváros az online térben
Lapunk alapvető célja egyébként, mint mindig, de ebben a 
koronavírusos helyzetben méginkább, hogy összegyűjtse a 
legfontosabb információkat és tudnivalókat a kerület életé-
vel kapcsolatban. Mindebben azonban az Önök rendelkezé-
sére áll két hivatalos online felület is, az erzsebetvaros.hu 
weboldal, illetve az Erzsébetváros Hírei Facebook-oldal.  
Legnaprakészebben, érthető okokból, a Facebook-oldalon 
tájékozódhatnak, hiszen a Kommunikációs irodán dolgozó 
kollégáink minden új önkormányzati, hivatali hírt, informá-
ciót azonnal közzétesznek az oldalon. A kerület weblapján 
információkat találhatnak az önkormányzatról, a helyzetnek 
megfelelően külön linken találják a koronavírussal kapcsola-
tos tudnivalókat is. Az oldalon ott vannak a Klímavédelmi és 
Fenntarthatósági kabinet és az Antidiszkriminációs Iroda hírei 
is, megtalálják a testületi döntéseket, az irodák elérhetőségeit 
is. Használják információszerzésre ezeket a felületeket is! 

Erzsébetváros Újság Plusz
A Heti Tv műsora a rendszerre épül, kiemeltük azokat a mű-
sorokat, melyek rendszeresen azonos időben jelentkeznek.
Minden reggel 5:52-kor indul az adás héber nyelvű napi 

imádsággal. 
07 órától 20 óráig minden egész órában (11 óra kivételével) 

Híradó
Reggel 9-ig hétköznap Pirkadat politikai közéleti hírműsor 

(élő), (hétfőn az Erzsébetváros Magazin ismétlése is), 
vasárnap A hétórás vendég 

9:15-től hétköznap A Zsidó tudományok szabadegyeteme
11:15-től hétköznap Zenedoboz
11:25-től hétköznap Építészkorzó, szerdán Írószövetség
12:15-től hétköznap Heti menü főzőshow 
13:15-től a délutáni programok változatosak, megtalálható 

köztük a Szentföldi Szent Helyek Üzenete, a Híres Magya-
rok nyomában (dokumentumfilm), a Heti LibaZsír (Rangos 
Katalinnal és Szegvári Katalinnal), a Hetiszakasz kulturális 
vallási magazin ugyanúgy, mint a Heti Jazz (Gayer Ferenc-
cel), és természetesen az Erzsébetváros magazin is. 

A tartalomból • www.musor.tv

Erzsébetváros Magazin
A Heti Tévé egy független, közösségi, körzeti televíziós csator-
na, stúdiója a Wesselényi utcában található, és szinte az ország 
teljes területén, illetve határainkon túl is fogható. A csatorna 
Európában az első zsidó közösségi televízió, szlogenje ennek 
megfelelően: zsidókról nemcsak zsidóknak. A tévé önmeghatá-
rozása szerint úgynevezett „talkig” televízió, ahol elsősorban a 
műsorvezetők és vendégeik szólnak a nézőkhöz, és valamennyi 
beszélgetés élőben és ismétlés során is vágatlanul látható. 

Miért fontos ez itt Erzsébetvárosban? Elsősorban azért, mert 
a televízió a kerület lakói részére szerdánként erzsébetváro-
si hírműsort készít, amit egyébként négyszer ismételnek az 
adásnapokon. Ebben aktuális önkormányzati, kerületi esemé-
nyekről, hírekről számolnak be, az adások során szinte állandó 
szereplő egy rövid élő beszélgetésre Breuer Péter vendége-
ként Niedermüller Péter, a kerület polgármestere, de a helyi 
meghívottak között sokszor szerepelnek más politikai pártok 
képviselői, és egyéb neves, illetve a helyi köz érdekében fontos 
tevékenységet végző emberek. Ilyen értelemben tulajdonkép-
pen egy saját regionális adása van Erzsébetvárosnak.

Harmincnál több különféle műsora közül válogathatnak 
a nézők, melyek között a hírműsortól kezdve, a történelmi, 
vagy kulturális és vallási műsorokon át a jazzig sok minden 
megtalálható. A járvány a televíziót is nehéz helyzetbe hozta, 
hiszen a vendégek többsége is a különböző elektronikus plat-
formok segítségével a távolból áll a csatorna rendelkezésére.

Az adás többféle tartalomszolgáltatónál elérhető, de aki 
nem találja meg, a Youtube-n, illetve a Heti Tv weboldalán 
biztosan megtekintheti az Erzsébetváros Magazint. 



A Rózsák tere, bár ez nem tudományosan alátámasztott tény, 
nyilván valamiféle szakrális központ lehet, hiszen itt található a 
Budapest-Erzsébetvárosi Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia, 
illetve itt látogatható az első budapesti görögkatolikus templom 
és plébánia, az evangélikus kollégium és a Gyémánt Út Buddhista 
Központ is. Kis területen, sok hitéleti közösség, kultúra. Miniso-
rozatunkban elsőként a buddhista közösséget mutatjuk be.  

Gyémánt Út Buddhista Központ
2001 márciusában egy sörgyár épületét kezdték el átalakítani a 
buddhisták Budapesten – a Rózsák tere mellett. Ez lett Euró-
pa legnagyobb Gyémánt Út Buddhista Központja. 1990-ben 
alakult meg a buddhizmus első kis központja Budapesten. 
A magyarországi meditációs csoportok egy darabig bérlelt 
lakásokban meditáltak. Sok költözés után azonban 2001-ben 
megvásárolták a volt sörgyár épületét, a Rózsák tere mellett, a 
Huszár utca sarkán. A jelenlegi centrum 3.600 nm-es alapterü-
letével Európa legnagyobb Gyémánt Út Buddhista Központja, 

2001. június 30-án avatta fel Láma Ole. Az épületben található 
egy modern, 140 fő befogadására alkalmas gompa, könyvtár és 
dhamashop, illetve lakórészek. A központ a vészhelyzet előtt 
minden nap este 6 és 10 óra között fogadta az érdeklődőket, 
50-120 fő vett részt meditációkon. Március 14-e óta a központ 
átmenetileg zárva tart. 

Kilencvennégy évvel ezelőtt, 1926 már-
ciusának elején egy jóképű fiatalember 
besétált a Blaha Lujza téri EMKE-kávé-
házba. Ő feltehetően már akkor tudta, 
amikor az ajtót kinyitotta, hogy soha 
nem fog élve távozni, ennek ellenére leült 
egy asztalhoz, és kávét rendelt. Megitta, 
majd a telefonfülkéhez ment, és izgatot-
tan többször próbált sikertelenül tele-
fonálni. A telefonkezelőhöz 
lépett, arra kérte, hívjon 
fel egy számot. A telefonos 
sokadik próbálkozás után 
jelentette, hogy a telefont 
felvették ugyan, de azonnal 
le is tették. 

A fiatalember továbbra 
is a kávéházban maradt. 
Egy óra múlva a ruhatáros 
tompa dörrenésre figyelt fel 
a mellékhelyiség irányából, majd amikor 
az ajtót kinyitotta, újabb lövés dörrent. 
A mosdó kövezetén ott feküdt a fiatal 
férfi, fejéből és mellkasából ömlött a vér, 
kezében pisztolyt szorított.

A rendőrök a halott zsebeiben megta-
lálták az iratait, így derült ki, hogy Antal 
Gyula pincérről van szó, aki a Csengery 

utca 3. alatt 
lakott albérlet-

ben. Zsebében találtak 
egy borítékot is, melyre csupán ennyit 
írtak: öngyilkosságom magyarázata. 
Nyomban felbontották, és egy szabályos 
keresztrejtvény hullott ki belőle. 

A főkapitányságon azonnal megkezd-
ték a keresztrejtvény megfejtését, hogy 
ebből állapítsák meg a rejtélyes öngyil-
kosság okát, ám, mint utóbb kiderült, a 

rendőrök nem boldogultak a rendkívül 
bonyolult rejtvény megfejtésével. A 
rejtvényt sem akkor, sem később nem 
sikerült megfejteni, az idők folyamán 
a rendőrségi archívumból is eltűnt. A 
titokzatos rejtély-rejtvényt a mai napig 
sokan keresik, nemzetközi felhívás is 
született a felkutatására.  Biztos, ami 
biztos, megkérdezzük: Nincs meg vala-
kinél a családi emlékek között az eredeti 
rejvény másolata?
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ERZSÉBETVÁROSI MISZTIKUM

MINISOROZAT: 1. RÉSZ

A megfejthetetlen keresztrejtvény

Szakrális központ a Rózsák tere?

Kép: FSZEK Budapest Gyűjtemény
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Meteor
A mai Polgármesteri Hivatal helyén (Erzsébet körút 6.) 1906-ben nyílt meg a Meteor 
szálló és kávéház. Megmagyarázhatatlan okból ez lett az artisták és a varieték művészeinek 
kedvenc helye, de szívesen látogatták a vakok is. A kávéház tulajdonosa Glaser Fülöp külön 
Braille-írással készült kártyacsomagokkal várta őket. Nappal szinte teljes volt a csend, ám 
éjszaka, munka után megérkeztek a mulatók sztárjai és velük a könnyű hölgyikék is. Balla 
Vilmos írta a Meteorról: „A Meteorban az első hajnali órákban csupán finom palackbor 
és sampányi járja különféle hentesáruk bekebelezése mellett. … A Meteor hiányosan 
berendezett termében néhány asztalon nincs hamutartó, de pezsgősvödör mindegyiken 
látható.” 1909-ben a szálloda negyedik emeletén rendezkedett be Ady Endre, míg a har-
madikon Krúdy Gyula. A kávéház 1920-ban, a szálloda 1923-ban ment csődbe. 

Kulacs étterem
A legendás Kulacs étteremről sajnos már csak múlt időben tudok írni, hiszen bezárt 
és minden jel szerint végleg. A hely eredetileg Kis New York névre hallgatott, majd 
Vajdahunyad, később Arany kávéház volt, végül 1932-ben lett Kulacs. Az igazi fellen-
dülés 1934-ben történt, ekkor ültették a zongorához 15 nap próbaidőre Seress Rezsőt, 
aki aztán kisebb-nagyobb megszakításokkal közel 20 éven át játszott az étteremben. 
Pásztor János és a törzsvendégek még saját lapot is szerkesztettek, így szinte ez volt az 
egyetlen szórakozóhely Budapesten, amelynek saját újságja volt. Az ötvenes években a 
rádió rendszeresen adott közvetítést a Kulacsból. Akkoriban, ma már megmosolyogta-
tó módon, az volt a vendéglő reklám mondata: „Vidékiek! Találkozzunk a Kulacsban!”. 
Seressen kívül volt még egy ismert zeneszerző, aki a Kulacs zongorája mellett szóra-
koztatta a közönséget, mégpedig Horváth Jenő, aki nem mellesleg Erzsébetvárosban 

élt. Ő volt, aki megírta a Csak átutazó vagyok itt a földön című dalt, amit sokan Seressnek tulajdonítanak, 
ami annyiban igaz, hogy valóban Seress írta, de csak a szövegét. 

New York-palota
1892-ben még csak üres telek a sarkon. „Ismeretes, hogy a „New-York” amerikai életbiz-
tosító-társaság megvette az Erzsébet-körút, Dohány- és Miksa-utcáktól határolt telket, 
hogy azon egy millió forint költséggel monumentális intézeti házat építtessen. Ezzel 
elismeri Budapest világvárosi jelentőségét, mert Európában eddigelé csak a legnagyobb 
városokban van saját palotája.” – írta 1891-ben a Fővárosi Lapok. És két évvel később 
már ott állt a New York-palota, benne egy csodálatosan berendezett kávéházzal.

Egy amerikai biztosítótársaság, a Life Insurance Compagnie építtette és reklám-
nak szánták. A régi reklám így csalogatta a vendégeket: „Színház után a New York ban 
találkozunk.” A társaság természetesen nem csupán reklámként építtette a pa lotát, be 
is költöztek. A cég ügynökei minden biztosítási ügyet a kávéházban intéztek, termé-

Séta a múltban
Erzsébetváros, a mi városunk. Büszkén látjuk, hány és hány arca volt és van. Talán az egyik legszíne-
sebb fővárosi kerület, gazdag, változatos múlttal. Volt polgári-kispolgári arca, volt bohém arca is, hiszen 
errefelé hagyomány a kocsmák és léha mulatók jelenléte, meg persze a számtalan kávéház, a sok ki-
sebb-nagyobb színház, a szerkesztőségekről, kiadókról, nyomdákról, ügynökségekről, mozikról, filmfor-
galmazókról nem is beszélve. És persze itt a zsidó arca, bár túlzás zsidónegyednek nevezni, de mégis. 
Városunknak templomai, zsinagógái, átjáróházai, iskolái, boltocskái, műhelyei, számtalan kisebb-na-
gyobb kulturális színtere rajzolják meg vonásait. Ezt az arcot szeretnénk kicsit közelebbről bemutatni, 
hogy büszkék lehessünk rá. Induljunk hát egy sétára a múltban, s legyen mottónk Eötvös József mon-
data: „Az egész hazát csak eszmékben foghatjuk fel, s így azon szeretet, mellyel az egyes falujához vagy 
környékéhez ragaszkodik, tulajdonképp azon kapocs, mely őt a hazához köti.”
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szetesen a cég költségére fogyasztva, a nyomtatványokat a főpincér osztogatta, a szükséges orvosi vizsgálatokat pedig egy mel-
lékszobában intézték. A biztosító a nagy befizetések reményében óriási összegű előlegeket fizetett ügynökeinek, akik egy darabig 
hozták is a tervezett számokat. Egy idő után azonban egyre több aláírt kötvényt nem lehetet kézbesíteni, mert a biztosítottak nem 
létező személyek voltak, sőt lassan a jutalékokat felmarkoló ügynökök egy része is eltűnt. A biztosító végül befejezte magyarországi 
működését, örökül hagyva a csodálatos palotát. 

Élt 24 évet ˜ ASZK
Harminchét évvel ezelőtt, 1983. május 8-án nyitotta meg kapuit az Almássy téri Úttörő 
és Ifjúsági Ház, Szabadidőközpont. Az ötemeletes,  5200 m2 alapterületű épületben volt 
három előadó és két klubterem, kilenc szakköri szoba, egy 470 személyes nagyterem, 
mellette 120 személyes kamaraterem, továbbá egy 25 méteres tanuszoda és belső udvar 
is. A 121 millió forintba kerülő épület terveit Straub Éva és Jakab Zoltán készítették, a 
belsőépítész Somogyi Pál volt. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit 
tud? televíziós selejtezőhöz és döntőhöz. A zsűri nem akárkikből állt: az elnök Major 
Tamás volt, tagjai Faragó Laura, Halász Judit, Petrovics Emil, Szinetár Miklós, Vásár-
helyi László és Beck László, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat művészeti igazgatója, 
akit később az amerikai turnéjáról hazatérő Benkó Sándor váltott.
Az intézmény sikeres programjai közé tartozott Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyökvár, de innen 
indult a Téka Táncház is. A központ falai között tartotta első lemezbemutató koncertjét az Első Emelet, és itt alakították meg a Bo-
nanza Banzai első klubját is 1987-ben. Az épület több mint tíz éve üres, a legutóbbi tervek szerint lebontása után szállodának kellene 
épülnie a helyén.  

Fészket raktak a Kertészben
Idén 119 éves a Kertész utcai Fészek Klub, érdekes, de korábban lányárvaház mű-
ködött az épületben. Bár kevesen tudják, ez Európa egyik legrégibb, ha nem 
a legrégibb művészklubja. Neve a Festők, Építészek, Szobrászok, Zenészek, Éne-
kesek és Egyéb Komédiások szavak kezdőbetűiből tevődik össze, melyet Zilahy 
Gyula (1859-1938) színész talált ki. Az alapítók között volt többek között Benczúr 
Gyula, Bródy Sándor, Csortos Gyula, Fadrusz János, Heltay Jenő, Kacsóh Pong-
rác, Kerstock Károly, Lechner Ödön, Molnár Ferenc, Rippl Rónai József vagy 
Szinyei Merse Pál. Az I. világháború előtt a Fészek csodálatos berendezésével az 
egyik legelőkelőbb helynek számított, ahol szigorú felvételi szabályok teljesítését 
követően lehetett csak tag valaki. A klub egyéb szabályai is szigorúak voltak: 
hölgyvendéget csak abban az esetben hozhatott egy tag, ha vele volt a felesége 
is… A legnagyobb forgalom a kártyaszobában volt, mert annak jövedelme tar-

totta el a tagdíjakon és adományokon kívül a klubot. A legnagyobb kártyás Törzs Jenő volt, aki egy éjszaka nyerte össze a villájára 
való pénzt, Beöthy László viszont vagyonának tetemes részét vesztette el ugyanitt. A II. világháború után a lebombázott épületet 
a művészek saját pénzükből építették újjá. A klubhoz többkötetnyi anekdota fűződik, nem beszélve a jónéhány asztaltársaságról, 
akik hétről hétre itt gyűltek össze. Fekete, fehér, igen, nem címmel 1968 őszétől 1970 februárjáig ment a televízióban egy budapesti 
kerületek közötti helytörténeti és helyismereti vetélkedő, melynek VII. kerületi csapata a Fészekben székelt. Nem szívesen valljuk 
be, de 1969 áprilisában kikaptunk a II. kerületiektől. 

Kispipa
Hiába a korábbi előélete az Osvát utcai Kulacs étteremben, a pesti emlékezet Seress 
Rezsőt most már mindörökre az Akácfa utcai Kispipához köti, holott itt csupán 10 
évig, 1958-tól haláláig, vagyis 1968-ig játszott. Nem tudni, hogy az étterem pontosan 
mikor nyílt meg, vélhetően valamikor az ötvenes években, de nem is igen fontos, hiszen 
mindenki Seress miatt emlékezik rá. Olyannyira, hogy Kolodko Mihály egy kis bronz 
pipában zongorázó Seress Rezsőt ábrázoló miniszobra kapott helyet az Akácfa utcai 
épület falán. Seress már régen túl volt sikerei csúcsán, de rezignáltan ült kopott zongo-
rája mellett és csak játszott. Kizárólag érte zarándokolt az Akácfa utcába a művészvilág 
színe-java, köztük olyanok, mint John Steinbeck, Spencer Tracy, Louis Amstrong, Cziff-
ra György, a walesi herceg, Arturo Toscanini, Spencer Tracy, John Steinbeck, Arthur 
Rubinstein, Beniamino Gigli, Otto Klemperer és Ray Charles is. 

Kép: FSZEK Budapest Gyűjtemény
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A CSÁSZÁR MORZSÁJA
Szerencsére jutott nekünk is belőle. Ezt 
a nagyon finom és könnyen elkészíthető 
édességet Ferenc Józsefnek és Erzsébet ki-
rálynénak köszönhetjük. Többféle legenda 
is kering az udvar környékéről, mindegy 
melyik a szimpatikus, a lényeg, hogy sze-
retjük a császármorzsát vagy más néven 
smarnit. Az egyik változat, hogy Ferenc 
József, akit szigorú diétára fogtak orvo-
sai, az éj leple alatt nekiállt palacsintát 
sütni, nagy titokban. De nem sikerült az 
akció, és az elrontott palacsintatészta fura 
állagából lett a császármorzsa. A másik 
legenda, hogy Sissi, aki nagyon vigyázott a 
vonalaira, könynyű édességet rendelt sza-
kácsaitól, de az eredmény nem nyerte el 
tetszését, a császárra bízta, hogy megkós-
tolja, és ő annyira megszerette, hogy ez a 
morzsa lett a császár kedvenc édessége. 
Mindegy, hogy melyik legenda áll hozzánk 
közelebb, lényeg, hogy készítsük el ezt a 
finom császári édességet.

Hozzávalók 3-4 főre:
4 db tojás  3 dl tej  2 csapott evőkanál 
cukor  1 tasak vaníliás cukor (ízlés sze-
rint)  citromhéj reszelve  200 gr finom-
liszt (az eredeti recept liszttel készül nem 
búzadarával!)  1 evőkanál vaj  csipet só 
 8 gramm sütőpor

Elkészítés:
Egy nagy tálban keverjük össze a lisztet, a 
cukrot, vaníliás cukrot és a sütőport. Las-
san adjuk hozzá a tejet és csomómentesen 
kevergessük el. (palacsintatészta állagú 
legyen)
Válasszuk szét a tojásokat a sárgáját te-
gyük a masszába, a fehérjét egy pici sóval 
verjük fel kemény habbá, majd óvatosan, 
lassan keverjük a masszához.

A serpenyőben felhevítjük a vajat és a 
tésztánkat lassan beleöntjük, majd kb. 180 
fokon aranyosbarnára sütjük. (10-15 perc)
Amikor megsült, egy villával darabokra 
szaggatjuk, tépjük. Ilyenkor gondolhatunk 
Ferenc Józsefre, aki falánksága miatti 
igyekezetében elrontotta a palacsintát, mi 
pedig élvezhetjük hamarosan a hibájából 
született nyalánkságot.
A császármorzsánk tetejére tehetünk lekvárt, 
porcukrot, de javaslom, hogy figyeljünk az 
idényjellegű, illatos, ropogós gyümölcsökre 
is. Ezekből készíthetünk fenséges édessé-
günk tetejére gyümölcspürét, friss gyümölcs-
ből. Ilyenkor jelenik meg a piacon a meggy, a 
cseresznye vagy a kissé fanyar ribizli.

FEDÁK SÁRI LEPÉNYE

A híres magyar színésznő, Fedák Sári, 
Molnár Ferenc felesége nagyon kedvelte a 
társasági élettel is járó süteményezést. A 
primadonna nem csak műkedvelőnek szá-
mított, hanem maga is kitűnő háziasszony 
hírében állt. A korabeli források szerint 
egyik remekművét, a Fedák lepényt, rajta 
kívül a legjobban Móra Ferenc felesége 
készítette és a nagyszerű díva megenged-
te neki, hogy a még ma is híres és elismert 
Móra Ferencné szakácskönyvbe is beke-
rüljön a titkos recept. Nem is bonyolult és 
nagyon finom édesség. 

Hozzávalók:
30 dkg cukor  30 dkg vaj  30 dkg liszt  
6 db tojás sárgája  fél vaníliarúd  10 dkg 
szeletelt mandula  porcukor vagy vaníliás 
cukor

Elkészítés:
Habosra verjük a vajat és a cukrot, hozzá-
tesszük a tojás sárgáját és a vaníliarudat 

kikapargatjuk. Ezután kanalanként a lisz-
tet, lassan összekeverjük. Ha van otthon, 
akkor sós vajjal kikenjük a tepsit, lisztez-
zük és az elkészült tésztánkat beleöntjük. 
Szeletelt mandulával finoman meghint-
jük a tetejét és lassú tűzön a sütőben 
megsütjük. Ha elkészül, kockára vágjuk 
és alaposan megszórjuk porcukorral vagy 
vaníliás cukorral.

KÁROLYI SALÁTA

A nyári melegben van az úgy, hogy kifeje-
zetten salátára vágyunk. Ebben tulajdon-
képpen mindenki jó, hiszen egy kevéske 
kreativitás és sok-sok zöldég kell csak 
hozzá. Sajnos, már nem valószínű, hogy 
megtudjuk, hogy az egyik kedvencünket, a 
„Károly salátát” melyik Károlyinak köszön-
hetjük, de az biztos, hogy elsőnek Gundel 
Károly Kis magyar szakácskönyvében 
jelent meg a receptje.

Hozzávalók:
Fehérbab (konzerv is jó)  Kifliburgonya 
főve, felvágva (sima burgonyával is jó)  
Zöldpaprika felvágva  Kovászos uborka 
apróra vágva  Keménytojás felszeletelve 
 1 nagy fej saláta összetépve apróra  
Majonéz ( tubusos is megfelel)

Elkészítés
A hozzávaló zöldségeket összekeverjük 
egy nagy tálban, majd ezután hozzáadjuk 
a majonézt és összeforgatjuk. A titok, hogy 
ne ázzon túl a majonézben az csak egy 
pikáns ízt ad. A zöldségek ízharmóniájának 
kell dominálni. Frissen őrölt bors kerül 
salátánk tetejére, és egy kis petrezselyem 
zölddel is bolondíthatjuk. Nem csak finom, 
de nagyon látványos is lesz. Érdemes pár 
órára hűtőbe tenni, hogy összeérjen. 

Az első magyar nyelvű szakácskönyv a XVI. században született, szerzőjét nem ismerjük. De az ételmű-
vész sorait a mai, konyhában szorgoskodó háziasszonyok is biztosan osztják: „ A jó szakács műve mú-
landó! Minél finomabb, annál hamarabb pusztításra kerül!” Az étel energiát ad, a finom étel jó energiát, 
a nagyon jó étel pedig maga a művészet! Hogy mennyire az, megláthatjuk, ha az ételkultúrában elme-
rülünk. Híres emberekhez, történelmi személyiségekhez és művészekhez kötődik számos hazai íz, amit 
akár nap, mint nap fogyasztunk. Nézzünk néhányat közülük!

Híres emberek, híres receptek
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www.erzsebetvaros.hu
Az erzsébetvárosi önkormány-
zat honlapján minden informá-
ciót megtalálhatnak, az önkor-
mányzati, képviselő-testületi 

hírektől a Polgármesteri Hivatal 
irodáinak elérhetőségéig. 

Pályázatok, hirdetmények, se-
gélyek, rendeletek egy helyen!

Facebook/Erzsébetváros 
Hírei

Az önkormányzat hivatalos 
információs fóruma a Faceboo-

kon elérhető Erzsébetváros Hírei 
oldal. Tájékozódjon az aktuális, 

legfrissebb önkormányzati hírek-
ből, éljen az online kommuniká-

ció lehetőségével.

Facebook/Erzsébetváros Újság Plusz
A kerület kulturális/közéleti magazinjaként mi 
is felköltöztünk a Facebookra. Naponta frissülő 
oldalunkon fotók segítségével naplózzuk a helyi 

hétköznapok legszebb, legvidámabb, legérdekesebb 
pillanatait. Ribárszki Viktória videói segítségével 
életre keltjük a betűket, kiegészítjük, vagy előze-

tesként bemutatjuk a lapunkban megjelenő cikkek 
tartalmát. Keressenek minket, üzenjenek nekünk, 

osszák meg tartalmainkat bátran!  



AZ EVIN NONPROFIT ZRT. KERES

Parkolási ellenőröket
A Budapest VII. kerületében parkoló járművek 

szabályos parkolásának ellenőrzésére.
AMIT KÍNÁLUNK: 

Határozatlan idejű munkaviszony, 
havi bruttó 280.000 – 320.000 Ft/hó fizetési keret 

(plusz évi 200.000 Ft cafeteria). 
A munkavégzés helye: Budapest VII. kerülete.

Önéletrajz beküldés 2020. május 26-ig 
a karrier@evin.hu e-mail-címre!

Részletesebb leírás: https://www.erzsebetvaros.hu

AZ EVIN NONPROFIT ZRT. KERES

Parkolási személyes 
ügyfélszolgálati 
munkatársakat

AMIT KÍNÁLUNK: 
Határozatlan idejű munkaviszony, 

havi bruttó 320.000 – 365.000 Ft/hó fizetési keret 
(plusz évi 200.000 Ft cafeteria). 

A munkavégzés helye: Budapest VII. kerülete.
Önéletrajz beküldés 2020. május 26-ig 

a karrier@evin.hu e-mail-címre!
Részletesebb leírás: https://www.erzsebetvaros.hu

KÉRJÜK, TÁMOGASSA 
a járvány miatt nehéz helyzetbe került 

erzsébetvárosi lakókat!
Szolidaritási számlaszám: 

11784009-15507008-
10250000


