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KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS
Nyáron a Színes Erzsébetváros kérdőíves kutatást végzett, 
hogyan vélekednek az itt élők a Klauzál térről és környékéről. A 
kérdőívet 526 ember töltötte ki: többségük erzsébetvárosi. A leg-
aktívabbak a 26 és 35 év közöttiek voltak: a többség diplomás. A 
válaszadók java része elkerüli a teret, melynek jelenlegi funkcióit 
az 5-ös skálán rendre 2-re vagy annál rosszabbra értékelték. Az 
emberek többsége több zöldet és több padot szeretne látni. Sokan 
támogatnák, ha a téren kisebb létszámú kulturális rendezvények 
volnának, és azt is, hogy a közeli, üresen álló önkormányzati he-
lyiségeket civil szervezetek kaphassák meg. Azt is támogatnák, ha 
a csarnokban rendszeresen lennének gasztronómiai és kulturális 
rendezvények. Furcsa módon azonban a megkérdezettek szerint 
meg kellene szüntetni a téren található sportpályákat.

KONFERENCIA 
Október elején elsőként a Színes Erzsébetváros szervezett – a 
járvány miatt online – konferenciát, majd néhány nap múlva az 
önkormányzat tartott – szintén online – lakossági fórumot a tér 
és a csarnok jövőjéről. 

A Színes Erzsébetváros online konferenciáján Polyák Levente 
urbanista (Eutropian, Róma-Bécs-Budapest), Kobrizsa Ádám 
(a Mindspace Nonprofit Kft. egyik alapítója), Jókuti András 
gasztroblogger (Világevő) számoltak be meglátásaikról és 
tapasztalataikról. 

Polyák Levente elmondta, ma a piacok egyik legfonto-
sabb kérdése a diverzitás, vagyis, hogy sokféle dolog lehessen 
egymás mellett, például kulturális események, gyerekmegőrző, 
kávézó könyvekkel, stb. Kobrizsa Ádám a Rákóczi téri csarnok-
hoz kapcsolódó defibrillációs kísérleteiről számolt be. Jókuti 
András gasztroblogger 10 éve írja a Világevő blogot. Ő különfé-
le külföldi piaci élményeiről mesélt.

Az előadók szerint a Klauzál csarnok jelenleg a kihagyott 
lehetőségek helyszíne. 

LAKOSSÁGI FÓRUM 
Az önkormányzat által szervezett online lakossági fórum két 
előadója Niedermüller Péter polgármester és Borbélyné Bárdi Zsu-
zsanna alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője voltak. 
A polgármester mutatta be az önkormányzat elképzeléseit:
• szeretnék a tér és a vásárcsarnok átalakításán keresztül az itt 

élők életminőségét javítani, jobban működő piacot létrehozni, 
amelyben helye van a kultúrának és gasztropiacnak is

• a piacteret egyfajta közösségi térnek is tekintik, ennek megfe-
lelően új funkciókkal szeretnék felruházni

• szeretnék, ha a csarnok körül egy kellemes pihenőpark jönne 
létre, miközben jó volna, ha a tér és a csarnok egyben turiszti-
kai attrakció is lehetne, annál is inkább, mert a téren emlékhe-
lyet kívánnak létrehozni

• mindezek mellett fontosnak tartják a zöldfelület megőrzését.
Az átalakítás egyértelműen kizárja, hogy a csarnok egyfajta 
„bulihellyé” alakuljon. 

A Klauzál tér múltja és jövője
Mostanában egyre több szó esik a Klauzál térről és vásárcsarnokról, hiszen a tér rekonstrukciója régóta 
esedékes már, különösen annak fényében, hogy az Almássy tér és a Madách tér rendbetétele megtörtént. 

István tér 1900 körül
Fortepan/Budapest Főváros Levéltára/Klösz György fényképei

A MÚLT 
A Stephans Platznak hívott teret 1852-ben alakították ki. Vásári jellegét növelte, 
hogy 1870-től rendszeresen itt vert tanyát a Renz Cirkusz és 1871-ben Carré Osz-
kár cirkusza is. Miklósy Gyula pont a porond helyére álmodta meg az ezerszemé-
lyes harmadik magyar nyelvű színházat. A színház 1874 januárjában egy tűzvész 
miatt megsemmisült. Éppen ebben az évben magyarosították a tér elnevezését, így 
lett István tér. Ekkor állították fel az első lóvasútállomást is a téren, melyet 1911-
ben váltott fel a villamos. A teret 1907-ben nevezték el Klauzál Gábor (1804–
1866) reformkori földművelésügyi-, ipari- és kereskedelmi miniszterről. 

A második világháború vége felé a Klauzál tér déli részét tömegsírként hasz-
nálták, majd az 1956-os forradalom és szabadságharc idején ismét. 1969-ben 
Kecskésné Szabó Ildikó terve alapján a tér mintajátszótér lett. A Polgármesteri 
Hivatal 1997-ben újíttatta fel a teret Hlatky Katalin tervei szerint. A téren 2007-
ben avatták fel itt Széri Varga Géza lovasszobrát, ami az 1848-1849-es forradalom 
és szabadságharcnak állít emléket. 
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A 3 hónapos tesztidőszak alatt folyamato san figyelik a forgalmi 
adatokat. A ke rü let vezetése azonban nem csak a forga lom-
szám láló kamerák adataira, illetve a tervezők felméréseire, 
terveire hagyatkozik. Széles körű lakossági felméréssel, fóru-
mokkal igyekeznek „élő” adatokat is beszerezni, javaslatokat 
gyűjteni a gyakorlati tapasztalatok alapján. Aki szeretne részt 
venni a folyamatokban, vagy úgy érzi, hogy lenne véleménye, 
és szeretné is eljuttatni a döntéshozókhoz, az most még időben 
van. Tapasztalataikat, javaslataikat várják a forgalomcsillapi-
tas@erzsebetvaros.hu címre.

A járvány miatt a lakossági fórumokat biztonságo-
san csak online lehet megtartani, így volt ez szeptem-
ber 24-én is. Az élő közvetítés megtekinthető a Face-
book/Erzsébetváros Hírei oldalon, vagy az alábbi QR 
kódot beolvasva azonnal elérhetik a felvételt. 

Több hasonló eszmecserére is sor kerül az elkövet-
kező időszakban, többek között éppen lapunk megjelenése előtt 
is. Az online lakossági fórumokról hírt adnak a kerület hon-
lapján. A Miutcánk honlap online felmérésén több, mint 1000 
ember válaszolt a forgalomcsillapítással kapcsolatos kérdésekre. 

Szeptember 30-ai hatállyal visszavonták Csintalan 
Pál kerületi rendőrkapitány kinevezését, ugyan-
akkor az országos rendőrfőkapitány október 1-jei 
hatállyal megbízta Türi Árpád r. alezredest az 
Erzsébetvárosi Rendőrkapitányság vezetésével. 
Niedermüller Péter polgármester és dr. Kispál Ti-
bor alpolgármester az önkormányzat képviseleté-
ben vettek részt az új rendőrkapitány ünnepélyes 
kinevezési ceremóniáján. 
– A kerület számára egy lényegesen láthatóbb, a lakosság által is el-
érhetőbb rendőri tevékenységet szeretne biztosítani a VII. kerületi 
kapitányság új vezetője, átláthatóbb kommunikációval kiegészít-
ve – mondta dr. Kispál Tibor, hozzátéve, hogy az önkormányzat 
üdvözli a kitűzött célokat, ami a jelenlegi állomány megtartása 
és eredményes rendőri munka folytatása mellett, további fiatal 
rendőrkollégák felvételét is célozza. Türi Árpád kitartó munkája 
eredményeként, példás teljesítménye és a kiemelkedő pályafutása 
miatt idén elnyerte „Az év budapesti rendőre” címet, 
nagyinterjúnkat a májusi lapszámunkban olvashat-
ták (www.erzsebetvaros.hu/nyilvánosság/újság).
Videóinterjúnkat megtekinthetik az önkormány-
zat Facebook-oldalán. 

Új rendőrkapitánya 
van Erzsébetvárosnak

Forgalomcsillapítás 2.0
A számítástechnika nyelvére lefordítva a forgalom-
csillapítás mintaprojekt második, javított verzió-
jának hétköznapjait élik a belső-erzsébetvárosiak, 
illetve az érintett területen áthaladók. A Főváros 
és a BKK által megtervezett, az önkormányzat 
támogatásával létrejövő forgalmirend-változás 
augusztus 10-én lépett életbe. 

Erzsébetvárosban a Damjanich-Bethlen-Dembinszky-Rottenbiller utcák által határolt területen a következő években magánberu-
házók összefogásával jelentős ingatlanfejlesztés valósulhat meg, a műemléki épületek megőrzése mellett. A városrész újjászületése 
érdekében a Liget City Projekt Kft. megbízásából nemzetközi ötletpályázatot írtak ki, melynek zsűrijében helyet kapott a kerület 
polgármestere és főépítésze is. Tíz magyar és nemzetközi tervező iroda nyújtotta be pályaművét, melyek megtekintésére a beruházó 
meghívott minden érdeklődő erzsébetvárosi polgárt.
Az ingyenes kiállítás október végéig tekinthető meg, 10-16 óra között, a Damjanich utca 11-15. szám alatt, a Ligetvárosban.

Lakossági fórum is lesz! Az önkormányzat a lakosság véleményének megismerése  és a tervekkel kapcsolatos tájékoztatás érdekében 
lakossági fórumot is szervez. A – pandémia miatt online – fórum tervezett időpontja november 4-e, 17 óra. Pontos információk az önkor-
mányzat honlapján és Facebook-oldalán.

Tervkiállítás



A TAXI NEM VERKLI!
Néhány évtizeddel ezelőtt, mikor havonta járt annyi autó a házak 
előtt, mint most egy nap, időnként megjelent a házak udvarán 
a verklis, aki bőszen tekerve zeneszerszámát néhány percre 
feldobta a lakók hangulatát. Most is feldobja a lakók hangulatát, 
hogy a házak előtt várakozó autóból, taxiból a hangerő felteke-
rése után üvölt a zene, csak éppen nem pozitív irányba. Nagyon 
sok panasz érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz és közvetlenül a 
képviselőkhöz is a lakóktól a taxikból kihallatszó zene miatt.
Az önkormányzat képviselő-testülete ezért rendeletet módosí-
tott, a jövőben szabálysértést követnek el azok a taxisok, akik 
közterületen mások által is hallható módon üzemeltetnek bármi-
lyen hangkibocsátó eszközt. Nem mellesleg ez a rendelet már ko-
rábban is szabályozta ugyanezt a tuk-tukok-, riksák-, kerékpárok-, 
segédmotor-kerékpárok használói, sőt a gyalogosok esetében is. 
Az önkormányzat a módosítás betartása érdekében egyeztetésbe 
kezdett az érintett társaságokkal.

Még 
pályázható: 
CO-érzékelő
A szén-monoxid-mé-
rők beszerzése 
életmentő lehet, ezt 
pályázati úton támo-
gatja az önkormány-
zat is, és még október 
30-ig lehet pályázni! 
Az önkormányzat CO- 
érzékelő pályázata a 
Hivatal Ügyfélszolgá-
latain (Erzsébet krt. 
6. vagy Garay utca 5.) 
beszerezhető, illetve 
letölthető a www.
erzsebetvaros.hu 
honlapról.

Előző lapszámunkban olvashatták interjúnkat Borbélyné Bárdi 
Zsuzsanna alpolgármesterrel az AirBnB szabályozással kapcsola-
tos tervekről. Az elmúlt egy hónap alatt komoly fordulat követ-
kezett be, ugyanis megalakult a Rövidtávú Lakáskiadás Munka-
csoport. A képviselő-testületből választott tagjai Borbélyné Bárdi 
Zsuzsanna, Borka-Szász Tamás és Szücs Balázs, de lakossági, civil 
és az apartmantulajdonosok képviseletében plusz két fő tagja 
lesz. Fotónkon a tagok kiválasztása, melyre sorsolással került sor.    

Szálláskiadás

Lomtalanítás!
A lomtalanításra az emberek jelentős része egész évben 
számít, aztán sokan akkor kezdenek el kapkodni, mikor 
meglátják az első törött bútorokat az utcán. Most igazán van 
idő felkészülni még, hiszen az FKF Nonprofit Zrt. 2020. no-
vember 28-29-én végez lomtalanítást a kerületben, a lomo-
kat előtte november 27-28-án tudják kikészíteni. A pontos 
időpontról mindenki szóróanyagon kap majd értesítést. 
Előző lapszámunkban az FKF Nonprofit Zrt. tájékoztatójában 
leírtuk a legfontosabb részleteket, a lapot pdf formában 
megtalálják a www.erzsebetvaros.hu honlapon. 

Nyitott állások 
a Bischitz Johanna Integrált 

Humán Szolgáltató Központban 

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 
• családsegítő

• szociális asszisztens
• óvodai és iskolai szociális segítő

IDŐSKORÚAK BENTLAKÁSOS OTTHONA
• gondozó
• ápoló

IDŐSEK NAPPALI KLUBJA
• gondozó

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
• gondozó

További információ: 
www.bjhuman.hu/karrier/allaslehetosegek

Várjuk jelentkezését!

Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel értesítjük, hogy 2020. november 2-től 
modern, tágas és korszerű környezetben várjuk a megújult Klauzál 
téri ingatlangazdálkodási ügyfélszolgálatunkon. Ezzel egyidejűleg a 
Damjanich utca 12. szám alatt a személyes ügyfélfogadás megszűnik.
Hétfői és szerdai napokon szakügyintézői munkatársaink is támo-
gatni fogják az ügyfélszolgálat munkáját, a gyorsabb és hatékonyabb 
ügyintézés érdekében.
Ügyfélszolgálatunk nyitvatartási rendje az alábbiak szerint alakul:

Hétfő: 08:00 – 18:00, szakügyintézői nap
Kedd: 08:00 – 16:00

Szerda: 08:00 - 16:30, szakügyintézői nap
Csütörtök: 08:00 – 16:00

Péntek: 08:00 – 13:30.
Ebédszünet minden nap 12:00 – 13:00 között.

Tisztelettel: EVIN Nonprofit Zrt.

EVIN ügyfélszolgálat
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Nem tévedés a címben megfogalmazott gondolat, valóban 
muskátlikról és valóban újrahasznosításról szól cikknek indult 
felhívásunk. Sokan fogadták pár évvel ezelőtt nagy örömmel az 
utcai virágtartó oszlopok megjelenését, a több ezer tő muskátli 
átteleltetése azonban megoldhatatlan, ezért azok a beszedést 
követően a zöldhulladékba kerülnek. Több önkormányzati 
képviselő is jelezte, hogy szívesen segítene abban, hogy ezek 
eljussanak a lakóközösségekhez.
Ingyen átvehetőek 
Az Erzsébetváros Kft. vezetője, Galambos András készségesen 
csatlakozott a kezdeményezéshez. November 3-a és 6-a között, 
reggel 8-tól 10-ig, erzsébetvárosi lakcímkártyával személyen-
ként maximum 20 tő földlabdás muskátli elvihető a Murányi 
utca 3. szám alatti telephelyükről – amíg a készlet tart. Kerületi 
intézmények számára kiszállítják az igényelt mennyiséget.
Figyelem! 
A muskátlik átteleltetésre várnak, tavasszal lesznek kiültethetőek!
Ha változás lenne: 
A kerület Facebook oldalán (Erzsébetváros Hírei) érdemes 
tájékozódni október legvégén.
Ha átteleltetjük ezeket a virágokat, tavasztól akár a balkonlá-
dákban, akár az udvarokon, de akár a körfolyosókon is, vidám 
szépségükkel fogják meghálálni mindenkinek.

Szeptember 19-ére Erzsébetváros Önkormányza-
ta közösségi takarítást hirdetett a Klauzál térre. 
Mintegy húszan csatlakoztak a felhíváshoz, önkor-
mányzati munkatársak és helyiek is. Nem melles-
leg részt vett a takarításban több képviselő, sőt a 
polgármester is. 

Mindenki számára biztosították a takarításhoz szükséges 
eszközöket, valamint a manapság már elkerülhetetlen fertőtle-
nítőszert is. 

– Szerettem volna ma valami hasznosat tenni, motivációt 
szerezni az otthoni takarításhoz is – mondta Szécsi Péter, aki helyi 
lakosként kifejezetten munkálkodni ezért érkezett a tértakarításra. 

– Mindannyiunk érdeke, hogy a lakókörnyezetünk kulturál-
tan nézzen ki – nyilatkozta lapunknak Bordás Ágnes, az önkor-
mányzat munkatársa, söprögetés közben. – Fontosnak tartom 
azt is, hogy a lakosságot is bevonjuk ebbe a közös munkába. Ez 
talán a kezdete lehet egy jövőbeli kerülettisztítási sorozatnak. 

A tervezettnél jóval rövidebb idő alatt végeztek a munkával, a 
végére nem kevesebb, mint 15 zsák szemetet szedtek össze a térről. 

Közös tértakarítás

Átadták az Erzsébetváros 
Kertje-díjakat

A kövön „épült” kert nyert! A 
Rákóczi út 18. szám alatti ház 
lakóközössége lett az Erzsébetváros 
kertje pályázat első helyezettje. Szücs 
Balázs alpolgármester és Borka-Szász 
Tamás képviselő adta át a díjat 
Scher István közös képviselőnek, aki 
elmondta, hogy nagyon örülnek a 
díjnak. A helyiek a belváros nehezí-
tett körülményei között ápolják kis 
kertjüket. Mindezt tulajdonképpen 
a másodikon, a Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány tetején. A födémből ugyan nem nőnek ki a növé-
nyek, de a helyiek annyi kaspót, földet és zöldet hoztak össze, 
hogy igazi kertérzete támad az embernek.

Vágnerné Zöld Angéla ápolja a kertet télen-nyáron, amely 
így a kövön „épült”. A ház egyébként a Rákóczi út művészeti 
szempontból legjelentősebb háza, Lajta Bélának (1873–1920), a 
modern magyar építészet egyik jelentős képviselőjének műve. 
A pirogránit domborművekkel díszített téglaburkolatos épüle-
tet 1912-ben adták át.

– Valaha bank volt, meg a Gázművek épülete. A Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány is sokat segít nekünk a ház rendben 
tartásában – tette hozzá a közös képviselő. Azt is megtudtuk, 
hogy a ház homlokzatait hamarosan fel is újítják.

Minden évben pályázhatnak a kerttel rendelkező társasházak a 
díjra, amit nem csak annak alapján ítélt oda a zsűri, hogy menyire 
szép a kert, de azt is díjazták, ha a ház közösen gondozza, ápolja azt. 

Újrahasznosíthatjuk a muskátlikat
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Legyünk előrelátóak!
A koronavírus terjedése nagyon hasonló az 
influenzajárványhoz, tünetei is sokszor meg-
egyeznek azzal. Azt, hogy most a második hullám 
elején tartunk, vagy a jelenleg tartósan emelkedő 
tendencia ellenére nemsokára csökkenni fog a 
fertőzések száma, netán egyszerre kell megküz-
denünk a koronavírus- és az influenzajárvány-
nyal – nos, ezt felelősséggel senki nem jelentheti 
ki. Ellenben nem szabad a rémhíreknek bedőlni, 
a kormányinfón, ha nem is a legaktuálisabb és 
legfontosabb adatokról, de az „irányról” mindig 
tájékoztatnak, és a kerületi önkormányzati híre-
ket is érdemes időnként átböngészni. 

1: Tünetek esetén értesíteni kell a háziorvost! Nyilván kevesen 
vannak, akik fejből tudják ezt az elérhetőséget, ezért ajánlott 
előre megkeresni az interneten. 

2: Ha a háziorvos a tünetek alapján koronavírusra gyanak-
szik, akkor megrendeli a PCR-tesztet. Ehhez nem kell bemenni a 
rendelőbe!

3: A tesztelés miatt a mentőszolgálat fog jelentkezni, nagyon 
fontos, hogy a megbeszélt tesztelési időpont előtt sem enni, 
sem inni nem szabad minimum 3 órán keresztül. 

4: A jelenlegi lakossági visszajelzések azt mutatják, hogy a 
tesztelés annyira nem „azonnali”, vannak akik napokat várnak. 
Ez ilyen értelemben egy türelemjáték, de saját és közösségünk 
érdekében fontos. 

Álhírek helyett
 Árulkodóak a napi adatok, feltehetően nincs már 
olyan lakója a fővárosnak, akinek a környezetében 
ne lett volna, vagy lenne „karanténos”. Nem titok, 
az önkormányzatban is előfordult már megbetege-
dés, amire azonnal reagálva megkezdték a kon-
taktkutatást az érintett hivatali dolgozók között. 
Szerencsére, és itt talán mondhatjuk azt is, hogy a 
gyors észlelésnek és intézkedésnek köszönhetően, 
mindenkinek negatív lett a Covid-tesztje.

Ügyfélkiszolgálás
Ehhez hozzátartozik az is, hogy az önkormányzat intézmé-
nyeiben, az ügyfélszolgálatokon és a Polgármesteri Hivatalban 
kötelezővé tették a maszk viselését, valamint rendelkezésre áll a 
kézfertőtlenítési lehetőség is. A lakossággal személyes kapcsola-
tot tartó ügyfélszolgálatokon plexifalat szereltek fel, és a lehető 
legtöbb ügy esetében kérik, hogy válasszák az online ügyinté-
zést. Az ügyfélszolgálaton és az adóügyi irodán a lecsökkent 
ügyfélforgalom miatt az ügyfélfogadási idő megváltozott – erről 
tájékoztató oldalunkon olvashatnak részleteket. 

Ijesztő, de fontos!
A sárga karanténtájékoztatók és 
a piros karanténmatricák elsőre 
ijesztőek, bár az idősebbek még 
emlékeznek arra, hogy ilyen piros 
cetlit régen egy bárányhimlő mi-
att is kiragasztottak az ajtóra. Ha 

egy lakásban koronavírus-fertőzött van, piros lapot ragasztanak 
az ajtajára. Sárga alapú feliratot azonban általában az utcafron-
tokon látunk, és azt jelenti, hogy abban a házban fertőzött van. 
A megfelelő óvatosság nagyon fontos, de ne hagyjuk magára 
azokat, akiket a vírus gyakorlatilag rabbá tett saját lakásukban. 

Önkéntes segítőket keresnek!
Az első hullám alatt az idősek ellátása különös feladatot adott az 
önkormányzat dolgozóinak, akik bevásárolni, postára, gyógy-
szertárba mentek az idős, így veszélyeztetett kerületiek helyett. 
Most van idő a szervezésre, a Bischitz Johanna Humánszolgál-
tató segítőket keres, akik szabadidejükben be tudnak csatlakoz-
ni a fenti feladatok ellátásába. Felhívásuk a hátsó borítón. 
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A hiteles tájékoztatás életet menthet!
Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester és dr. Laza Margit jegyző 
jóval a 2. Covid-hullám előtt keresték meg először a kerületi 
tisztifőorvost, tájékoztatást kérve a helyi fertőzöttségi adatokról. 
Csak a tisztánlátás érdekében írjuk le, nem azért kérik ki ezeket 
az adatokat, mert nagyon szeretnének statisztikákat felállítani, 
hanem azért, mert a megelőző intézkedések bevezetése ezen 
adatok alapján tervezhető. 

– Mivel a kért adatokat nem kaptuk meg, kénytelenek voltunk 
pert indítani az illetékes kormányhivatal ellen, hogy ne titkolhas-
sák tovább a fertőzöttséggel kapcsolatos információkat. Ameny-
nyiben a bíróság az önkormányzatnak ad igazat, a kormányhiva-
talnak meg kell mondania, hogy hány kerületi lakos betegedett 
meg koronavírussal, közülük hányan haltak meg, valamint, hogy 
az adatigénylés napján hány kerületi koronavírus-fertőzöttet 
tartanak nyilván - tájékoztatott Ujvári-Kövér Mónika.

Ezekkel az adatokkal dolgoznak az önkormányzatban és a 
hivatalban is, amiről tudnak, azzal kapcsolatban akár előre is 
tudnak intézkedni, tervezni/szervezni. Ilyen például, hogy most 
már bizonyosan tudható, hogy a 2. hullámát a Covid-járvány-
nak sajnos nem tudtuk elkerülni, így a jövő évi közbeszerzési 
tervben már helye van egy gyakorlatilag új tételnek, a járvány-
nyal kapcsolatban szükségessé vált takarító- és védőeszközök 
beszerzésének is.  

Online lakossági kapcsolattartás
A járvány miatt a közösségi események, 
rendezvények csak nagyon szigorú 
szabályok mellett szervezhetőek. Több 
önkormányzati, illetve társadalmi 
lakossági fórum is átköltözött az online 
térbe, aminek előnye, hogy bárki csat-

lakozhat, illetve akár vissza is nézhető a különféle csatornákon 
az esemény és a kapcsolódó hozzászólások. A közmeghallgatás 
is elhalasztásra került, jelen pillanatban a tervezett időpontja 
november 23-a, a pontos információkat a kerület honlapján és 
Facebook-oldalán (Erzsébetváros Hírei) fogják közzétenni. 

Ingyenes lett az influenza elleni oltás
Megjelent a teljes lakosság ingyenes influenza elleni védőoltását 
biztosító kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Ez azt je-
lenti, hogy a háziorvosnál lehet jelezni, ha valaki igényt tart rá. 
Fontos tudnivaló, hogy az oltást csak egészséges ember kaphatja 
meg, tehát influenzaszerű tünetek mellett biztosan nem adják 
be. Arra, hogy hogyan fogják leellenőrizni, hogy valaki nem 
tünetmentes koronavírusos, nem találtunk még választ egyetlen 
kormányzati vagy egészségügyi portálon sem. Azt tudni kell, 
hogy az influenzaoltás sem csodaszer, ellenben a legsúlyosabb, 
sokszor szövődményekkel járó influenzatípusok ellen hatásos. 
Ez pedig a krónikus betegek, idősek számára egyébként is fon-
tos szempont, nem csak koronavírus-járvány idején. 
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5: A hivatalos formula értelmében: Enyhe tünetek vagy 
tünetmentesség esetén otthoni házi karanténba kerül az illető, 
hatósági határozatot kap kézhez, amelyben szerepel a karantén 
kezdő és záró időpontja. A tünetek megjelenésétől számított 
10. napon hagyható el a karantén, ilyen esetben nem kell újabb 
PCR-tesztet végezni.

6: A legtöbben otthonukban vészelik át ezt az időszakot, a 
tünetmentességtől a csúnya influenzás tünetekig bármi megje-
lenhet. Ha valakinek a tünetei súlyosbodnak, akkor sem szabad a 
lakást elhagyni a fertőzött betegnek, a háziorvost kell értesíteni. 

+: Az iskolások, óvodások esetében kissé kacifántosabb a 
helyzet, nehezen lehet autentikus információt találni a neten is 
arról, hogy pontosan mi a valós protokoll. A legfontosabb szabá-
lyokat rögzítő, folyamatosan aktualizált intézkedési terv elérhető 
az Oktatási Hivatal honlapján.

Keressék a Facebookon az önkormányzat híreit!
Az Erzsébetváros Hírei oldal a kerületi önkormányzat 
hivatalos Facebook-oldala. A helyi honlap mellett az 
aktuális információkat itt mindig megtalálhatják az 
érdeklődők, előnye, hogy visszamenőleg is tájékozód-
hatnak a lakók.  

https://www.facebook.com/Erzsebetvaros.hu 
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Képviselő is elkaphatja
Olyan is előfordult a múlt hónapban, hogy a meghirdetett 
képviselő-testületi ülés határozatképtelenség miatt elmaradt. 
Ennek oka, hogy többen otthon, karanténban várták a Co-
vid-teszt eredményét, mivel az egyik képviselő tesztje a meg-
előző napokban pozitív lett. Szerencsére ebben az esetben is 
mindenki egészségesnek bizonyult, és az érintett képviselő 
is a 2. negatív teszt eredményére vár. Ebből is látszik, hogy 
mennyire fontos a gyors felismerés, és a maszkviselési- és 
fertőtlenítési szabályok betartása!



– Kik is voltak a Rózsák terei fiúk?
– A környéken lakó srácok, volt közöttük fiatalabb 

és idősebb is. Hozzáteszem a környékről már a háború 
előtt is lejártak a térre a fiúk, őket hívták „apacsoknak”. 
Sokszor 30-35-en is összejöttek itt a téren munka vagy 
iskola után.

– De mit lehetett itt csinálni, hiszen itt nincs játszótér, mint 
például az Almássy téren? 

– Apámék leginkább fociztak a templom előtti részen, 
de egy idő után a tisztelendő atya eltiltotta őket, akkor 
„költöztek át” a templom háta mögé. Élték az akkori fiatalok 
életét, rendszeresen fociztak, táncolni jártak, lányok után mász-
káltak. Néha össze-összecsaptak a környékbeli, más térről jövő 
fiúkkal. Jó értelemben vett csibészek voltak, persze egyikük sem 
volt bűnöző. Ezeknek a fiúknak javarésze a háború alatt volt 
gyerek, többségük még a háborút is átélte. Valamiért ebben a 
generációban nagyon mélyen gyökerezett a hazaszeretet. Persze 
nem politizáltak, nem szervezkedtek. 

– Édesapja 1956-ban hány éves volt?
– Akkor volt 19 éves, már dolgozott. Apu úgy mesélte, hogy 

október 23-án összejöttek a Rózsák terén, ahogyan egyébként 
is szoktak. Este nyolc óra körül elkezdődött a tüntetés a Magyar 
Rádió épületénél, azt követelték, hogy mondják be az egyetemis-
ták 16 pontját. Akkor apámék fogták magu-
kat, és nagyjából 15-en elindultak a Bródy 
Sándor utcába. Aztán 21 órakor eldördültek 
az első lövések. Édesapám egyik barátját, 
az akkor 21 éves Horváth Jenő „Jencit”, aki 
egy nagyszerű ökölvívó volt, az elsők között 
lőtték agyon. Volt egy kisgyereke is, mert 
már nős volt. Aztán a fiúk nekiindultak a 
városba, hogy fegyvereket szerezzenek, amik 
hamarosan meg is lettek, és elkezdődött a 
Rádió ostroma. Megdöbbentő, hogy 22-én 
még a téren fociztak, másnap pedig már a 
rádió épületénél harcoltak ezek a 18-20 éves 
fiatalok. Apu néhány nap múlva nemzetőr 
szalaggal a karján egyfajta rendfenntartó 
tevékenységet folytatott, ahogyan egyébként 
a többiek is. A mai fiataloknak jobban kellene 
tudniuk, hogy apáink micsoda hősiességről 
tettek tanúbizonyságot. Egyik nap még szinte 

gyerekek voltak, másnap meg már szembeszáll-
tak a szovjet túlerővel. Amikor november 4-én 
megindult az általános szovjet támadás a Ró-
zsák terei fiúk többsége a Baross téri csoporthoz csatlakozott. Az 
emléktáblán szintén szereplő cigányfiút, Sári Józsefet is a Baross 
téri harcokban lőtték le. 

– Mi történt a forradalom után, édesapja hogyan úszta meg?
– A fiúk többsége nyugatra menekült, egyébként apám bátyja 

is. Apu nem ment el, mert akkor már édesanyámnak udvarolt és 
anyu rettegett attól, hogy külföldön új életet 
kezdjenek. A srácok egyikét, Balogh Gábort 
(Gazsi) később felismerték, feljelentették és 
elfogták. Börtönbe került, de senkit nem árult 
el azok közül, akikkel együtt harcolt, és ez 
volt apám és a többiek szerencséje. Persze ő is 
hosszú ideig járkált a rendőrségre, rendszeres 
időközönként, de még a 70-es években is volt 
nálunk házkutatás, de nem sikerült semmit 
apámra bizonyítani. 

– Édesapja mikor kezdett először beszélni a 
múltról?

– Ha jól emlékszem, valamikor a nyolcva-
nas években, de már korábban is sejthető volt, 
hogy mi történt. Apám úgy nevelt, hogy a 
fennálló rendszert nem szerettük. A rendszer-
váltáskor szerencsére még ő is ott állhatott 
Nagy Imre újratemetésén a Hősök terén. 

1956
JUDARKÓ ÉS A TÖBBIEK
Áll egy kicsi, fekete emléktábla a földön a Rózsák terén, a templom háta mögött, amely arról tudósít, 
hogy 1956. október 23-án innét, a térről indultak el a „Rózsák terei fiúk” a Magyar Rádióhoz. De kik is 
voltak ezek a fiúk, Judarkó, Jenci, Szutyi és a többiek? Judarkó, azaz Szebelédy Béla fiával, ifjabb Szebe-
lédy Bélával beszélgettünk a múltról, a forradalomról. 

SZEBELÉDY BÉLA 
(1937-2012)

a Forradalom Hőse
az 56-os Szövetség országos 

elnökhelyettese
a Magyar Köztársasági Bronz Ér-

demkereszt (polgári tagozat)
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Az önkormányzat megemlé-
kezésére előzetes informáci-
óink szerint október 22-én 10 
órakor kerül sor a Rózsák terei 
emlékműnél. Pontos informá-
ciók és a meghívó a kerület 
honlapján és Facebook olda-
lán lesz elérhető.



Ismerős 
erzsébetvárosi 
utcanevek

Az aradi tizenhárom kö-
zül egyedül Damjanich 
Jánosról neveztek el 
utcát a kerületben. 
Azonban az erzsé-
betvárosi utcák és 
terek közül néhány 
olyan ember nevét 

viseli, akiknek életé-
ben fontos szerepet 

játszott a szabadságharc. 

Magyar Golgota
Világosnál 1849. augusztus 13-án az orosz inter-
venciós erők előtt 30.000 ember tette le a fegy-
vert. A szőllősi mezőn 11 tábornok, 1426 törzs- és 
főtiszt adta meg magát, és 144 ágyú és 7000 ló 
került az ellenség kezébe. 1849. október 6-án 
Aradon a Karl Ernst vezette hadbíróság 13 ma-
gyar honvédtisztet ítélt halálra. 

AZ ARADI VÉRTANÚK:
Golyó általi halál, reggel fél hat 
Lázár Vilmos (1817–1849) ezredes, elsőként
gróf Dessewffy Arisztid (1802–1849) vezérőrnagy, második-
ként
Kiss Ernő (1799–1849) altábornagy, harmadikként
Schweidel József (1796–1849) vezérőrnagy, negyedikként

Kötél általi halál, reggel hat után
Pöltenberg Ernő (1808–1849) vezérőrnagy, elsőként 
Török Ignác (1795–1849) vezérőrnagy, hadmérnök, második-

ként
Láhner György (1795–1849) vezérőrnagy, harmadikként 
Knezich Károly (1808–1849) vezérőrnagy, negyedikként
Nagysándor József (1803–1849) vezérőrnagy, ötödikként
gróf Leiningen-Westerburg Károly (1819–1849) vezérőrnagy, 

hatodikként
Aulich Lajos (1793–1849) vezérőrnagy, hadügyminiszter, 

hetedikként
Damjanich János (1804–1849) vezérőrnagy, nyolcadikként
gróf Vécsey Károly (1803–1849) vezérőrnagy, kilencedikként.

Almásy (Almássy) Pál (1818–1882) 1849. április 14-én ő hir-
dette ki a Habsburg-ház detronizációját. A fegyverletétel 
után külföldre emigrált, távollétében jelképesen kivégez-
ték. Hazatérése után letartóztatták, két év után szabadult. 

Bajza József (1804–1858) 1848-ban a Kossuth Hírlapja című 
napilap szerkesztője. A szabadságharc bukása után 1851-ig 
bujdosott. 

Csányi László (1790–1849): közlekedésügyi miniszter. Kivégezték. 
Dembinszky Henrik, Dembiński (1791–1864) Világos után 

emigrált. 
Garay János (1812. okt. 10.–1853. nov. 5.) 1848-ban Kossuth 

Hírlapjának segédszerkesztője. Versei miatt haditörvény-
szék elé állították, bár szabadon engedték, de megfosztot-
ták katedrájától. 

báró Jósika Miklós (1794–1865) 1848–49-ben a Honvédelmi 
Bizottmány tagja, utóbb a Kegyelmi Szék bírája lett. Kül-
földre menekült, Brüsszelben telepedett le. 

Klauzál Gábor (1804–1866) 1848. április 7-től szeptember 
10-ig a Batthyány-kormány földművelés-, ipar- és kereske-
delemügyi minisztere. A fegyveres harcok megkezdésekor 
visszavonult. 

Madách Imre (1823–1864) költő, író. A szabadságharcban szív-
baja miatt nem tudott részt venni. A bukás után menedé-
ket adott Kossuth személyi titkárának, Rákóczy Jánosnak, 
ezért egyévi börtönbüntetést kapott. 

Peterdy Gábor (1817–1892) 1848–49-ben Székesfehérvár pol-
gármestere. Külföldre menekült, visszatérte után letartóz-
tatták. 

Rottenbiller Lipót (1806–1870) 1843-tól Pest alpolgármestere, 
1848-tól főpolgármestere. Az abszolutizmus idején elmoz-
dították. 1861-ben ismét főpolgármester, azonban lemon-
datták és csak 1865-ben foglalta el újra hivatalát. 

Vörösmarty Mihály (1800–1855) 1848-ban képviselő. Világos 
után bujdosott, 1850-ben kegyelmet kapott. Temetése az 
első nemzeti tömegtüntetés volt az önkényuralom ellen.
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Megemlékezés
Erzsébetváros Önkormányzata október 6-án a Klauzál téri 
kopjafánál tartott megemlékezést és koszorúzást az aradi vér-
tanúk kivégzésének 171. évfordulója alkalmából. Ünnepi be-
szédet dr. Kispál Tibor alpolgármester mondott, aki kiemelte, 
hogy hazánk történelme során mindig voltak más országokból 
érkezők, akik a nehéz napokban mellénk álltak, illetve, hogy 
vannak olyan pillanatok, amikor félre kell tennünk nemzeti, 
politikai, vallási hovatartozásunkat és egy adott célért össze kell 
tudnunk fogni. A koszorúzáson részt vettek a kerületi pártok, 
civil szervezetek, önkormányzati cégek és helyi intézmények, 
szervezetek képviselői is. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1z%C3%A1r_Vilmos_(ezredes)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dessewffy_Arisztid
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kiss_Ern%C5%91_(katona)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Schweidel_J%C3%B3zsef
http://hu.wikipedia.org/wiki/Poeltenberg_Ern%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_Ign%C3%A1c
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lahner_Gy%C3%B6rgy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Knezi%C4%87_K%C3%A1roly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagys%C3%A1ndor_J%C3%B3zsef
http://hu.wikipedia.org/wiki/Leiningen-Westerburg_K%C3%A1roly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aulich_Lajos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Damjanich_J%C3%A1nos
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9csey_K%C3%A1roly
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Farkas Tündével vélhetőleg minden kerületi 
találkozott már egyszer, bár lehet, hogy nem is 
tud róla. Rengetegen köszönhetik neki, hogy 
emberségesen bántak velük, amikor bajba ju-
tottak és segítségre volt szükségük. Az igazgató 
azt mondja: a kinevezése után is meg szeretné 
tartani a kapcsolatát a helyiekkel. Mint az új 
vezetők általában, Tünde is dédelget terveket, 
de első interjúnkban szerettük volna az igazga-
tó mögött az embert is bemutatni. 

– Az én történetem több évtizedre nyúlik 
vissza, 1990-ben, albérletben lakó, titkárnő-
ként dolgozó fiatalként érkeztem a kerületbe. 
Mivel önellátásra kellett berendezkednem, 
hétvégenként ebédet szállítottam házhoz, és 
mosogattam az Idősek klubjában. Két évvel 
később munkaügyest kerestek a VII. kerü-
leti Területi Ellátáshoz, ahova jelentkeztem. Majd újabb két év 
elteltével az akkori Rózsa utcai idősek klubjának hol volt vezetője, 
hol nem, engem pedig közben igencsak megérintett az idősek-
kel való foglalkozás, összeszedve bátorságomat megkérdeztem 
az akkori vezető Fehér Edénétől, mit szólna, ha kipróbálnám 
magam ennek a kis klubnak a vezetőjeként. Támogatta ambici-
óimat, neki sokan köszönhetik a szakmai fejlődésüket, ahogyan 
én is. Az elmúlt évek folyamán a kerületi idősellátásnak szinte 
minden intézményében, mindenféle munkakörben dolgoztam: 
idősek klubja, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, bentlakás 
ellátásban, a munka mellett végeztem a szociálismunkás-képzést 
és az államigazgatási főiskolát is.
– Miért pályázott intézményvezetőnek?

– Érdekel ennek az intézménynek a minősége, ennek a ke-
rületnek és az embereknek a sorsa. 30 éve dolgozom a kerületi 
idősellátásban, rengeteg embert ismerek, ellátottat, hozzátar-
tozót, kollégát, azt remélem, hogy lesz lehetőségem jó irányba 
fordítani a szolgáltatást. Attól, hogy megválasztottak intéz-
ményvezetőnek, nem távolodtam el senkitől. Van fogadóórám, 
be lehet hozzám jelentkezni beszélgetni. 

Farkas Tünde szerint ebben a munkában rengeteg olyan 
élethelyzettel, körülménnyel, nehézséggel találkozik az ember, 
ami szívfacsaró, sőt, néha méltatlan.

– Nem könnyű emberekkel dolgozni, nehéz úgy segíteni, 
hogy azt jól tudják fogadni. A munkánknak lényeges része, 
hogy úgy tudjunk segítséget, támogatást nyújtani, hogy az ne 

legyen megalázó. Legyen méltóságteljes és 
elfogadható. Ugyanakkor ez a szépsége is. 

Az új vezető a tervekkel kapcsolatban azt 
mondja, hogy különleges helyzetben vette át 
az intézmény vezetését, a járvány miatt a nagy 
terveket egyelőre el kell engedniük. Most el-
sődleges cél, hogy minden napot úgy zárják le, 
hogy „megoldottuk és rendben volt minden”.
– Valamiféle reformok csak lesznek…?

– Jövőre. Nagyon örülnék, ha nyugalmat 
tudnánk teremteni az intézményben. Átmeneti 
időszakon vagyunk túl, folyamatos változással, 
ami bizonytalanságot okoz a dolgozóinkban és 
az ellátottainkban. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy mindenki biztonságban érezze magát. 
Aztán neki lehet rugaszkodni valamiféle válto-
zásnak, változtatásnak, de ezt most nem teszik 

lehetővé sem a körülmények, sem az utóbbi hónapok.
– Említette: a cél az, hogy minden jól működjön. Mi az, a minden? 

– Alapvetően segítjük a családokat, a gyerekek ellátásától az 
idős korig, szükség szerint. Jelenleg a napi munkánkat – mint 
minden szolgáltató szektorban – megnehezíti a mindennapos 
lázmérés, a járvány elleni védekezés. Nem tudunk rendezvénye-
ket szervezni az időseknek, a bentlakásos ellátottainkról úgy kell 
gondoskodnunk, hogy nem vehetünk igénybe külső segítséget: 
programokat, látogatókat. A bentlakásos ellátásokra vonatkozó 
kijárási korlátozás mindenkinek, a dolgozóknak és a lakóknak 
is megnehezíti az életét. De gondoljon csak a bölcsődére: a 
beszoktatási folyamatban a gyerek először szakad el a szüleitől, 
és ők nem léphetnek be most a bölcsődébe. Maszkot viselünk, 
állandóan. Ebben kommunikálni, dolgozni nagyon nehéz. A 
szociális munkában mi a teljes személyiségünkkel dolgozunk, 
ebből a távolságtartás és a maszkviselés valamennyit kiszakít. De 
tartjuk magunkat, és tartani is fogjuk!
Farkas Tünde eddigi tapasztalatai szerint a fenntartó önkormányzat 
maximálisan támogatja az intézményt, és az új vezető bízik abban, 
hogy a körülményeik is javulni fogak. Elsődleges célja, hogy mun-
katársai és az ellátottak is biztonságban és megbecsülve érezzék 
magukat, hogy bizalommal forduljanak az intézményhez, és annak 
vezetőjéhez is. Kedves, bizakodó mosollyal búcsúzik olvasóinktól és 
kollégánktól is Farkas Tünde, azzal az ígéretünkkel, hogy szerkesztő-
ségünk a jövőben is minden támogatást igyekszik megadni ahhoz, 
hogy segítsük a lakossági kapcsolatfelvételt, és a pandémia alatti 
bizonytalan helyzetre mielőbb választ kapjanak a kerületiek.

Farkas Tünde: Érezze magát 
mindenki biztonságban

ÖNKORMÁNYZAT/KÖZÉLET

Ha egy városi sétán valakit megállítunk, és megkérdezzük tőle, hogy tudja-e mivel foglalkozik a humán-
szolgáltató, akkor sokan tudják a választ, idősek klubja van náluk, elő lehet fizetni ebédre, programokat 
szerveznek a helyi nyugdíjasoknak. A humánszolgáltató azonban ennél is jóval több feladatot lát el, és 
a jövőben szeretnének sokkal közelebb kerülni a helyi lakossághoz, idősebbekhez, betegekhez, kisgye-
rekesekhez, családokhoz. A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltatóközpontnak új igazgatója lett, a 
30 éves erzsébetvárosi szakmai múlttal rendelkező Farkas Tünde személyében. 



   AZ EXTRÉM ESETEK
Sokféleképpen lehet parkolni, az azonban meglehetősen extrém eset, amikor valaki elfelejti, 
hol parkolt. Ilyen szituáció nincs – mondhatják sokan, amire mi azt tudjuk válaszolni, hogy de 
bizony, van. Júniusban egy autós leparkolt a VII. kerületben, majd tömegközlekedést igény-
be véve átment a szomszédos kerületbe, ahol később nekilátott megkeresni az autóját. Azt 
sejthetik olvasóink, hogy nem járt sikerrel, de egy kis együttérzést biztosan elérünk számára, 
ha elmondjuk, hogy az autót több órán keresztül kereste. Mindezek után lopás gyanújával be-
jelentést tett a rendőrségen. De Budapesten nem lehet csak úgy fizetés nélkül parkolni, tehát 

a „mikuláscsomagok” elkezdtek szapo-
rodni a szélvédőjén, majd mire főhősünk 
megkapta az első díjfizetési felszólítást, 
annak összege elérte a „csillagos eget”. Az 
egyetlen pozitívum a sztoriban, hogy így 
végül is meglett az elvesztett autó.

HÁZUNK TÁJA Praktikus információk a hétköznapokból

A parkolási pótdíjakról

A parkolás fizetős tevékenység. Ezen persze vehemenciától függően bosszankodik mindenki, de azért a 
legtöbben fizetnek, már csak azért is, mert a pótdíj összege bizony nem kevés. Erzsébetvárosban a nyár köze-
pén átvette az önkormányzat a parkolással kapcsolatos feladatokat, az EVIN ZRT.-n belül létrejövő Parkolási 
üzletág vezetőitől pedig rendszeresen értékes információkat kapunk az üzemeltetéssel, üzemeléssel kapcso-
latban. Most az egyik olyan témát járjuk körül, ami azokat érinti közelebbről, akik szándékosan vagy véletle-
nül, de letévedtek a helyes „parkolópályáról”.  

Bővebb információk 
a parkolásról: www.erzsebetparkolas.hu

  A TRÜKKÖZŐK
Kezdjük a legérdekesebb csoporttal, a „trükkö-
sökkel”. Sokan gondolják úgy az autósok közül, 
hogy a tilosban parkolás kifizetődőbb, mint a 
parkolójegy megváltása. Azonban a tilosban 
parkolás KRESZ-szabálysértés, a bírság akár 
a parkolási díj hússzorosa is lehet! Ráadá-
sul ilyen esetben már a közterület-felügyelő 
intézkedik. Erzsébetvárosban legtöbben a 
megállni és várakozni tilos táblát ignorálják, 
de nagy számban előfordul az engedély nélküli 
várakozás a felfestéssel jelzett parkolóhelye-
ken. Utóbbi akár százezer forintos bírságot is 
vonhat maga után, de tízezer forintos bünte-
tésre számíthat az is, aki figyelmen kívül hagyja 
a megállni tilos táblát. Egyik sem megoldás 
a díjfizetés elkerülésére. Bejelentés esetén a 
közterület-felügyelet megbírságolja a szabály-
talankodót, és ha az autós nincs jelen, felje-
lentést tesznek. Utóbbi esetben a gépjármű 
üzembentartójának harminc napja van kifizetni 
a büntetést, ennek elmulasztása esetén a 
rend őrség folytatja le a szabálysértési eljárást.

   Utcán parkoló, 
gazdátlan autók
Több mint 700 elhagyatott autót regiszt-
rálnak évente a rendészeti osztályon. 
Ha a műszaki vizsga lejárt, maximum 10 
napig tárolható a gépjármű közterüle-
ten, viszont területfoglalási engedély-
lyel – melyet az önkormányzattól lehet 
igényelni – 30 napra is hosszabbodhat 
ez az idő. Ha nincs rendszám, minden 
további nélkül elszállítható a gépkocsi, 
melynek költségét az üzembentartó 
köteles megfizetni.
Ha van az autón rendszám, és fizetős 
parkolási övezetben tárolja az üzem-
bentartó, jó néhány pótdíjat is bezse-
belhet, melyet a parkolásüzemeltető 
jogi úton is behajthat, mindemellett az 
elszállítás és az esetleges tárolási költ-
ség meg nem fizetése is hasonló jogi 
következményeket vonhat maga után.

   A BÜNTETÉS
A pótdíj befizetését érdemes nem 
halogatni, ugyanis 15 napon belül 
még aránylag olcsón megúszható, 15 
napon túl már tízezres nagyságrendről 
beszélünk. Ha valaki egyáltalán nem 
fizet, akkor a parkolási társaság jogi 
úton hajtja be azt. A fizetési meg-
hagyás egy hivatalos irat, amelyre 
reagálni kell. Amennyiben az adós 
nem jelez vissza a követeléskezelő-
nek, a hatályos jogszabályok alapján 
elismeri a követelést. Ennek egyik 
következménye lehet, hogy pár héten 
belül a végrehajtó inkasszózza az 
adós bankszámláját. Nem megoldás, 
ha nem vesszük át az ajánlott levelet, 
ugyanis a második kézbesítési kísérle-
tet követő ötödik munkanapon a jog-
szabályok szerint kézbesítettnek kell 
tekinteni az iratot. Ha nem reagálunk 
rá – jogerőssé válik. Ehhez csak egyet-
len adat: 2019-ben több mint 500 ezer 
fizetési meghagyást indítványoztak a 
közjegyzőknél, melynek több mint a 
90%-a jogerőre emelkedett.
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Eredetileg október 1-jén kellett vol-
na kezdeni, de a Baross Gábor 
Általános Iskolában már a 
tanév kezdete óta mérik a 
tanulók hőmérsékletét az 
iskolába lépéskor. 

– Három lázmérőnk van; 
330 gyerek jár hozzánk, a 
mérést 3 pedagógiai asz-
szisztens végzi reggelente. Elég 
gyorsan tudják csinálni – mondta 
lapunknak Spiesz Ádám intézményvezető. 

Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Iskolában 
szeptemberben is mértek testhőmérsék-
letet, de csak önkéntes alapon, a tanter-
mekben. A szülőket és a diákokat minden 
pedagógus fegyelmezettnek írta le. 

– Aki lázas, azt általában be se hozza a 
szülő. Ha a hőmérséklet mérésénél derül 
ki, hogy lázas, hazaküldjük, a szülőt pedig 
értesítjük, orvoshoz kell mennie – mond-
ta Spiesz Ádám. 

Az intézményvezetők szerint 
az iskolák fel vannak készülve 

a járvány második hullá-
mára, és kezelni tudják a 
helyzetet. A nyugtalanság 
persze érezhető.

– Tapintható a feszült-
ség, sokan zaklatottak a 

helyzet miatt. Nem tudjuk, 
mit hozhat a holnap – mondta 

lapunknak Kaibinger Pál, az ELTE 
Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános 
Iskola vezetője. 

Az iskolákba már csak az ott dolgozók 
és a tanulók léphetnek be, ők is csak 
maszkban, és szigorúbbak a szabályok: 
néhol elcsúsztatták a szüneteket, hogy a 
tanulók se találkozhassanak egymással 
tömegesen. Ha valahol felbukkanna egy 
fertőzött diák, vagy tanár, akkor az Ok-
tatási Hivatal, vagy az Emmi rendelhet el 
digitális oktatást. 

OKTATÁS
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Digitális oktatásra állt át 
két évfolyam
Az Erzsébetvárosi Két Tannyelvű Általá-
nos Iskolában és Szakgimnáziumban. 
„A 7-8. évfolyamon, valamint a szakgim-
náziumi képzésben digitális oktatást 
rendelt el az Operatív Törzs” – közölte 
Maruzsa Zoltán államtitkár. 
„A Kertész utca 30. épületben kialakult 
COVID-19 járványügyi helyzet és a nagy-
mértékű pedagógus betegségek miatt”, 
2020. szeptember 17. naptól, 2020. 
szeptember 30. napig digitális oktatásra 
állt át két évfolyam és a szakgimnázium 
– tájékoztatott Tillinger Péter intéz-
ményvezető. 

Nem súlyos a tanárhiány 
Erzsébetvárosban

Pár betöltetlen állás 
azért van.
Szeptemberben számos 
cikk jelent meg az 
országos sajtóban arról, 
hogy rengeteg a betöl-
tetlen álláshely az is-
kolákban. Egyes cikkek 
szerint a pedagógusok 
30%-kal keresnek keve-
sebbet, mint a hasonló 
végzettségű szellemi 
foglalkoztatottak. A 
hetedik kerületi iskolák 
intézményvezetői 
azonban nem számol-
tak be lapunknak égető 
tanárhiányról. 

– Megvagyunk – foglalta össze egy szó-
val Spiesz Ádám, a Baross suli vezetője 
a helyzetet. – Nálunk hál’ istennek nincs 
akkora tanárhiány; átcsoportosításokat 
azért kellett végezünk, de a szakos ellá-
tottságunk rendben van. 
– A korábbi éveknél jobban állunk, egy 
fő hiányzik – tájékoztatott az Alsóerdő-
sori Bárdos Lajos Iskola vezetője. A fi-
zetésekről annyit mondott, hogy ágazati 
pótlékot kaptak a pedagógusok júliustól, 
ez pedig emelte a fizetéseket. 
– Nem minden állás van betöltve 
nálunk, 33 helyünkből 2 pedagógus 
hiányzik, így meg tudjuk oldani helyette-
sítéssel, hogy minden órát megtartsunk 
– mondta lapunknak az ELTE gyakorló 
iskola vezetője. 

Lázmérés az iskolákban
Elkezdődött a védekezés a koronavírus-járvány ellen, de iskolabezá-
rások helyett más módszerekkel. Megkérdeztük a VII. kerületi iskolá-
kat, mi náluk a helyzet.

Iskolakezdés: két hét zsilipelés 
A szeptemberben újrakezdődött iskola izgalmas kihívá-
sokat hozott mind a diákoknak, mind a tanároknak. 

– Elindult az év, a szigorú szabályok szerint. Kedve-
ző a helyzetünk, mert kis létszámú osztályokkal dolgo-
zunk, így távol tudjuk ültetni egymástól a gyerekeket 
– mondta lapunknak Kaibinger Pál intézményvezető. 

Spiesz Ádám szerint a szeptemberi évkezdés a 
különleges szabályokkal és a korábbi kihagyások miatt 
nehezebben indult. 

– Viszont minden teljesen a megszokott mederben 
folyik, nagy problémáink nincsenek. Minden tanév 
amúgy is úgy kezdődik, hogy beiktatunk egy-két hetes 
ismétlési szakaszt, de ez idén kicsit hosszabb lett – 
mondta a pedagógus. 

Móri Árpádné igazgatónő szerint az első két hét er-
ről a „zsilipelésről” szólt. Mivel a gyerekek hozzászok-
tak a lazább élethez, nehezebb a visszaszokás az iskolai 
létbe. – Most viszont hosszabb ideig kell figyelniük, 
jobban kell alkalmazkodniuk. Ezt a tanárok is megérezték, viszont úgy látom, túl 
vagyunk a visszaszokás nehézségein – mondta az intézményvezető, aki azt kérte 
a kollégáitól, hogy szakmailag vegyék figyelembe a hosszú kihagyást. Mindez azt 
jelenti, hogy a tanulók kevesebb házi feladatot kapnak és több a játék, játékos fela-
dat – életkortól függően. A pedagógusok szerint mindenki örült, hogy újra járhat 
iskolába, hiszen újra találkozhatott a barátaival, iskolatársaival. 
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A Madách Imre Gimnázium igazgatóhelyettese, Vigváriné Molnár Vera Kiváló Pedagógus-oklevelet kapott. – Két kollégánktól és egy 
technikai dolgozótól búcsúztunk nyugdíjba vonulásuk alkalmából – írta a Madách Imre Gimnázium Facebook-oldala. A búcsúzáskor 
Dr. Tolnai Marianna, a Belső-Pesti Tankerület igazgatója átadta a Belső-Pesti Tankerületi Központ Kiváló Pedagógusa címet igazoló 
oklevelet Vigváriné Molnár Vera kémia szakos tanárnőnek, aki 20 éven át a gimnázium igazgatóhelyettese is volt.

Elismerést kapott az igazgatóhelyettes

Átadták az idei Bárczy István-díjakat a Főpolgármesteri Hivatalban, az elismeréseket Karácsony Gergely főpolgármester és 
Gy. Németh Erzsébet humánterületért felelős főpolgármester-helyettes adta át.

A Bárczy István-díjat 2009-ben alapította a Fővárosi Közgyűlés, 2010-ben adták át első alkalommal. A kitüntetés a főváros-
ban működő közoktatási és gyermekvédelmi intézmények azon munkatársai részére adományozható, akik hosszú éveken át 
kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez, oktatásához, képzéséhez és ezáltal a főváros 
fejlődéséhez.
IDÉN A HETEDIK KERÜLETBEN (A BELSŐ-PESTI TANKERÜLETBEN) HÁROM PEDAGÓGUS RÉSZESÜLT A DÍJBAN: 
Csőváriné Gurubi Judit, a Belső-Pesti Tankerületi Központ szakmai vezetője. Több évtizedes, folyton megújuló, példaértékű pedagó-

giai munkájáért, átlag feletti munkabírással végzett vezetői tevékenységéért.
Dr. Tóth Tibor, a VII. kerületi Facultas Humán Gimnázium intézményvezetője. A gyermekek fejlesztése, tehetséggondozása, esély-

egyenlőségének megteremtése, valamint a hátrányos helyzetűek támogatása terén végzett áldozatos munkájáért.
Tillinger Péter, az Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Átalános Iskola és Szakgimnázium intézményvezetője. Húszéves, 

környezettudatos szemléletre nevelő, kiváló oktató-nevelő munkájáért, tízévnyi áldozatos vezetői tevékenységéért.

Három pedagógus kapott 
Bárczy István-díjat

140 éves a Madách Imre Gimnázium 
„Budapesti VII. ker. Állami Gymnásium” – az 1881. május 12-én kelt alapító okirat tanúsága szerint 
ezzel a névvel indult el a Madách Imre Gimnázium és jött létre a főváros első állami gimnáziuma.

Alapításának 140. évfordulójáról az iskola nagyszabású rendezvénysorozattal emlékezik meg. A 
jubileumi év mottója: „Generációk találkozása ‒ avagy mi vagyunk a múlt jövője és a jövő múltja.” 

A jubileumi év megnyitójára 2020. október 1-jén került sor, a zene világnapján, a záró rendezvé-
nyekre pedig 2021 májusában lehet ellátogatni. A programok célja, hogy a mindenkori madácho-
sok egy közösségnek érezhessék magukat az iskolán kívül is, és továbbadhassák a tapasztalataikat a 
jövő generációjának.

Az iskola honlapján a diákok és a tanárok felhívást is közzétettek: keresik azokat a volt tanulói-
kat, akik szeretettel gondolnak vissza iskolájukra, és szeretnék megosztani szakmai sikereik titkát a 
jelenlegi madáchosokkal. 

Az iskola azt tervezi, hogy kiad jubileumi évkönyvet is, amiben megidézi a Madách legendás, 
nagy tanárait. Emiatt arra kérnek minden volt és jelenlegi diákot, hogy küldje el meghatározó élmé-
nyeit az anekdota@mig.hu címre! Az írások beérkezési határideje: október 31.

Az iskola a honlapján (mig.hu) elkezdte feltölteni a régi madáchos osztályok képanyagát is, 
amelyhez szintén várnak tablófotókat, régi fényképeket (feliratokkal, nevekkel): vomafoto@mig.hu.

mailto:vomafoto@mig.hu
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Változások a Hivatal 
ügyfélfogadási rendjében!

Hétfő:  13:30 − 18:00
Kedd:  nincs ügyfélfogadás
Szerda:  8:00 − 16:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:  8:00 − 12:00
Az ügyfélfogadás szünetel: 12:00 és 13:00 között
Az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain 
(Erzsébet körút 6., Garay utca 5.) ügyintézőként legfeljebb egy fő 
tartózkodhat (kivéve, ha a felek együttes meghallatása szükséges).

Az Adóügyi Irodán a személyes ügyfélfogadáshoz a Polgár-
mesteri Hivatal portaszolgálatánál kell jelentkezni. 

Munkatársaink és ügyfeleink egészségének védelme érdeké-
ben a várakozás és az ügyintézés során kötelező a szájat és az 
orrot eltakaró maszkot viselni!

Kérjük, hogy a személyes ügyfélfogadást nem igénylő ügyek-
ben a benyújtani kívánt beadványát szíveskedjék lehetőség 
szerint továbbra is az elektronikus ügyintézés keretei között, 
vagy postai úton (1984 Budapest 8. Pf. 3.) eljuttatni az Önkor-
mányzat, illetve a Hivatal részére!

Elektronikus ügyintézés elérhetősége:
• Általános ügyekben: https://epapir.gov.hu (ügyfélkapus beje-

lentkezéssel)
• Adóügyekben: E-önkormányzat weboldal, elérhetősége: 
 https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
A járványügyi helyzetre tekintettel lehetőség szerint kérjük 
a személyes ügyfélfogadáshoz előzetes időpont-egyeztetést a 
megadott elérhetőségeken!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. október 1-jétől az Erzsébetvárosi Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (Erzsébet körút 6. és Garay utca 5.), illetve Adóügyi 
Irodájában az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint módosul:

Adóügyi Iroda (+36 1 462-3231) adougy@erzsebetvaros.hu

Jegyzői Iroda 
anyakönyvi ügyek (+36 1) 462-3246 jegyzoi@erzsebetvaros.hu

Humánszolgáltató Iroda (+36 1) 462-3305 human@erzsebetvaros.hu

Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda 
főépítészi ügyek 
vagyongazdálkodási ügyek

(+36 1) 462-3368 
(+36 1) 462-3254

foepitesz@erzsebetvaros.hu 
vagyongazdalkodas@erzsebetvaros.hu

Városüzemeltetési Iroda (+36 1) 462-3215 varosuzemeltetes@erzsebetvaros.hu

Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda 
ipar-kereskedelmi ügyek 
hagyatéki ügyek 
közterület-foglalással kapcsolatos ügyek 
birtokvédelmi ügyek 
környezeti zajjal összefüggő ügyek

(+36 1) 462-3172 
(+36 1) 462-3314 
(+36 1) 462-3211 
(+36 1) 462-3197 
(+36 1) 462-3158 
(+36 1) 462-3198

ugyfelszolgalat@erzsebetvaros.hu

Pénzügyi Iroda 
bérlakások értékesítése, munkáltatói kölcsön, helyi 
kölcsön jelzálogjog törlés ügyében 
társasházak felújításával kapcsolatos ügyekben fel-
merülő kérdések

penzugy@erzsebetvaros.hu

ÖNKORMÁNYZAT

Ha nem kapja a lapot!

Az Erzsébetváros újságot a terjesztői szerződés értelmében postaládába 
kell behelyezni. Ezért kérjük, hogy jelezze felénk is, ha nem kapja meg az 
aktuális lapszámunkat. E-mail-címünk: ev.ujsag@gmail.com.
Jegyezze fel az alábbi telefonszámot! Ha nem kapja meg a lapot, azt köz-
vetlenül a terjesztőnél is jelezheti: 06-20-317-91-92
Következő lapszámunkat november közepén terjesztik, várjuk visszajelzé-
seiket! ERZSÉBETVÁROS ÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGE

https://epapir.gov.hu
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
mailto:adougy@erzsebetvaros.hu
mailto:jegyzői@erzsebetvaros.hu
mailto:human@erzsebetvaros.hu
mailto:foepitesz@erzsebetvaros.hu
mailto:vagyongazdalkodas@erzsebetvaros.hu
mailto:varosuzemeltetés@erzsebetvaros.hu
mailto:ugyfelszolgalat@erzsebetvaros.hu
mailto:penzugy@erzsebetvaros.hu


Dr. Oláh Lajos

Fogadóórán való részvétel előzetes egyeztetés után lehetséges, mely a drolahlajos@dkp.hu e-mail-címen keresztül tehető meg.
A megjelölt e-mail-cím mellett dr. Oláh Lajos a 06-30-709-1102-es mobilszámon is elérhető a fogadóórák egyeztetése céljából.
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Veszélyes, mert emberéletek vesznek 
kárba miatta, veszélyes, mert az adatok 
szerint tartósan beteg állapotot is elői-
dézhet, veszélyes, mert kockázatos poli-
tikai, gazdasági és társadalmi próbatétel-
nek teszi ki hazánkat és lakóit. Egyetlen 
politikai szereplő sem alapozhat arra, 
hogy tavasszal szerencsénk volt. Egyetlen 
felelős párt és egyetlen felelős politikus 
sem nézheti karbatett kézzel végig, hogy 
a társadalmi nyomás ellenére születnek 
az önkormányzatokat megnyomorító 
költségvetési megvonások, és ezzel ará-
nyosan mégis fogy a közös kassza, megy 
a közös vagyon herdálása. 

Egy átlagos nyugdíjasnak, akinek a 
lakásában télen is csak minimumon megy 
a fűtés, annak egy felelős politikus vagy 
járványügyi szakember nem javasolhatja 
komolyan azt, hogy vegyen fertőtlenítőt, 
és naponta sűrűn mosson vele kezet. Mi-
ből? Ez a kiadás egy átlagos, 4 tagú család 
esetében már tízezres tétel egy hónapban. 
Milliárdos gigaberuházások születnek, de 
nem látjuk sehol azokat a kormányzati 
intézkedéseket, amelyek azért valósulnak 
meg, mert fontos a lakosság egészségvé-
delme, az iskolásaink biztonsága, az idős 
honfitársaink megélhetése. 

A Covid-19-járvány veszélyes
ELÉRHETŐSÉGEIM
A Demokratikus Koa-
líció Önökért dolgozik 
a parlamentben. Meg-
halljuk és megértjük 
az emberek prob-
lémáit. Forduljanak 
hozzám bizalommal, 
ha javaslatuk van, ha 
ötletük van, ha jelezni 
szeretnék, hogy válto-
zást szeretnének. 

Telefon: 
06-30-709-1102 

E-mail: 
drolahlajos@dkp.hu

Facebook: 
www.facebook.com/
drolahlajos 

Messenger: 
m.me/drolahlajos

A Covidot nem legyőzni kell, mert egy vírust nem lehet legyőzni. A társadalmat 
kell támogatni, a járvány és hatásai mértékét lehet csökkenteni, és kellene is.

A DK szerint egyetlen európai magyar polgár kezét sem szabad elengedni, bármilyen 
rossz helyzetbe is kerül. Ezért a járványhelyzet alakulása miatt elmaradt közösségi rendez-
vényeinkre megrendelt ebédet, 300 adag ételt átadtuk az Oltalom Karitatív Egyesületnek. 

JAVASLATAINK
INGYENES KORONAVÍRUSTESZTEKET!

Lassú, drága, kevés, így járványügyi kockázatot jelent a jelenlegi tesztelési rend. Attól nem lesz kevesebb a covidos beteg, hogy nem 
tudjuk mennyi a valós szám. A hatósági árassá tett Covid-19 teszt összege csillagászati a nyugdíjból, bérből, fizetésből élők számára. 
Az Önök személyes és közösségi érdeke is azt diktálja, hogy szűrjünk, szűrjünk, szűrjünk! Ennek megoldása a kormány feladata!

TELJES FIZETÉST A GYERMEKÜKET ÁPOLÓ DOLGOZÓ SZÜLŐKNEK!
Javaslatom alapján a DK szeptember 4-én törvényjavaslatot nyújtott be, miszerint azt a szülőt, akinek járványügyi intézkedés 
miatt otthon kell maradnia, távolléti díj, azaz teljes fizetés illesse meg, és ezalatt ne is lehessen kirúgni őket. Az ilyen módon 
kifizetett bér költségét az állam vállalja át!

BIZTONSÁGOS OKTATÁSI ÉVET!
Mostanra már egyértelműen kiderült, hogy nem készült életszerű és minden intézményben betartható járványügyi protokoll 
az oktatási-nevelési intézmények számára, arról sem gondoskodik senki, hogy a megbetegedett tanárok és diákok, valamint 
az ő kontaktjaik minél hamarabb koronavírusteszthez jussanak. Ingyenes tesztelést minden érintett számára, megfelelő 
maszk és fertőtlenítőszer mennyiséget az iskolákba!

INGYENES INTERNETET
Javaslataim alapján a DK törvényjavaslatot nyújt be annak érdekében, hogy a KLIK biztosítson ingyenes internet-hozzáférést 
a tanároknak a járvány idején, erről jómagam tartottam virtuális sajtótájékoztatót. A kormány magukra hagyta az iskolákat az 
online oktatás terén: számos családban nincsen internet és digitális eszköz - ugyanekkora probléma, ha egy tanárnak nincse-
nek meg a digitális oktatáshoz a minimális feltételei se. Javasoljuk, hogy minden családban, ahol tanuló gyerek van, legyen 
elérhető egy ingyenes előfizetés; illetve, hogy a járvány idején ne lehessen lekapcsolni az internetet a családoknál.
A sajtótájékoztató megtekinthető ezen a linken.     https://www.facebook.com/dk365/videos/323568502205280/

TALÁLKOZHATUNK  NYILVÁNOS FOGADÓÓRÁIMON IS!
Az aktuális dátumokról Facebook oldalamon tájékoztatom

az érdeklődőket.  
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4. választókerület  Borka-Szász Tamás
Fogadóórát előzetesen egyeztetett időpontban tartok. 

E-mail: borkaszasztamas@erzsebetvaros.hu. Telefonszám: 06-30-863-1148
Információs oldalam: https://www.facebook.com/bsztamas

Életveszélyes épület bontása 
a Rózsa utcában
Majd egy évtizede húzódó történetet sikerült lezárni a Rózsa 
utca 20. szám alatti társasházban. A ház udvarán álló, önkor-
mányzati tulajdonú épület a hanyag kezelés miatt életve-
szélyessé vált, a lakóközösség már régóta kérte az áldatlan 
állapotok felszámolását. Az új vezetés biztosította ehhez 
a forrásokat, több tízmillió forint közpénzt emésztett fel a 
szinte összeroskadó épületrész bontása. A társasház visszaka-
pott egy új udvart, amit remélhetőleg hamarosan belaknak és 
valódi közösségi térré formálhatnak a lakók.

FIZETŐ PARKOLÁS A FŐVÁROSI KEZELÉSŰ UTCÁKBAN
Külső-Erzsébetvárosban a fővárosi kezelésű utcákban (Rottenbiller, Damjanich, Bajza utca, Lövölde tér és Városligeti fasor) régóta - 
teljességgel érthetetlen módon - ingyenes volt a közterületi parkolás. Ennek eredményeképpen szinte soha nem lehet szabad parkoló-
helyet találni, sok autót láthatóan hónapok-évek óta ott tárolnak a tulajdonosok. A lakók régi kérése volt, hogy ezen változtatni kell, és 
most ez reális közelségbe került: októberben mind a Fővárosi Közgyűlés, mind a kerületi képviselő-testület tárgyalja az ehhez szüksé-
ges módosításokat. Ha minden jól megy, akkor várhatóan novembertől fizetőssé válhatnak ezek a közterületek is. Szeretném kihangsú-
lyozni: az erzsébetvárosi lakók kedvezményes parkolási engedélye természetesen továbbra is érvényes lesz ezekben az utcákban is! Az 
új rendszer indulásáról külön szórólapon fogok minden érintett lakót tájékoztatni.

Véget ért a Bajza utcai rémálom?
Nagy előrelépés történt a Bajza utcai társasházamban lévő, a szomszédok életét pokollá tévő, lakásában bűzös szemétkupacokat felhal-
mozó néni ügyében. Október 1-jén a rendőrség segítségével a mentők beszállították a hölgyet egy pszichiátriai gondozóba. Az érintett 
végig együttműködő volt, ellenállást nem tanúsított, és végre szakszerű orvosi segítséget kaphatott. Az új lakástulajdonos elvégeztette 
a kiürített lakás speciális, fertőtlenítő takarítását. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, különösen Szalai Péter lakónak és a 
közös képviselőnek, hogy hosszú küzdelem után végre ez a helyzet megnyugtatóan tudott rendeződni. Tucatnyi állami hatósággal leve-
leztek az elmúlt években, nem adták fel, míg a végére nem értek ezek a méltatlanul hosszú jogi eljárások. 

ADOMÁNY 
A CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONÁNAK
Mosógépet, konyhai eszközöket és gyerekjátékokat vittünk a Kertész utcai Családok Átmeneti 
Otthonába. A CSAO kifejezetten nehéz helyzetbe került erzsébetvárosi családoknak ad otthont 
és nyújt segítséget, meghatározott időre. Biztos vagyok benne, hogy az adományok jó helyre 
kerültek, az eszközöket az otthon vezetőjének visszajelzése alapján már használatba is vették.

Kitelepülések a kerületben
A koronavírus-járvány ellenére továbbra is elérhető sze-
retnék maradni a lakóim számára, ennek érdekében több 
online fogadóórát hirdettem meg és tartottam eddig a 
Facebook-oldalamon (a legutolsón vendégem volt dr. Ko-
máromi Zoltán egészségügyi szakértői is, hogy a járvány-
nyal kapcsolatos kérdésekre szakszerű válaszokat adjon). 
Zárt térben továbbra sem tartok fogadóórát egyelőre, de 
a közterületeken előre meghirdetett módon lehet velem 
és DK-s aktivistáinkkal találkozni. Gyűjtjük a véleménye-
ket, problémákat, illetve az aláírásokat annak érdekében, 
hogy a kormány által elvont pénzeket Erzsébetváros kapja 
vissza, illetve a védekezés több mint 200 milliós költségét 
a központi költségvetés a kerületnek térítse meg. Kérem, 
hogy támogassák aláírásukkal a DK kezdeményezését!
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Bónus Éva  10. választókerület

Fogadóórát egyeztetett időpontban tartok.
E-mail: Bonus.Eva@erzsebetvaros.hu
Telefon: 06-30-227-4859

Június vége óta, a vészhelyzet 
megszüntetése után újra ülésezett a kép-
viselő-testület és a pénzügyi és kerületfej-
lesztési bizottság is. Ebben az időszakban 
sok, számomra fontos témában sikerült 
előre lépnünk. 
A parkolást önkormányzati kezelésbe 
vettük, és kezdeményeztük a fővárosnál a 
parkolási sávok és a díjzónák módosítását. 
A társasházi pályázatokat folyamatosan 
bíráljuk el, és módosítottuk a rendeletet, 
hogy azok a társasházak, akik a járvány-
helyzet idején nem tudták tartani a határ-
időket, a jövőben tudjanak újra pályázni.
40 lakás bérbeadásáról döntöttünk, illetve 
100 lakás felújításáról a megszorított költ-
ségvetés miatt sem mondtunk le, valamint 
több mint 40 üzlethelyiség kiadását pályáz-
tatjuk meg.
Módosítást kezdeményeztünk a VEKOP 
pályázaton, hogy a Verseny u. 22-24.sz. 
alatt egy 60 lakásos társasház épülhessen 
meg, ahol egy közösségi tér is kialakításra 
kerülne. 

Augusztusban Sáli Annamária képviselőtársammal 
megtartottuk első online fogadóóránkat, ahol élőben válaszoltuk meg a feltett 
kérdéseket. Köszönjük az érdeklődést, járványhelyzetben különösen fontos, hogy 
fizikai kontaktus nélkül minél több emberhez jussunk el, így folytatni fogjuk a 
kommunikáció ezen formáját.

Látogatást tettem 
Sedlák Tibornál, Erzsébetvá-
ros rendészeti igazgatójánál, 
részletesebben megismer-
hettem a rendészet munkáját, 
prioritásaikat, és átbeszéltük 
a választókerület kritikus 
részeit, köztük a Garay tér 
problémáját is. 

A Momentum 7. kerületi 
tagjai közt immáron hagyomány-
ként idén is tanszergyűjtésbe 
kezdtünk a kerületi rászoruló 
gyerekek számára, ami minden 
eddiginél sikeresebb volt, több 
mint 50 kisiskolásnak és családjá-
nak tudtunk segíteni.
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9. választókerület  Devosa Gábor
Nem tartok havi vagy heti fogadóórát, megbeszélés, egyeztetés után, 

a hét bármelyik napján lakóim rendelkezésére állok. 
Keressenek a +36-1-462-3106-os irodai telefonszámon, vagy közvetlenül elérhetnek a +36-30-900-3311-es mobilszámon.

 Az MSZP-frakció további hírei a 20. oldalon.
  Iskolaigazgatók kitüntetése / Lázmérők megelőzésként / Beázott a Dobsuli / Iskolakezdésre teljes utcatakarítás

A városligeti 
mélygarázsról
A Városliget Zrt.-től szeptember 14-én kapott par-
kolási információkról igyekeztem szóróanyagban 
is tájékoztatni a választókerületemben élőket, de 
fontosnak tartom, hogy részletes tájékoztatással 
álljak itt is a rendelkezésükre. 
Az alábbiakban röviden összefoglalom a Városliget Zrt. Va-
gyongazdálkodási igazgatójától kapott tájékoztató levél részlete-
it. Bármilyen kérdésük van a témával kapcsolatban, keressenek 
elérhetőségeimen!

„A Múzeum Mélygarázs kapcsán tavasszal elindított közös 
egyeztetésünk jelenleg már az operatív megvalósítás szintjén tart. 
Társaságunk és az érintett Önkormányzatok közötti megállapo-
dás, mely az Önkormányzat területén lakossági és egészségügyi 
várakozási hozzájárulással rendelkező gépjárművek ingyenes 
parkolását segíti elő, rövid időn belül aláírásra kerülhet.”

Nyáron a mélygarázs átadására az idei év októbere volt kije-
lölve, még nem kaptunk információt az esetleges változásról. Ez 
azt jelenti, hogy a kerületi lakosok innentől használni is tudják a 
mélygarázst. A tájékoztatóból kiderült, hogy az érintett lakosok 
a Városliget Zrt. által üzemeltetett www.jegy.ligetbudapest.hu 
oldalon történő regisztrációjuk, valamint egy egyszeri 2 000 Ft-os 
adminisztrációs díj megfizetését követően fogják tudni a rendszer 
indulását követően érvényesíteni éves bérletüket, mellyel hétköznap 
17:00–09:00 óra között díjmentesen parkolhatnak a mélygarázsban. 
Az ezen felüli, esetleges túlparkolásból adódó óradíj 300 Ft.

A Múzeum Mélygarázsba 30 napos egész napos bérlet, 30 napos 
esti bérlet és 30 napos nappali bérlet is váltható lesz bárki számára.  

A Városliget Zrt. Vagyongazdálkodási igazgatója közölte, 
hogy: „a kerületi lakosok tájékoztatása sem marad el, nyitást 
megelőzően honlapunkon és közösségi oldalainkon is fent 
lesznek a szükséges információk, de ezt megelőzően az érintett 
önkormányzatokkal kell a szükséges megállapodásokat meg-
kötni, az operatív egyeztetéseket lefolytatni, hogy az átadásra 
minden adat a rendelkezésünkre álljon, azokat rendszerünkbe 
integrálni tudjuk annak érdekében, hogy a használatbavétel 
zökkenőmentes legyen, az induláskor minden parkolni kívánó 
lakos elégedett legyen a Városliget Zrt. szolgáltatásaival.”

A Facebook-oldalamon, és a kerületrészben járva is azt tapasz-
taltam, hogy rendkívül érdekli a lakókat a Damjanich utcai par-
kolás kérdésköre. Ezzel kapcsolatban arról tudom tájékoztatni 
önöket, hogy a kerület felkészült a Damjanich utcai parkolás 
átvételére, jelen pillanatban a Fővárosi Önkormányzat szerző-
désmódosítására várunk. Reméljük, hamarosan meglesz.

Lakossági kérdés

Idősek Világnapja
Az MSZP Erzsébetvárosi Frakciója 
szeretettel és tisztelettel köszön-
tötte szépkorú polgárainkat októ-
ber 1-jén az Idősek Világnapja al-
kalmából. A jó közösség tudja, mely 
értékeire büszke, és a jó közösség 
azt is tudja, hogy hálával tartozik 
elődeinek! Valljuk, hogy dolgunk 
az, hogy megtanuljuk mi magunk, 

és megtanítsuk a gyermekeinknek is tisztelni az időseket, akik 
építették jelenünket, amiből építhetjük a jövőt. Jó egészséget 
és sok örömöt kívánunk minden szépkorú polgár számára!

DEVOSA GÁBOR és dr. KISPÁL TIBOR önkormányzati képviselők

Vérbefojtott 
szabadságharc
Október 6-án tisztelettel 
helyeztük el a Klauzál 
téren az MSZP Erzsé-
betvárosi Szervezete és 
szimpatizánsai nevében 
koszorúnkat, emlékezve 
a 13 kivégzett hős mel-
lett mindazok áldozatá-
ra is, akik az 1848-49-es 
szabadságharcban 
életük árán is küzdöttek 
a forradalom eszméiért, 
magyarként vagy más 
nemzet gyermekeként. 
 MSZP-FRAKCIÓ

Október 23.
A lapzárta idején még nem tudjuk, 
hogy lesz-e közös megemlékezés 
október 23-án, de bízunk abban, 
hogy a járvány nem akadályozhat 
meg abban, hogy ugyan maszk-
ban, és kellő távolságtartással, 
de megemlékezhessünk azokról 
az elődeinkről, akiknek példamu-
tatása meghatározó nemzetünk 
történelmében. Figyeljék online 
fórumainkat, az esemény meghir-
detésével kapcsolatban is. 



Az elmúlt időszak közlekedési szempont-
ból eseménydús volt az erzsébetvárosiak 
életében. A körúti kerékpársávok kiala-
kítása, valamint a belső-erzsébetvárosi 
forgalmi rend átgondolatlan átalakítása 
durván felbolygatta a lakosság életét. 

Az Élhető Erzsébetváros Egyesület 
választási programja e témakörök tekin-
tetében is számos javaslatot tartalmazott. 
A Nagykörúton kialakított kerékpáros 
közlekedést jelenlegi formájában alkal-
matlannak és balesetveszélyesnek tartjuk. 

Mi, a jelenlegi városvezetéstől eltérő-
en, nem a helyi autósközösség rovására 
képzeltük el a kerékpárbarát jövőké-
pet! A kerékpárral történő közlekedés 
népszerűsítését az Élhető Erzsébetváros 
Egyesület is támogatja, és szeretnénk, 
ha minél több erzsébetvárosi élné át 
a kerékpáros közlekedés szabadságát. 
Ehhez azonban meg kell teremteni a 
biztonságos belvárosi kerékpározás 
feltételeit, hiszen például továbbra sincs 
elegendő és megfelelő kerékpártároló, 
ezért javasoljuk, hogy a kerületben 
létesítsenek kamerával megfigyelt utcai 
kerékpártárolókat! 

A városvezetés által ötletszerűen 
kialakított, forgalmirend-változás káoszt 
okozott, ráadásul az indokoltnál nagyobb 
mértékben érinti a belső-erzsébetvárosi 
lakosok otthonainak gépjárművel törté-
nő megközelítését, sok kilométernyi fö-
lösleges út megtételére kényszerítve őket, 
ezért ennek alapjaiban való újragondolá-
sát kezdeményezzük. Egy jól átgondolt, 
lakossággal is egyeztetett koncepcióban 
támogatjuk bizonyos utcák részleges 
vagy akár teljes lezárását – mely alól 

természetesen az itt lakók autói kivételek. 
Célunk az átmenő gépjárműforgalom 
fokozatos csökkentése, a helyi lakosok 
parkolási gondjainak jelentős enyhítése!

Programunkban javaslatot tettünk egy 
tavasztól-őszig tartó, 20:00 óra és 06:00 
óra közötti lezárásra, támogatva ezzel 
az éjszakai kerékpáros közlekedést és a 
reggeli órák tisztább levegőjét. Ilyen le-
zárható utcaszakaszok lehetnének a Dob 
utca Károly körúttól Klauzál térig tartó 
szakasza, vagy a Király utca – Károly 
körút – Nagymező utca közötti szakasza, 
a Gozsdu udvar környező utcáinak nagy 
része, a Madách tér környékbeli utcái. 

A parkolási infrastruktúra Erzsébet-
város-szerte jelentős fejlesztésre szorul. 

Szorgalmazzuk a jelenleg kihasználatlan 
önkormányzati telkeken, a lebontandó 
ingatlanok helyén – vagy egy részének 
helyén – csak parkolóházak épülhesse-
nek, támogatva ezáltal a helyi lakossági 
parkolást. Támogatjuk az elektromos 
autótöltő állomások építését és távlati 
célunk, hogy minden kerületi kilométer-
re jusson egy elektromos töltőállás. 

Önkormányzati képviselőként támo-
gatom a helyi lakosság elektromosautó- 
használati lehetőségének megteremté-
sét, az önkormányzati fenntartású, vagy 
kölcsönhasználatú lakossági elektromos 
autópark létrehozását!

Egyesületünk hétvégente éjszakai be-
járásokon ellenőrzi a kritériumrendszer 
feltételeinek betartását. Szomorúan 
tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyek 
közel felénél még mindig szabáytalansá-
gokat láttunk, nyitott ablakokon, ajtókon 
át üvöltő zenét, a biztonsági személyzet 
híján utcai italozást, a lakóutcát illemhely-
ként használókat. Járőrök, rendészek híján 
rendeleteink nem sokat érnek. 
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Garai Dóra  önkormányzati képviselő

Fogadóóra: minden hónap első szerda, bejelentkezés telefonon: +36-30-227-4481
Web: www.7ker.hu, hetedhetker.blog.hu
E-mail: elhetoerzsebetvaros@gmail.com, info@7ker.hu

Egyesületünk részt vett az önkormányzat őszi takarítási akciójában, mely 
egy példamutató kezdeményezés, és bár nincsenek turisták, mégis szük-
séges volt a tisztább környezet érdekében. Nem álltunk meg azonban a 
Klauzál tér kitakarításánál! Mivel a zöldítést nem csak szavakban támo-
gatjuk, így egyesületünk virágültetési akcióval zárta a takarítást.

Az Élhető Erzsébetváros Egyesület a jö-
vőben is az erzsébetvárosiak bevonásá-
val fogalmazza meg javaslatait, írjanak 
nekem, vagy keressenek személyesen 
fogadóórámon!



http://www.7ker.hu
mailto:elhetoerzsebetvaros@gmail.com
mailto:info@7ker.hu
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3. választókerület  Dr. Kispál Tibor
E-mail: kispal.tibor@erzsebetvaros.hu

Fogadóóra időpontja szeptembertől: minden hónap második péntekén, 14.00–16.00 óráig. Helye: Nyugdíjas Klub, Király u. 97.
Telefonos egyeztetés és bejelentkezés a +36-1-462-3207-es telefonszámon.

 Az MSZP-frakció további hírei a 18. oldalon. 
 A városligeti mélygarázsról / Idősek Világnapja / Vérbefojtott szabadságharc / Október 23. / Lakossági kérdés

Lázmérők megelőzésként
Digitális hőmérőket ajándékozott az MSZP-frakció a kerületi iskoláknak. 

Az MSZP Erzsébetvárosi frakciója augusztus végén döntött arról, 
hogy érintésmentes, digitális lázmérőket adnak ajándékba a kerület 
állami (korábban önkormányzati) fenntartású iskoláinak. Devosa 
Gábor és dr. Kispál Tibor önkormányzati képviselők elmondták, hogy 
a COVID-járvány okozta elővigyázatossági intézkedések gyorsabb vég-
rehajtása – így a beérkező diákok testhőmérsékletének mérése - bizton-
ságosabban, pontosabban és gyorsabban lesz végrehajtható. A megelőzés 
rendkívül fontos a járványhelyzetben, és bár a digitális lázmérő sem 
csodaszer, ráadásul adatainak elemzése alatt több külső tényezőt is 
figyelembe kell venni, olyan alapvető biztonságot ad az iskolába érkező 
gyerekeknek, ami rendkívül fontos a közösség számára is.  

Türi Árpád rendőr alezredes 2020. október 1-jén vehette át kinevezését dr. Terdik 
Tamás dandártábornotól, Budapest Főváros rendőrfőkapitányától az Erzsébetvárosi 
Kapitányság állománygyűlésén. Gratulálunk a kinevezéshez, jó munkát, sok sikert 
kívánunk! MSZP-FRAKCIÓ

Iskolaigazgatók kitüntetése
Bárczy István-díjjal tüntették ki két erzsébetvárosi pedagógusunkat, iskolaigazgatónkat. Tillinger Péter, az 
Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Szakgimnázium igazgatójának és 
dr. Tóth Tibor, a Facultas Humán Gimnázium igazgatójának szívből gratulálunk! A díjak jó emberekhez, 
kiváló pedagógusokhoz kerültek! Büszkék vagyunk rájuk és az általuk vezetett intézmény összes munka-
társára is, mert az idén különösen kijárt a taps és elismerés számukra. Kitüntetettjeinknek és kollégáiknak 
a Covid-vírus okozta vészhelyzet alatt eddig soha ki nem próbált helyzetben, különleges munkával kellett a 
tudást gyermekeinknek átadni.

A Fővárosi Közgyűlés által 2009-ben alapított Bárczy István-díjjal mi, Erzsébetváros közössége is tisz-
telettel köszönjük a kiemelkedő teljesítményüket, és az általuk vezetett intézmények lelkiismeretes oktatói 
munkáját! DEVOSA GÁBOR és dr. KISPÁL TIBOR önkormányzati képviselők, MSZP-frakció

Beázott a Dobsuli
Az augusztusi nagy esőzések miatt több 
helyen is beázott a Dob utcai iskola. A 
veszélytelenítést az Erzsébetváros Kft. 
szakemberei a jelzést követően gyor-
san elvégezték. A helyszínen készült 
egyperces videóban dr. Kispál Tibor 
alpolgármester tájékoztat a részletekről, 
megtekinthető a képviselő Facebook-ol-
dalán, valamint ugyanitt az Erzsébetvá-
ros Újság Plusz oldalán is. 

Iskolakezdésre teljes 
utcatakarítás
Kezdeményezésemre Erzsébetváros 
valamennyi oktatási intézménye előtt 
fertőtlenítették iskolakezdés előtt a teljes 
útszakaszt, járdát. A már korábban bevált 
biológiailag aktív, emberre, állatra és 
növényzetre sem veszélyes baktericid és 
virucid hatású folyadékkal került lemosás-
ra az összes érintett közterület. 

A Covid-vírus okozta járvány veszély-
helyzete alatt Erzsébetváros Önkormány-
zata több alkalommal a kerület teljes 
utcahálózatát is fertőtlenítette. 

DR. KISPÁL TIBOR képviselő, alpolgármester
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Molnár István  5. választókerület

Fogadóórát minden hónap első péntekjén tartok, a  Rózsa u. 3. szám (utcáról nyíló önkormányzati helyiség) alatt. 
A molnar.istvan@erzsebetvaros.hu e-mail címen, vagy a 462-3137-es telefonszámon történő megkeresés esetén
visszahívom, illetve levélben egyeztetünk a felvetett gondról, problémáról. Szükség esetén felkeresem Önt.

30 éves az önkormányzatiság
1990. szeptember 30-án rendezték a rendszerváltás utáni első sza-
bad önkormányzati választások első fordulóját (akkor még kétfor-
dulós volt a választási rendszer, a második fordulóra október 14-én 
került sor). Akkor a Murányi utcában éltem szüleimmel, így a Garay 
tér környékén indultam és lettem először képviselő. 

Érdekes adatok
Az évforduló alkalmából összeszedtem néhány érdekes adatot az 
eltelt 30 évről.
• 8 önkormányzati választás volt eddig, ezalatt Erzsébetváros 6 

különböző polgármestert választott meg. Faragó Jánost (őt még 
a testület választotta meg, nem közvetlenül a lakosság), Bakonyi 
Karolát, Szabó Zoltánt, Hunvald Györgyöt, Vattamány Zsoltot és 
Niedermüller Pétert.

• 1990-ben még 83.000 fő volt a kerület lakossága, 2019-ben már 
csak 52.000 fő.

• 1990-ben 18 egyéni önkormányzati körzet volt, 2019-ben már 
csak 10.

• 1990-ben még 32 fős testület alakult, 2019-ben már csak 15 fős 
lett a képviselő-testület.

• Az eltelt 30 évben 8 ciklus alatt 115 fő volt megválasztott önkormányzati képviselő, ebből 27-en hölgyek (23,5%), 88-an férfi-
ak (76,5%). Ebben a tekintetben a mostani ciklusban a legjobb a hölgyek aránya, a 15 képviselőből 6-an, azaz 40%.

• A 115 megválasztott képviselő közül 73 fő csak 1 ciklusban dolgozott, dolgozik képviselőként, 42-en két vagy több cikluson át.
• 4 alkalommal lett képviselő Erzsébetvárosban Vattamány Zsolt, Gergely József, Fedrid Gábor, Kecskés Gusztáv, Simon Péter, 

Bolesza Emőke és Haller Gyula.
• Ötször választották meg Devosa Gábort, Kispál Tibort, Puskás Attila Sándort, Hahn Györgyöt és Koromzay Annamáriát, én 

pedig a 7. önkormányzati ciklusomat töltöm.

Szigetiné Serbán Judit 
– Pro Urbe Erzsébetvárosért díj 

Judit 1985 óta dolgozik Erzsébetvárosban, először a Péterfy, majd 
a Csengery utcai fogászat rendelőjében, mint fogorvosi asszisz-
tens. 34 éve dr. Popelka István segítője

Oláh Lajos 
– Erzsébetváros Mestere díj 

Lajos 1969 óta dolgozik az Erzsébet körút 2. szám alatti férfi fod-
rászüzletben, 50 éve ugyanazon a helyen van a széke.

ERZSÉBETVÁROS  DÍJAZOTTJAI

 Egy 1999-es testületi ülésen

Sajnos a járvány miatt márciusban elmaradt kerületünk idei díjazottjainak ünnepsége is. Szeretnék bemutatni Önök-
nek közülük két olyan személyt, akiket évtizedek óta ismerek.



A koronavírus begyűrűzött a mindennapjainkba, és engem sem került 
el, mert megfertőződtem. Nekem nagyon sokat segített azoknak a taná-
csa, javaslata, akik már előttem túlestek a fertőzésen, ezért pár mon-
datban leírnám a tapasztalataimat. Hátha segíteni tudok valakinek. 

Nálam egyik pillanatról a másikra kezdődött, arra ébredtem éjszaka, hogy ráz a hideg, 
amiből hőemelkedés, majd torokfájás alakult ki aránylag gyorsan. Természetesen reg-
gel azonnal értesítettem a háziorvosomat, illetve mindenféle információt próbáltam 
begyűjteni az egészségügyben dolgozó ismerőseimtől. Csináltattam PCR-tesztet is. Az 
állapotom egyébként meglehetősen gyorsan romlott, nagyon erős torokfájás és hát-
fájás, tüdőgyulladás gyanúval. Gyakorlatilag egész nap aludtam volna, láz és hőemel-
kedés nélkül is igen gyengének éreztem magam. Cirka a 4. nap elment a szaglásom 
teljesen, ez nagyon kellemetlen. Ami a torokfájás és enyhébb köhögés mellett folya-
matosan volt, az egy állandó bizsergésszerű érzés, ami a testem különböző pontjain 
éreztem. Nem mondható kellemesnek, de egy idő után hozzászoktam. A háziorvosnál 
naponta jelentkeznem kellett telefonon, kaptam gyulladáscsökkentőket és fájdalom-
csillapítókat is, szerencsére nem lett tüdőgyulladásom. Ám több mint 3 hét után végre 
megvan a két negatív tesztem. 

Nem volt egyszerű, de jól vagyok, és én szerencsésnek mondhatom magam. Nem 
szeretnék „orvosi” tanácsadást tartani, mert egyrészt nem vagyok orvos, másrészt a 
tapasztalataim azt mutatják, ahány covidos ember, annyiféle lefolyás. Kár lenne tagad-
ni, hogy valójában ma sem tudjuk, hogy mi alapján „válogat” a vírus közöttünk. De itt 
van, és ezzel csak úgy lehet együtt élni, hogy maximálisan odafigyelünk és vigyázunk 
magunkra és egymásra is. 

Minden barátomnak, lakómnak köszönöm a drukkolást, a tanácsokat, az aggódást. 
Ha valaki úgy érzi, hogy segíteni tudok neki, nyugodtan keressen elérhetőségeimen. 

Covidos lettem

Hónap Dolgozója
A járvány miatt az immár 5. éve folyamatos ,,Hónap 
Dolgozója” díj átadás a Péterfy Sándor utcai kórházban 
kissé elvesztette folyamatos jellegét, de szeretném, ha 
tudnák, hogy a lehetőségeken belül a díjátadás megva-
lósul – csak nem mindig havi jelleggel. Mindig hihetet-
lenül jó hangulatban adjuk át a havi díjazottaknak a 
serlegeket, az emlékpaketteket, a virágcsokrokat és nem 
utolsósorban a háromnapos, kétéjszakás rekreációs 
hétvégére szóló vouchereket. Hatalmas tisztelet övezi 
részünkről azt a lelkiismeretes, hivatástudattal és oda-
adással végzett munkát, ami a díjazottakat, és minden 
egészségügyben dolgozót megillet. 

KÉPVISELŐI OLDAL
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8. választókerület  Nagy Andrea
Fogadóórát előzetes megbeszélés alapján, egyeztetett időpontban tartok. 

Bejelentkezni a +36-1-462-3226-os telefonszámon lehet. E-mail-cím: nagy.andrea@erzsebetvaros.hu
Facebook: Nagy Andrea képviselő

Önkéntes segítőket keres 
a kerületi Humánszolgáltató!

Nagy segítség a járványhelyzetben 
magukra maradottaknak, ha a bevásár-
lásban, gyógyszerkiváltásban valakire 
számíthatnak. A járvány első hullá-
mában az önkormányzat, most pedig 
a Humánszolgáltató intézménye az, 
ahol olyan önkénteseket keresnek, akik 
szabadidejükben részt tudnak venni 
ilyen feladatok ellátásában. Jelentkezni 
a 283-48-91-es vonalas számon lehet!

Az egyik önkormányzati gyorsteszten

A múltunk nagyon fontos része történel-
münknek és hétköznapjainknak is. Néhány 
napja az aradi vértanúkra emlékeztünk, 
akiket a szabadságharc bukása után 
az 1848–49-es szabadságharcban való 
részvételük miatt kivégeztek Aradon. Idén 
nem tudtam személyesen részt venni az 
önkormányzati koszorúzáson, tekintettel 
arra, hogy a vírus engem sem került el, 
azonban munkatársaim engem is képvisel-
ve, elhelyezték a megemlékezés koszorúját 
a Klauzál téri kopjafánál. 
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Sáli Annamária  6. választókerület

Fogadóórát megbeszélés szerint, 
egyeztetett időpontban tartok. 
Bejelentkezni a 06-30-475-6454-es számon lehet. 

Júliusban Könyvesszekér nyílt a Bethlen 
Gábor utcában, ami azóta is töretlen népszerűségnek 
örvend. A szekér és az ehhez hasonló kezdeményezések 
rengeteg emberhez juttatják el a kultúrát, hiszen csupán 
300 forintért juthatunk minőségi olvasmányhoz. A szekér 
minden nap várja az érdeklődőket, és tapasztalataim 
szerint kevesen távoznak üres kézzel. Jó olvasást kívánok!

A veszélyhelyzet végeztével ismét szemé-
lyesen tartottunk testületi és bizottsági üléseket. A 
Városüzemeltetési Bizottság júliusban kiírta a hevederzár 
és a zöldesítési pályázatokat, amelyekre továbbra is lehet 
pályázni. A napirendi pontok minden ülés előtt felke-
rülnek az önkormányzat honlapjára, ezért amennyiben 
lehetőségük van elolvasni, kérem küldjék meg nekem 
észrevételeiket. Augusztusban megtartottuk az első on-
line fogadóóránkat Bónus Évával. Mivel rengeteg kérdés 
érkezett, a jövőben rendszeresen meg fogjuk ezeket tarta-
ni. Természetesen továbbra is lehet telefonon személyes 
fogadóórára időpontot kérni.

Szeptember 13-án az erzsé-
betvárosi Momentum támogatásával 
került megrendezésre a BezART Ajtók 
Mögött című kiállítás a családon belüli 
erőszakról. A kiállításra számos művész 
ajánlott fel fotókat, festményeket, 
amelyek a legkülönbözőbb módokon 
ábrázolták a témát. A rendezvényen 
felszólalt Antoni Rita, a Nőkért Egye-
sület elnöke és Donáth Anna európai 
parlamenti képviselő. Mindketten 
hangsúlyozták, hogy ez a téma még 
mindig nem kap elegendő figyelmet 
Magyarországon, és súlyos hiányossá-
gok vannak az áldozatvédelemben. 

Idén is kiírásra 
került az Erzsébetvá-
ros Kertje pályázat, ahol 
a bíráló bizottság tag-
jaként én is bejártam a 
jelentkező társasházak 
kertjeit. Nem volt köny-
nyű dolgunk a rangsor 
felállításában, de végül 
sikerült kiválasztani 
a legszebb hét kertet, 
amelyek pénzjuta-
lomban részesültek. A 
díjazásnál szempont 
volt, hogy ezúttal 
olyan kertek nyerje-
nek, amelyeknek nem 
feltétlenül szerencsések 
az adottságaik, de a 
lakók lelkesedésükkel 
és a pénzjutalommal 
tovább tudják szépíteni 
környezetüket.

Szeptember 
19-én a Taka-

rítás Világnapján 
az önkormányzat 

közösségi taka-
rítást szervezett 
a Klauzál térre, 

amin mi is részt 
vettünk. Mivel a 

nagy érdeklődés 
miatt gyorsan 

végeztünk a 
téren, a Momen-
tum aktivistáival 

átmentünk a 
Huszár utcába is 
takarítani. Mivel 

több megkeresést 
kaptam, hogy 

gyakran szeme-
tes az utca, erre 

kiemelten fogunk 
figyelni a jövőben.
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KÉPVISELŐI OLDAL 7. választókerület  Szücs Balázs
Fogadóóra időpontja: minden hónap első hétfőjén, 16-18 óráig, valamint előzetes megbeszélés alapján egyeztetett időpontban is.

Helye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. Polgármesteri Hivatal, 3. emelet 306. szoba. Bejelentkezés a +36-20-298-3169-es telefonszámon.
Kérem, hogy kövessék munkámat továbbra is a www.facebook.com/azenkepviselom oldalon!

Azért írom, hogy „ha átadják”, mert 
az átadást már többször is megígérték 
(szeptemberre, aztán októberre), és az 
Erzsébetváros újság lapzártájáig a mély-
garázs nem nyitott meg. 

És a jó hír: az előző ciklusban tett 
kezdeményezésemre Erzsébetváros 
Önkormányzata tárgyalásokat folytatott 
a Városliget Zrt.-vel. A megbeszélések 
részleteivel nem szeretném terhelni 
Önt, meglehetősen sok erőfeszítésünkbe 
került, hogy figyelembe vegyék a helyiek 
érdekeit. A tárgyalások végül ered-
ményre vezettek, ugyanis a kerületben 
lakók kedvezményesen parkolhatnak a 
mélygarázsban. 

A kedvezményes használathoz re-
gisztrálnia kell magát annak, aki igénybe 
kívánja venni, méghozzá a www.jegy.
ligetbudapest.hu oldalon; az éves lakos-
sági bérlethez 2 000 forintos adminiszt-
rációs díjat kell befizetni. Ezzel a bérlettel 
mindennap 17:00-9:00 között díjmentes 
a parkolás a regisztrált VII. kerületi 
lakosok számára. Az ezen felüli esetleges 
túlparkolás díja 300 Ft / óra. 

A Városliget Zrt. azt is ígérte, hogy a 
megnyitás előtt részletesen tájékoztatja a 
VII. kerületieket a feltételekről, amelyek 
– ahogyan megszokhattuk –, a mélyga-
rázs átadásáig változhatnak.

Amennyiben bármilyen egyéb kérdé-
se, észrevétele van, nem csak a mélyga-
rázzsal kapcsolatban, kérem, vegye fel a 
kapcsolatot munkatársammal az alábbi 
elérhetőségei egyikén:

Muhari László, alpolgármesteri 
asszisztens: +36-1-462-3138 | muhari.
laszlo@erzsebetvaros.hu

Még egyszer köszönöm a mélygarázs 
ügyében eddig tanúsított kitartását és 
türelmét!

Megoldódik a parkolási 
problémák egy része
A Damjanich utca és a Dózsa György út környéke parkolási szempontból borzalmas állapotba került, amikor 
felszámolták a Városliget melletti parkolót. Hirtelen 1500 parkolóhely szűnt meg a környéken.  Ennek az 
anomáliának vethet véget, ha átadják végre a mélygarázst a Dózsa György út alatt. És van még egy jó hírem. 

Irodalmi Ösztöndíjat írtunk ki
Nagy örömömre szolgál, hogy kezdeményezésemre Erzsébetváros Önkormányzata 
megalapította a Sárközi Márta Irodalmi Ösztöndíjat. Több szempontból is fontos ez az 
ösztöndíj. Magyarországon Erzsébetváros az első olyan önkormányzat, amely ösztöndí-
jat alapít a kortárs magyar irodalom képviselői számára. Ez a szándék és szolidaritás, 
ebben a mindenki számára nehéz időszakban különösen méltányolandó kezdeménye-
zés. Másodsorban pedig fontos iránytű is, elköteleződés a minőségi, magyar, modern 
és szabad kultúra irányába. 

Elindul a podcast
Az előző ciklusban is elkötelezett voltam a párbeszéd irányába. Vallom, hogy a kerüle-
ti lakosokkal folytatott folyamatos kommunikáció viheti sikerre Erzsébetvárost. Ennek 

most egy számomra új formáját indítom el: az új podcastomban szeretném megbe-
szélni vendégeimmel a jelen és a jövő dilemmáit, mindazokat a közéleti és kulturális 
kérdéseket, amelyek foglalkoztatnak bennünket itt, Erzsébetvárosban, Budapest és 

Európa szívében napjainkban, a XXI. század elején. 
A podcastok hamarosan megjelennek a Facebookon 

(https://www.facebook.com/azenkepviselom) és a megszokott podcast-lelőhelyeken
(Spotify, Google Podcast, Apple Podcast stb.). Tartson velünk!

https://www.facebook.com/azenkepviselom
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KÉPVISELŐI OLDALUjvári-Kövér Mónika  1. választókerület

Az egészségügyi biztonság miatt jelenleg nem tartok irodai fogadóórát, telefonon (+36-1-462-3359), Facebookon (@ujvarikovermonika) és 
e-mailben (ujvari-kover.monika@erzsebetvaros.hu) is mindig rendelkezésükre állok!

Záróra után
Jelenleg egy tanulási folyamat első lépcsőfokán állunk, a helyzetet 
pedig rengeteg tényező befolyásolja, a járványtól a záróráig. Nem 
állítom, hogy csendkirályt lehetett volna játszani az utcákon, de 
nagy előrelépésnek tartom, hogy a korábbi időszakhoz képest 
jóval csendesebb volt a negyed. Éjfélkor számos helyet elkezdtek 
kiüríteni, ennek sajnos az volt a hátulütője, hogy átmenetileg 
megnövekedett az utcán tartózkodók száma. Ez persze nem sze-
rencsés, de szemmel láthatóan 10-15 perccel később már nem 
volt senki a nem üzemelő vendéglátóegység előtt.

A rendőri jelenlét
A hosszas egyeztetésnek köszönhetően látványos volt a rendőri 
jelenlét, nagy volt a rend a Fogas-Instant komplexum körül, 
viszont hiányoltam őket több problémás csomópontról, mint a 
Dob-Síp és Dob-Kazinczy utca kereszteződése. Azt is szeren-
csésebbnek vélném, ha a Klauzál tér Csányi utcai kereszte-
ződése helyett a Kis Diófa utcai kereszteződésénél állnának a 
tekintélyt követelő rendőrök. 

Teraszok
Előremutató volt az is, hogy a teraszok működése körül nem 
észleltem problémát, részben a fokozott ellenőrzésnek köszön-
hetően, másrészt azért, mert az üzemeltetők is sokkal jobban 
odafigyelnek a szabályokra.

Ami megoldásra vár
A záróra azonban közel sem old meg mindent, így sajnos 
továbbra is:
 tarthatatlan állapotok uralkodnak a dohányboltok környé-

kén. Ennek szabályozása országgyűlési hatáskör, a kerület 
országgyűlési képviselőjével már felvettem a kapcsolatot 
ez ügyben is. Ám mivel a lakossági visszajelzések is azt 
mutatják, hogy mindig sokan, hangosan beszélgetve iszo-
gatnak a dohányboltok előtt, így erről egyeztettem az ERI 
vezetőjével is.

 egyes éjjel-nappali boltokban láthatóan fittyet hánynak az 
alkoholárusítási tilalomra, éppen ezért ezek ellenőrzését is át 
kell gondolni!

 a taxisok elviselhetetlen hangerővel üvöltetik a zenét. 
Voltak, akiknek felhívtuk a figyelmét, hogy miért is kell 
bömböltetni a zenét az autóban, láthatóan hidegen hagyta 
őket a jelzésünk. Azóta pedig már egyeztettem is az ille-
tékesekkel a probléma kapcsán, melynek következtében 
előző testületi ülésünkön szavaztunk is az ügyről. Ennek 
eredményeképp mostantól a közösségi együttélés szabályai 
tiltják, hogy a taxisok mások által is hallható módon zenét 
hallgassanak az utcákon!

 a nemdohányzók védelméről szóló törvény hatására sokan 
dohányoznak a szűk utcákon, ahol – főleg a késő esti órák-
ban – 1-2 ember beszélgetése is hangzavart tud okozni.

Egy éjszakai bejárás 
tapasztalatai
Augusztus 26-án lejárt az üzletek felkészülési ideje az éjféli zárórára. Ma az látszik, hogy a korábban 
éjfélen túl működő üzleteknek több mint fele nem fog nyitva tartani éjfél után. A felkészülési időt köve-
tően dr. Oláh Lajos országgyűlési képviselővel és Borka-Szász Tamás képviselőtársammal egy éjszakai 
bejáráson megnéztük, hogyan sikerült az átállás az új rendre.

Tapasztalataim nyomán 
megkezdem, illetve folytatom az egyezte-
téseket Belső-Erzsébetváros problémái-
nak megoldása érdekében! Végül, ahogy 
eddig is, úgy ezután is megköszönöm, 
ha észrevételeiket eljuttatják hozzám 
az ismert elérhetőségeim bármelyikére. 
Jelenleg a járványhelyzet miatt nem tar-
tok személyes fogadóórát az irodában, 
de rendszeresen járom a kerületet, és 
szívesen beszélgetek Önökkel szabadtéri 
kitelepüléseimen, továbbá telefonon és 
e-mailben is mindig rendelkezésükre 
állok! Ha pedig esetleg Ön még nem 
olvasója rendszeres e-mailes beszámo-
lóimnak, ám szívesen fogadná ezeket, 
kérem, jelezze igényét e-mail-címemen!
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KÉPVISELŐI OLDAL önkormányzati képviselő  Vattamány Zsolt

Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint.
Bejelentkezés a +36-1-462-3133-as telefonszámon.

Fontos, hogy minden eszközzel meg-
védjük az erzsébetvárosiak egészségét és 
fertőzés esetén biztosítsuk gyógyulásu-
kat, ezért megkérdeztük Niedermüller 

Péter polgármestert, hogy felkészült-e 
a VII. kerületi önkormányzat a járvány 
második hullámára?

Kérdéseink a következők voltak: 
mekkora összeg áll rendelkezésre a 
járványügyi intézkedésekre? Hány 
teszt, maszk áll rendelkezésre, mi az 
önkormányzat védekezési, járványügyi 
koncepciója? A kerületi kórháznak, 
rendelőknek, orvosoknak, egészségügyi 
dolgozóknak milyen segítséget, támoga-
tást ad az önkormányzat a felkészüléshez, 
betegek ellátásához?

Bízom benne, hogy hamarosan meg-
nyugtató választ kapunk a polgármester-
től. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk 
magunkra!

Augusztusban ugyanis a képviselő-testület többsége arról döntött, hogy a későb-
biekben 5 db elektromos töltőállomás használatát fizetőssé teszi. Az érintett e-töl-
tőállomások: Bajza utca 3., Sajó utca 1., Wesselényi utca 7., Wesselényi utca 56. és a 
Kertész utca 3.

A testületi ülésen elmondtam: „Továbbra is elkötelezett vagyok abban, hogy tá-
mogassuk az Erzsébetvárosban élőket, enyhítsünk terheiken és minden eszközzel 
segítsük mindennapi életüket. Ahogyan az elmúlt években, úgy most is a kerületi 
polgárok boldogulása a legfőbb cél, így most azt kérjük, hogy az elektromos töltőál-
lomások maradjanak ingyenesek a kerületi lakosság részére.” Javaslatunkat a képvise-
lő-testület megszavazta.

A környezettudatos intézkedések, így a zöldebb közlekedés is az 
elmúlt években szívügyünk volt itt Erzsébetvárosban, ezért is külön 
öröm, hogy a FIDESZ-frakció javaslatára továbbra is mentesül min-
den erzsébetvárosi lakcímmel rendelkező állampolgár a kerületi 
e-töltőállomásokon a díjfizetés alól. 

Javaslatunkra a kerületi 
lakóknak ingyenes maradt

Felkészült a kerület 
a második hullámra?
Az év elején súlyos világjárvány ütötte fel a fejét, melynek sajnos Magyarország is elszenvedője volt. Az 
elmúlt három hónapban enyhült a járvány, azonban most minden bizonnyal megérkezett a második hul-
lám, melynek leginkább érintett települése ismét Budapest.

 Szeptemberben a kormány 
 új járványügyi intézkedéseket 
 hozott:

kötelező maszkhasználat üzletekben, 
tömegközlekedésen, mozikban, színházak-
ban, egészségügyi és szociális intézmé-
nyekben, ügyfélfogadó irodákban,

teljes látogatási tilalom marad a kórházak-
ban, idősotthonokban,

kötelező hőmérés az oktatási intézmé-
nyekben,

a vendéglátó- és szórakozóhelyeknek 23 
órakor be kell zárniuk.
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KÉPVISELŐI OLDALVeres Zoltán  önkormányzati képviselő

Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint.
Bejelentkezés a +36-30-486-5565-ös telefonszámon.

Augusztus elejétől teljes körű forgalmirend-változás lépett 
életbe Belső-Erzsébetváros területén, mely intézkedés nagy 
körültekintést kívánt mindenkitől, és egyes esetekben ko-
moly terhet rótt a közúti közlekedés minden résztvevőjére. 
A Fidesz–KDNP-frakció már a testületi ülések alkalmával 
jelezte, hogy helyismeretük, tapasztalatuk, kutatásaik és számí-
tásaik szerint a tervezett változtatások káoszt fognak okozni az 
érintett területen. 

Az elmúlt hetekben sajnos beigazolódott, hogy a forgalmi 
rend átalakítása átgondolatlanul, minden szakértelmet mel-
lőzve, a lakosság és a kerületi vállalkozások bevonása nélkül 
történt, ezt tetézte, hogy az önkormányzat vezetése nem is 
kommunikálta megfelelően az érintettek felé.

Fokozza a problémákat, 
hogy a Wesselényi utca egyik 
kereszteződésénél (Klauzál utca 
– Nyár utca közötti szakasz) 
sorra büntetik a Közterület-fel-
ügyelet munkatársai az autó-
sokat. Személyes egyeztetést 
követően azt az információt 
kaptuk, hogy naponta 20-30 
autóst bírságolnak legkevesebb 
30.000 Ft összegre. Nemrég 
kérdést tettünk fel a polgármes-
ternek az ügyben, mely során 
kiderült, hogy a tesztidőszakot 
követő első 10 napban (tehát 
augusztus 24-től) majdnem 20 
millió forint bírsággal sújtották 
a Belső-Erzsébetvárosban közle-
kedő autósokat.

Vagyis naponta 2 millió 
forint bírságot szedett be az önkormányzati rendészet az 
autósoktól. Mindenki döntse el saját belátása szerint, hogy 
ez normális-e?

Azonban ez sem volt elég, hiszen szeptember 21-től újabb 
változtatásokkal szembesültek a még a VII. kerületbe autóval 

bemerészkedők és a helyiek is, akik sem hazajutni, sem parkol-
ni, sem élni nem tudnak lassan a lakóhelyükön. De rendkívüli 
terhet ró a szolgáltatókra és az üzlettulajdonosokra is.

A kerületi honlapon leírtak szerint számos panasz érkezett 
azért, mert a kisebb utcákban, mint a Kisdiófa utca, Holló utca, 
Klauzál utca megnőtt a forgalom és a zajszennyezés, ezért volt 
szükség az ismételt változtatásokra. Egy online újság és a Tom-
tom navigációs portál adatai szerint a Holló utcában például 
négyszeres lett a forgalom, a Klauzál utcában pedig háromszo-
ros. Erre csak annyit tudunk mondani, hogy mi szóltunk! És a 
lakók is szóltak! Mindhiába…

Biztosan előnyös ez az üzlet a kerületnek?
2020. július elejétől az önkormányzat végzi a kerületi parkolás üzemeltetését, amelynek eredményességéről egyelőre semmit 
nem tudni, arról azonban igen, hogy június 26-tól nemcsak a parkolás szabályait változtatták meg, hanem a parkolási kintlévő-
ségek beszedésével egy külsős céget bíztak meg, akik behajthatják a pótdíjkövetelésből fakadó tartozásokat.

A megkötött üzlet lényege az, hogy az erzsébetvárosi önkormányzat átadta a 750 millió forintnyi pótdíjkövetelés beszedésé-
nek jogát, cserébe a parkolócég vállalta, hogy a behajtott összeg 30%-át kifizeti az önkormányzatnak. Példaként levezetve ez azt 
jelenti, hogy amennyiben 15 ezer forintot sikerül behajtani, akkor abból 5 ezer forint jár az önkormányzatnak, 10 ezer forint a 
parkolócégnél marad.

Vajon a legjobb megoldást választották a kerület vezetői és pénzéhez juthat az önkormányzat, vagy éppen veszteség éri Erzsé-
betvárost? 

Forgalomcsillapítás 2.0

Klauzál tér. Az új közleke-
dési táblák a káoszt segítik, 
nem a közlekedést
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A vállalkozások 
nem csak a vírushelyzettel 
küzdenek a kerületben

Augusztus legvégén lépett életbe Erzsébetváros Önkormányzatának rendelete az üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről, amely külön engedélyhez köti a vendéglátóhelyek éjfél utáni nyitvatartását. 

Közben a kormány a legutóbbi koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedései között az szere-
pel, hogy a vendéglátóhelyeknek és szórakozóhelyeknek 23 órakor egységesen be kell zárniuk.

Tudomásom szerint többen vannak, akik nem kaptak mostanáig éjszakai nyitvatartási 
engedélyt, illetve elutasították kérelmüket. Kíváncsiak voltunk, mi volt az elutasítások 
oka, így írásban tettünk fel kérdést a polgármesternek ezzel kapcsolatban, melyre egyelőre 
várjuk a választ.

Nemcsak a csendrendelet és a vírushelyzet nehezíti a kerületi vállalkozók életét. Az önkor-
mányzat szabálytalanul próbált meg eljárni akkor, amikor a tavaszi-nyári szezonra szóló 

területfoglalási díj utólagos befizetésére szólították fel a helyi vendéglátósokat. A fő-
városi védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet alapján a vendéglátósoknak szeptember 

1-jéig nem kell közterület-használati díjat fizetniük a közterületen működő teraszuk után. Csak 
reménykedni tudunk, hogy nem volt olyan, ahol ez a szabálytalan pénzbeszedés mégis megtörtént…

Mi lesz veled Airbnb?
A rövid távú lakáskiadás szabályozását mostantól az önkormányzatoknak kell megoldaniuk egy új törvénymódosítás alapján. 
Kritikaként leginkább társasházi problémák merülnek fel velük kapcsolatban. Miközben a fővárosban gyakorlatilag megszűnt a 
turizmus, augusztus végén hat civil szervezet – Város Mindenkié (AVM) csoport, a Jövő Egyesület, a Szikra Egyesület, a Táncsics 
Radikális Balpárt, az Utcáról Lakásba Egyesület és a Zöld Front Ifjúsági Mozgalom – STOP Airbnb-kampányt indított a lakások 
magánszálláshelyként való üzemeltetésének jelentős korlátozásáért. Arra kérik az önkormányzatokat, hogy a lakások turisztikai 
célú hasznosítását legfeljebb évi 30 napig engedélyezzék.
EGYELŐRE AZONBAN AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRŐL SEMMI REAKCIÓ NEM TÖRTÉNT.
A belső pesti kerületek, így Erzsébetváros vezetése sem kezdett még neki a szabályozás előkészítésének, holott pont most lenne elég 
idő arra, hogy megkérdezzék a társasházak lakóit, kikérjék a közös képviselők véleményét és egyeztessenek a lakásokat kiadókkal, 
szállodákkal is. Vajon mikor jut eszébe a VII. kerület vezetőinek, hogy ezt a holtidőt hasznosan is ki lehetett volna használni?



Budapest belvárosi részeit, így Erzsébetvárost is nagymérték-
ben érinti a rövid távú lakáskiadás, ismertebb nevén az Airbnb 
térhódítása. Bár az Airbnb és a hasonló szállásmegosztó plat-
formok felületén keresztüli szállásfoglalás rendkívül sok utazót 
vonz éves szinten a fővárosba, a kerületi lakosok azonban 
ennek sokszor csak az árnyoldalával találkoznak. A társasházak 
életét sok helyütt felforgatja, hogy a lakások jelentős részében 
már nem állandó lakók laknak, hanem pár napra ide érkező tu-
risták. Nem hagyhatjuk azonban azt sem figyelmen kívül, hogy 
az apartmantulajdonosok számára sok esetben a lakáskiadás 
az egyetlen megélhetési forrást jelenti. Különösen fontos tehát, 
hogy a létrejövő szabályozásban minden fél képviselve legyen, 
az új szabályozás kialakításánál minél szélesebb konszenzusra 
törekedjünk. A rövid távú lakáskiadás szabályozásra vonatkozó 
kormányrendelet bejelentése óta számos javaslatot kaptunk 
lakóktól, a lakáskiadókat tömörítő szervezetektől, illetve apart-
mantulajdonosoktól egyaránt. A problémamentes együttélés 
kialakítása érdekében  Erzsébetváros Képviselő-testülete 
létrehozta a Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoportot, melyet az 
önkormányzat megbízott képviselőin (Borka-Szász Tamás kép-
viselőn és Szücs Balázs alpolgármesteren és jómagamon) kívül 
1 lakó, 1 civil szervezet képviselője, illetve 2, az apartmantulaj-
donosból álló szervezet képviselője alkot. A munkacsoport ülé-
sein ezen kívül, tanácskozási joggal, részt vesznek a Polgármes-
teri Hivatal illetékes irodáinak munkatársai is. A munkacsoport 
kiemelt célja, hogy minden fél érdekeit szem előtt tartva alkossa 
meg a kerület új szabályozását. A munka előreláthatóan 2021. 
február végéig tart majd, a munkacsoport által megfogalmazott 
javaslatról a képviselő-testület fog dönteni. 

Elindult 
a Rövidtávú 
Lakáskiadás 
Munkacsoport!

2020. OKTÓBER     Erzsébetváros    29

KÉPVISELŐI OLDALBorbélyné Bárdi Zsuzsanna  2. választókerület 

E-mail: borbelynebardi.zsuzsanna@erzsebetvaros.hu
Fogadóórát megbeszélés szerint, egyeztetett időpontban tartok. 
Bejelentkezés a 06-20-574-0584 telefonszámon.

Augusztus 12-én részt vettem a „Gyere a 
térre” programsorozat rendezvényén, a Klauzál téren. A változa-
tos és színes programkínálat sok érdeklődőt vonzott; Erzsébet-
város kulturális intézményeinek munkatársai, szervezőtehet-
séggel és rengeteg ötlettel megáldott lokálpatriótái fantasztikus 
hangulatot teremtettek, ahol mód nyílt arra is, hogy a kerület 
lakóival kötetlen módon beszélgessünk közös dolgainkról. Ezen 
a beszélgetésen vetette fel régóta dédelgetett tervét Kaczvinsz-
ky Barbara, hogy kerületünk híres szülötteire egy-egy emlékpad 
felállításával emlékezzünk. Helyi képviselőként mindenképpen 
támogatom ezt a törekvését, Erzsébetváros gazdag kulturális 
örökségére méltóképpen kell emlékeznünk.

A Takarítás Világnapja alkalmából, 
szeptember 19-én, az egyik utolsó napos délelőttöt kihasználva, 
mi is kesztyűt ragadtunk, és közösen szebbé tettük a Klauzál 
teret. Büszke vagyok arra, hogy az erzsébetvárosi Momentum 
fiatal tagsága nagy számban képviseltette magát az eseményen. 
Nem újdonság ez számunkra, megalakulásunk óta évente több 
alkalommal is részt vettünk már hasonló akciókban. Meggyő-
ződésünk, hogy felelősséggel tartozunk a környezetünkért, de 
erről nem csak beszélni kell, cselekvő példával elöl járni.



Októberben különleges akciókkal és programmal készül az Afázia Egyesület, 
ugyanis ez az afázia hónapja – közölte a civil szervezet. El is mentünk egy 
videóklipp forgatására.
Különleges az, ha egy civil szervezet videóklippet forgat – sajnos, manapság, főleg a vírus miatt, 
számos civil szervezet egyszerűen beszüntette a tevékenységét. Az afáziások viszont nyáron minden héten összegyűltek a 
Városligetben a tónál és énekeltek. És itt jön a másik különlegessége a dolognak: az afázia ugyanis szerzett neurogén (idegi 
eredetű) kommunikációs zavar. Ez azt jelenti, hogy olyan emberek gyűlnek össze és énekelnek – terápiás célzattal –, akiknél 
az anyanyelv elsajátítását követően az agy organikus, szervi károsodása következtében alakult ki a kommunikációt érintő 
zavar. Ennek két oka lehet: vagy valamilyen baleset vagy a stroke (agyi érrendszeri károsodás) miatt. Az Afázia Egyesület célja, 
hogy dr. Pataky Ilona, neuropszichológus, elnök és Krasznár Felicia vezető logopédus, alelnök irányításával, valamint Dallos 
Zsuzsanna titkár, gyógyult afáziás aktív közreműködésével keressék a megoldást arra, hogy az afáziás betegeknek is legyen 
lehetőségük a gyógyulásra.

A szeptember végén megrendezett foglalkozás rendhagyó volt, ugyanis koncertfelvételt készítettek 5 dalból. – Az ének-
együttessel októberben Tatabányán léptünk volna fel, de a vírushelyzet miatt le kellett mondanunk az eseményt. Ezt helyet-
tesítendő szerveztük meg forgatást, ugyanis a videófelvételt szeretnénk elküldeni a felkérőinknek, illetve közzétenni a You-
tube-csatornánkon – mondta lapunknak Eckhardt Fanni, az egyesület koordinátora. A felvételen hegedűn az egyesület egyik 
kollégája, kínai hegedűn pedig az egyik érintett kórustag játszott. 

Október az afázia hónapja
Az Afázia Egyesület minden hétfőn közösségi zeneterápiás foglalkozást tart a K-11-ben, 14:30–15:30 között. 

Megrendezték 
az Európai Sporthetet
Három programból csak egy valósult meg, valószínűleg a járvány 
miatt. Egyedül a nordic walking-bemutatóórát tartották meg a Jani-
kovszky Parkban. 

2020. szeptember 23–30. között tartották Európa legnagyobb szabadidősport ese-
ménysorozatát, az Európai Sporthetet, az Európai Bizottság kezdeményezésére.

Hatodik éve hív sportolásra és sportesemény-szervezésre szeptember utolsó heté-
ben a #BeActive mottó jegyében, a Magyar Szabadidősport Szövetség pedig nemzeti 
koordinátorként dolgozik azon, hogy Magyarországon idén is minél többen aktivizá-
lódjanak a Sporthét apropóján.

A nordic walking vagy skiwalking egy sportág, amelynek lényege, hogy egy pár 
speciális bot és különleges gyaloglótechnika segítségével hatékonyan, ugyanakkor 
kímélő módon fejleszthető az állóképesség, az izomerő, a mozgáskoordináció. Nélkü-
lözhetetlen kellékei a speciális botok, amikkel gyalogoltak és különböző gyakorlatokat 
végeztek a résztvevők. 

Ingyenesen szűrik 
a főváros idősottho-
naiban dolgozókat
Amellett, hogy szigorodnak a maszkvi-
selés szabályai Budapesten, a Fővárosi 
Közgyűlés több ügyben is határozott 
szeptember 14-i ülésén.

A képviselők felkérték Karácsony 
Gergely főpolgármestert, hogy
• gondoskodjon a fővárosi fenntartású 

idősotthonokban dolgozók rendszeres, 
ingyenes koronavírus-szűréséről,

• és forduljon a kormányhoz annak 
érdekében, hogy hasonló intézkedést 
vezessenek be a közoktatásban és az 
egészségügyben dolgozók számára.

• kezdeményezze a kormánynál olyan 
szűrőpontok felállítását, ahol az arra 
igényt tartó lakosok ingyenes korona-
vírus-szűrése megtörténhet.
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Október 1-től az óvodában 
is testhőmérsékletet 
mérnek 
Az intézménybe lépéskor.
A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a jár-
ványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről 
szabályozása szerint az óvodákban is kell testhőmérsék-
letet mérni.
A rendelet szerint az óvodába csak abban az esetben 
léphet be bárki, ha a testhőmérséklete nem haladja 
meg az országos tiszti főorvos által meghatározott mér-
téket. Akinek hőemelkedése van, azt a többi gyermektől, 
illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy 
a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
A gyermeket elkísérő szülő még akkor is csak a test-
hőmérséklet-mérési pontig kísérheti a gyereket, ha a 
maszkot megfelelő módon viseli.

Önfeledten zumbáztak az örökifjak
„Könnyített zenés tornát” tartott mozgásukban korlátozottaknak és örökifjaknak Veronika Berger Mezei a Király utca 11-ben. Számos 
hölgy jött el, hogy önfeledten tornázzon, táncoljon a kellemes latin ritmusokra.
Mezei Anikó, vagyis Veronika Berger énekes-táncos, szólistája volt a budapesti Moulin Rougenak, beutazta a világot. 2011 decembe-
rétől Zumba Cardiofittness instruktorként is dolgozik; az éneklésen kívül neuro-pszichomotorikával foglalkozik. A torinoi Alternatív 
Orvostudományok Főiskoláján szerzett diplomát. Évek óta egyénileg kidolgozott „Zenés Pszichomotorika” kurzusokat vezet gyere-
keknek, tanárnőknek és különböző munkahelyek dolgozóinak. A kollektív pszichomotorikára épülő játékok és az együttes szórakozás 
(ének-tánc), elősegítik a résztvevők kapcsolatteremtési, szocializációs és kommunikációs képességeinek pozitív fejlődését. Javítja a 
csoportösszetartást, valamint az egyén emocionális és empatikus képességét.

A demenciával élőkre hívták fel 
a figyelmet
Együtt táncolt körülbelül negyven ember a Madách téren a demenciá-
val élőkért. Az eseményt Szücs Balázs alpolgármester nyitotta meg.
A demencia a memória kimutatható károsodását jelenti; a tévhittel el-
lentétben nem egy konkrét betegség, hanem egy gyűjtőfogalom, amely 
különféle tüneteket foglal magában, amelyek hátterében különböző 
betegségek állhatnak.
A másodlagos demenciák rizikófaktorai az érrendszeri betegségek, a 
cukorbetegség, az érszűkület, az alkoholizmus és a különféle kopo-
nyasérülések. Ezekben az esetekben a szellemi teljesítmény romlását 
valamilyen betegség vagy egészségkárosító szokás által okozott szervi 
károsodás okozza. A demenciák, amelyek ebbe a kategóriába sorolha-
tók, rendszerint megállíthatóak és részben visszafordíthatóak. Az el-
sődleges demenciáknak ezzel szemben nincs kimutatható oka, hanem 
maga a memóriaromlás a betegség egyik fő jellemzője. Ide soroljuk a 
leggyakoribb demenciatípusokat: az Alzheimer-kórt, a Lewy-testes be-
tegséget (DLB) és Parkinson-kór demenciát, a multiszisztémás atrófiát 
(MSA) és a Hallervorden-Spatz-betegséget – írta a Webbeteg.
A szervezők azt kérték, hogy aki eljön, öltözzön lilába vagy hozzon lila 
sálat.
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– Mikor került a múzeumba?
– Történelem-népművelés szakon 

végeztem. Eredetileg a sportújságírás 
érdekelt, később a Magyar Posta lapját 
szerkesztettem, innét kerültem 2002 
októberében muzeológusként ide. A 
muzeológusi munka legszebb részét vé-
gezhettem mostanáig, kiállításokat szer-
kesztettem, rendeztem, tárlatot vezettem, 
amit gyakorlati népművelésnek tekintek. 
– Mi a dolga a Bélyegmúzeumban egy 
muzeológusnak?

– Bőven akad feladat. Örök dilemma, 
hogy a Bélyegmúzeum kis vagy nagy mú-
zeum. A gyűjtemény darabszámát tekintve 
Magyarország legnagyobb múzeuma va-
gyunk, hiszen leltárkönyvünkben több mint 
14 millió tétel van felsorolva. Éves gyarapo-
dásunk több tízezer példány, hiszen a világ 
minden részéből folyamatosan érkeznek 
hozzánk az újonnan megjelenő bélyegek. 
Mi vagyunk az egyetlen olyan múzeum, 
amelynek gyűjteménye leginkább megkö-
zelíti a teljességet. Ha tehát innét nézzük, 
óriási múzeum vagyunk, és nem kis munkát 
jelent az új bélyegek gyűjteményekbe való 
besorolása. A legtöbb hazai múzeum teljes 
gyűjteményi darabszáma sincs annyi, mint 

nálunk az éves gyarapodás. Itt tehát sokkal 
nagyobb alázat szükséges a muzeológusi 
munkához, mint másutt, hiszen kevesebb 
energia marad a kutatásra és a kiállítások 
megrendezésére. Lépést kell tartanunk a 
„bezúduló” újdonságokkal. 
– Kinevezésével merre mozdul a múzeum, 
mik a tervei?

– Alapvető változásokat nem tervezek. 
Az elmúlt bő évtized alatt, amíg Niko-
dém Gabriella volt az igazgató, rengete-
get fejlődött a múzeum. Két célom van, 
egyrészt tartani az eddigi színvonalat, 
másrészt kicsit nyitni a popularitás 
irányába. Az, hogy a múzeum ne csupán 

a bélyeggyűjtők Mekkája legyen, de 
másoknak is képesek legyünk megmu-
tatni a bélyegek szépségeit, ehhez olyan 
kiállításokat kell létrehoznunk, amelyek 
vonzóak a laikusok számára is. Bízom 
abban, hogy a fenntartótól megkapjuk a 
lehetőséget arra, hogy lépést tarthassunk 
a XXI. század követelményeivel, amit a 
múzeumokkal szemben támaszt a jelen 
potenciális közönsége. Többé-kevésbé 
tartalmasan, igényesen szórakoztató 
intézménnyé is kell válnunk a hagyo-
mányos, kultúra szentélye funkción túl, 
márpedig ehhez informatikai és műszaki 
fejlesztésekre lesz szükség.

A gyógypedagógia emlékhelyei
A gyógypedagógus szakma szeptemberben 
tisztelettel emlékezett meghatározó szemé-
lyiségére, a mai gyógypedagógus-képzés 
fellegvárának névadójára, Bárczi Gusztávra 
(1890–1964), aki 130 esztendeje, szeptember 
14-én született. A hazai gyógypedagógia el-
méleti alapjainak megfogalmazója gyógype-
dagógiai tanári képesítése után fül-orr-gégész 
szakorvosi diplomát is szerzett, így ennek 
megfelelően a hallássérülések eredetének 
kutatásában és fejlesztésének lehetőségeiben 
alkotott nagyszerűt. A világon először írta le 
az agykérgi eredetű siketnémaság kórképét. 
1942-ben lett a gyógypedagógusok képzé-
séért felelős főiskola igazgatója. Az intézmény jogutódai – így az 
ELTE egy kara – 1975 óta viselik az ő nevét. Méltán, hiszen okta-
tásszervezőként a főiskola és az ebből megszülető egyetem létének 
megalapozásában oroszlánrésze volt. 1953-ban Kossuth-díjat 

kapott. A vészkorszakban üldözötteket rejte-
gető bátor vállalkozásáért 2016-ban a Világ 
Igaza címet nyert el.

Miképp kapcsolódik Erzsébetváros Bárczi 
életművéhez? A Bethlen téren ma is álló, 
1876–77-ben emelt épület eredetileg az 
Izraelita Siketnémák Budapesti Országos In-
tézete volt, majd 1956-tól 43 éven keresztül 
szolgálta az állami gyógypedagógiai tanár-
képzést. Bárczi utóda, Kozmutza Flóra érte 
el, hogy a közeli Damjanich utcában újabb, 
korszerű objektumhoz jusson a hazai gyógy-
pedagógia. 1975 októberében, éppen 45 éve, 
tették le alapkövét. Az épület ma az ELTE 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar kollégiuma, gya-
korló általános iskolája, gyakorló beszédjavító intézete, gyakorló 
óvodája, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézete, Pedagógiai 
Szakszolgálata és Szakmai Szolgáltató Központjának otthona.

Új igazgató a Bélyegmúzeum élén
Szabó Jenő személyében 2020. július 1-je óta új igazgató áll a Bélyegmúzeum élén. Ebből az alkalomból 
beszélgettünk a Hársfa utca 47. szám alatt levő, európai szinten is egyedülálló múzeum új vezetőjével.  
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– Mivel telnek a napjai a vírus idején a 
tanításon kívül?

– Mit is tehetnék, dolgozni próbálok 
és szervezni a kiállításaimat.
– Olyan mesterek tanítványaként, akik 
tanították, hová sorolná a saját festé-
szetét?

– Nem könnyű kérdés. Nem tudom, 
hogyan nevezhetnénk, amit csinálok, de 
biztos, hogy törekedtem mindig ma-
gam távol tartani mestereim stílusaitól. 
Figuratív és nonfiguratív között mozog a 
festészetem, egészen konkrétan a fénnyel 
foglalkozom.

– Miért kezdett el festészetet tanítani 
amatőröknek?

– Az akvarellkészítés rejtelmeibe 
próbálom beavatni azokat, akik je-
lentkeztek. Művészet iránt érdeklődő 
emberek, közöttük diplomások is jöttek, 
akik korábban egyáltalán nem foglal-
koztak festészettel. Általában kiderül, 
hogy gyerekkorukban nagyon szerettek 
rajzolni, aztán ez távoli szerelem maradt. 
Most, hogy meglátták a W17 hirdetését, 
eszükbe jutott a múlt, és jelentkeztek. 
– Lehet tanítani a festészetet?

– Igen, elsősorban festészet szemléletet 

és technikákat, de ez nehéz és lassú folya-
mat. Úgy próbálom mindezt kialakítani, 
hogy ne legyen sablonos a megközelítés. 
Hagyom, hogy érvényesüljenek a saját 
elképzeléseik. Mindig megbeszéljük, mi 
legyen a következő órán. 
– Önnek mit ad az oktatás?

– Én is nagyon sokat kapok. Folya-
matosan azt érzem, hogy amit adok, azt 
vissza is kapom. Abban az értelemben 
engem is inspirál, hogy látom, ahogyan 
fejlődnek. Látom, honnét és hová jutnak, 
és nem rossz érzés látni azt a szellemi 
fejlődést, amit sikerült közösen elérni.

Díjátadó a Fészek Klubban
Székely Mihály-díjat kapott Miksch Adrienn, az Operaház magánénekese. A kétszeres Kossuth-díjas mű-
vész 1963-as elhunyta után a Fészek tagsága díjat alapított, melyet 1964 óta évente ítélnek oda az „Ope-
raház egy olyan énekművészének, aki művészi és emberi magatartása alapján erre leginkább érdemes”. A 
Csillag István szobrászművész alkotta Székely Mihály Emlékplakettet a művész születésnapja környékén 
(03. 22.) szokták átadni, de idén a járvány miatt ez szeptemberre tolódott. Az idei volt az 56. díjátadás. 

– Mit jelent Önnek a díj, amelyet inkább a szakma ismer?
– Ez a díj jelent mindent. Egyfajta visszaigazolás, amely 

megmutatja, talán mégis megérte a munkámban, hogy az elmúlt 
években nem mindig tudtam a családdal tölteni egy-egy karácso-
nyi estét. Hihetetlenül megtisztelő, egyelőre még fel sem fogom. 
– A neve mellett szinte állandósult a kortárs operaénekes jelző. 
Miért alakult ez így?

– A Zeneakadémián Sziklai Erika növendéke voltam, aki 
maga is élő oszlopa volt a kortárs zenének. Rendkívül gyorsan 
összecsiszolódott az ízlésünk. Ebben Virág Emese korrepetitor 
volt a partnerem. Tény, nagyon szeretem a modern zenét. Az 
is, hogy kevesen vannak, akik nekiállnak és akár csak egyetlen 
estére megtanulják azokat a műveket, amelyeket nekem volt 
szerencsém bemutatni, de a legközelebbi koncerten is, melyen 
szólistaként részt veszek, Händelt fogok énekelni.
– Bocsánat a kérdésért, de a klasszikus vagy a kortárs szerepeket 
kedveli jobban?

– A kortárs darabokat azért érdemes színpadra állítani, mert 
nincs, a klasszikusokat pedig azért, mert van „előéletük”. Bár-
melyiket választjuk is, mindkettőhöz olyan előadói gárda kell, 
akik képesek életet lehelni beléjük. Nem szívesen választok, 
de ha már muszáj, akkor inkább a kortárs darabokat. Azok-
ban felhőtlenül élvezhetem „belülről” is az előadást, nem kell 

aggódnom, hogy a nagy elődök által sok-sok év alatt kialakult 
előadói hagyományok esetleg sérülnek általam. Szabadon 
mutathatom meg, mit gondolok egy-egy helyzetről, és karöltve 
a karmesterrel, rendezővel együtt fejthetjük meg elsőkként, sok 
esetben az élő, kortárs szerző sokrétű gondolataira hagyatkozva 
a zenei anyagot.

Az akvarellkészítés rejtelmei
Szilágyi Teréz festőművész 1995-ben végzett a Képzőművészeti Főiskolán, majd posztgraduális képzé-
sen, ahol Klimó Károly és Maurer Dóra voltak a mesterei. Tagja az erzsébetvárosi MAMŰ Társaságnak. 
Rendszeresen kiállít belföldön és külföldön. Keddenként a Wesselényi 17-ben tart festőiskolát. E szokat-
lan „tanóra” kapcsán beszélgettünk vele.



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

Kulturális kínáló
Az ERöMŰVHÁZ telephelyei (W17, K11, Hernád, Csányi) októberben is színes kínálattal várják a kultúra iránt érdeklődőket. Az Erzsé-
betvárosi Összevont Művelődési Központ, vagyis az ERöMŰVHÁZ intézményeinek a kulturális csokra a könyvbemutatótól a zenén át a 
kiállításig szinte mindent felölel. Tekintettel arra, hogy itt a járvány második hulláma, a programok bármikor változhatnak! Az aján-
lónkban szereplő programokkal kapcsolatban mindig tekintsék meg az aktuális információkat a kulturális intézmény honlapján: www. 
eromuvhaz.hu, illetve a telephelyek Facebook-oldalain. 

Keddenként 18 órakor Szilágyi Teréz festőművész avatja be a vállalkozó kedvű bátrakat a festészet rejtelmeibe. 
Október 17-én 19 órakor Német Juci és G. Szabó Hunor duó koncertje hallgatható. 
Október 19-én 18 órakor Dr. Matura Tamás, a Corvinus Egyetem oktatója tart előadást a koreai konfliktusról. 
Október 22-én 19 órától látható Az utca embere című, improvizáción alapuló színházi előadás, amelyet az Itt és Most Társulat mutat be. 
A 4Szoba Galériában október 21-ig látható Forrai Ferenc tervezőgrafikus, tipográfus önálló kiállítása.

 

 
Október 21-én 19 órakor kezdődik a Király esték 2., Zenés, szórakoztató irodalom. Fellép: Csuja Imre és Csákányi Eszter, zene: Kollár Kle-
mencz László, szerkesztő-rendező: Seres Tamás
Október 27-én 19 órakor Solti Árpád szerzői lemezbemutató koncertje lesz, amelyen Harcsa Veronika közreműködik. 

Október 22-én 17 órakor Kardos Dániel Heller Ágnes és Ungváry Tamás című kiállításának megnyitója.
Október 25-én 14 órától folyamatosan Gólem Nap, amely azt jelenti, hogy az egész délután a Gólem Színházról szól. 14 órától jóté-
konysági vásár a Gólem Előadóművészeti Központ javára, 15 órakor színházi tárlatvezetés a színház igazgatójával, Borgula Andrással, 17 
órakor pedig világzenei koncert, ahol Magyar Bori, Kardos Dániel és Vajdovich Árpád zenélnek. 
Október 27-én 18 órakor Zsidó történelem – megtörtént események címmel levetítik A zenedoboz című magyar-amerikai filmdrámát. A 
vetítés után beszélgetés dr. Csonka Árpád ügyvéddel és dr. Karsai László történésszel. 

Október 17-én 10 órakor Vékás Magdolna tart fotóművészeti workshopot. Téma az argenotipia. 
Október 27-én 19 órakor kerül sor a Hernád Ház és Mazsike közös szervezésében a Jancsó 99-100 programsorozat következő estjére, 
ekkor Jancsó Miklós Hajnal című filmjét vetítik.

W17 (1077 Bp., Wesselényi u. 17.) Tel.: 1/898-0791, e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu Részletes program: www.w17.hu

K11 (1075 Bp., Király u. 11.) Tel.: 1/788-8139, e-mail: k11@eromuvhaz.hu. Részletes program: www.k11.hu

Csányi5 Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár (1077 Bp., Csányi u. 5.), Tel.: 1/369-3688, e-mail: csanyi@eromuvhaz.hu

Hernád Ház
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Budapesten a Kertész utca és a Dob utca sarkán van egy ház, 
amely 1901 óta viseli a nevet: Fészek, ez a magyar művészek 
klubja. E falak, s a híres Fészek-kert reliefjeivel és árkádjaival, 
ezek a termek a magyar művészvilág emlékeit idézik. Legalább 
annyi mű jelzi az elködlött éveket, mint amennyi anekdota járja a 
Klub híres tagjairól. A Fészek – mégsem csak a múlt, hanem a ma 
és a holnap is, hiszen pezsgő kulturális élet folyik a falak között.

OKTÓBER:
25-ig Konecsni György képzőművész Emlékkiállítása – Galéria/
Herman terem
20-án és 21-én Pintér Béla: Jubileumi beszélgetések – a Pintér 
Béla és Társulata előadása
25-én Jobb félni avagy Egység Kétség Háromság – A két éve vég-
zett Zsámbéki–Fullajtár osztály öt színészének improvizációkból 
építkező fekete komédiája

szintén 25-én Fészek Kabaré – Az ördög ürgéje
30-án Bradányi ’90 – a népszerű dalszövegíró születésnapi 

ünneplése

ÉS EGY ANEKDOTA A MÚLTBÓL: 
Az egyik magyar darab bemutatója előtt a társulat megállapodott 
abban, hogy siker esetén a Fészekben ünneplik az eseményt, de ha 
megbukik az újdonság, akkor a nyolcadik kerületi, úgynevezett „Hul-

lamosó” vendéglőben 
találkoznak. A premier 
után az egész társulat 
a kiskocsmában gyüle-
kezett – csak a szerző 
jelent meg egyedül 
frakkba öltözve a Fé-
szek nagytermében.

A FÉSZEK Művészklub                  októberi programjaiból



Minden ház érdekes
A cím a Budapest100 építészeti-kulturális fesztivál mottó-
ja, amely a közösségek és a város ünnepe. Egy hétvége, ami 
közelebb hozza egymáshoz a szomszédokat és a városla-
kókat, és felhívja a figyelmet a körülöttünk lévő építészeti 
értékekre. A program 2011-ben indult az OSA Archívum és 
a KÉK – Kortárs Építészeti Központ kezdeményezésére, a 
százéves házak ünnepeként. Ma már azonban ne lepődjenek 
meg, ha nincsenek százéves házak a programban, ez persze 
nem véletlen. 2016-tól ugyanis a házak ünnepe új irányba 
indult, évről évre más lett a tematika, mert az I. világháború 
alatt kevés új ház épülhetett. Emiatt először az akkor 120 éves 
Nagykörút vonalán nyíltak meg az épületek, majd 2017-ben a 
rakpartok mentén tárultak ki a kapuk. 2018-ban a város terei 
következtek, 2019-ben pedig a Bauhaus centenárium apro-
póján a budapesti koramodern építészet nyomába eredtek. 
A cél természetesen nem változott: bemutatni a pincétől a 
padlásig a házakat, megismerkedni a lakókkal, és hozzájárulni 
új közösségek kialakulásához. A Budapest100 eseményeit ön-
kéntesek és lokálpatrióták szervezik a házak lakóinak, illetve 
a részt vevő intézmények képviselőinek segítségével. Minden 
program ingyenes. 

Az idei, a 10. Budapest100 a lakóközösségek ünnepe: 
bármilyen ház csatlakozhatott, kortól és elhelyezkedéstől 
függetlenül, semmiféle 
egyéb megkötés nem 
volt. Úgy is fogalmaz-
hatnánk, hogy a mostani 
a közösségek ünnepe 
volt. Az idei szeptembe-
ri hétvége érdekessége 
volt, hogy a programban 
résztvevő legidősebb és 
legfiatalabb épület között 
210 év a korkülönbség. 
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Az együttélés terei 
Erzsébetváros egyik legszebb épülete a felújított 
Rumbach zsinagóga, amely talán decemberben, 
mint Együttélés háza nyílik meg. A ház igazga-
tójával, Kiss Henriettel arról beszélgettünk, mit 
jelent majd mindez.
– Mit jelent az a gyakorlatban, hogy 
a Rumbach zsinagóga az Együttélés 
háza lesz?

– A támogatási szerződésben 
leírt egyik érték az együttélés fel-
mutatása. A sok-sok különbözőség-
ben az egyik legfontosabb a kultúra, 
mert ez az embereket gyorsan közös 
nevezőre juttatja. 
– Képzeletben vezesse végig olvasóinkat a házon.

– Működésünk három alappilléren nyugszik. Az első a szak-
rális funkció jelenléte. Ez nagyon nehéz, mert a háznak nincs 
saját közössége. Erre az a megoldás született, hogy a Rumbach 
befogadó zsinagóga lesz. Michael Paley segítségével, aki a JDC 
Magyarország Alapítvány magyarországi modern ortodox 
rabbija, rendszeresen lesz angol nyelvű ima péntek este. A má-
sodik pillér a turizmus, amely a támogatási szerződés kötelme 
volt. Lesz egy, a szakrális részbe bevezető élményanyag tablet 
segítségével. Mindez a karzaton egy hagyományos kiállítási tar-
talommal egészül ki, ahol Otto Wagnerről, a ház történetéről, 
az itt valaha lévő közösségről kapnak élményanyagot. Látható 
lesz egy alighanem népszerűvé váló makett a zsidónegyedről. 
A második emeleten húsos kóser kávéház várja a látogatókat. A 
harmadik emeleten 200 négyzetméteren, plusz a két vetítőben 
jön létre annak a bizonyos együttélésnek a gondolatát felépítő 
kiállítás, amely a Politzer család történetét meséli el, egy erős 
audiovizuális élményen keresztül. 
– És a harmadik pillér?

– Egyértelműen a kultúra. A zsinagóga tere és a második 
emeleti kávéház úgy lett kialakítva, hogy rendezvénytérré tud-
janak átalakulni. Míg a zsinagóga tere komoly értéket jelentő 
színházi és zenei tartalmak befogadója, addig a kávéház tere 
sokkal több műfajt bír majd el, hiszen a pesti kabarétól kezdve 
az irodalmi szalonon át a társadalmi beszélgetőkörökig minden 
jelen lesz. Komoly missziónk, hogy gyűjtsük azokat az emléke-
ket, amelyek a házhoz kapcsolódnak. Szeretnénk az emberek 
Rumbach Sebestyén utcai zsinagógához kapcsolódó személyes 
emlékeit minispotfilmként a honlapról elérhetővé tenni.

Az évfordulós ház-ünnepben a kö-vetkező erzsébetvárosi házak vettek részt: Bethlen Gábor tér 3., Damja-nich utca 58., Izabella utca 6., Király utca 9. és Madách Imre út 10-12.



Áthelyezték a kerületi 
rendőrkapitányt
Lapzártakor értesültünk róla, hogy Csintalan Pál rendőr alezredes ok-
tóber 1-től nem irányítja tovább Erzsébetváros kapitányságát; Buda-
pest Rendőrfőkapitánya 2020. október 1-jétől más szolgálati feladattal 
bízta meg. 

A rendőrkapitány megköszönte kollégáinak és a polgármesteri hiva-
talnak „az együttműködésüket, segítőkészségüket, szakmai profizmu-
sukat és emberi hozzáállásukat, melyet Erzsébetváros lakosságáért és a 
kerület közbiztonságáért folytatott közös munkánk során tanúsítottak”. 

Csintalan Pált Türi Árpád r. alezredes kapitányságvezető váltja. Az új 
rendőrkapitány beiktatási ceremóniájáról a 3. oldalon olvashatnak. 

KIRABOLTA 
AZ IDŐS NŐT, 
ELKAPTÁK
Aláírásgyűjtésre hivat-
kozva megszólította az 
idős nőt, felment a laká-
sára, ahol még kávéval is 
megkínálta az áldozat.
Egy idős ember hiszé-
kenységét kihasználva 
a feltételezett elkövető 
hazáig kísérte az idős 
áldozatát, ahová úgy 
jutott be, hogy vécére 
szeretett volna menni. 
Az idős asszony kávéval 
és vízzel is megkínálta 
az ismeretlent, aki ekkor 
a földre lökte őt, és 
kihasználva magatehe-
tetlen helyzetét, lehúzta 
ujjairól a gyűrűit, táská-
jából elvette pénztárcá-
ját a benne lévő pénzzel. 
Az áldozat azonnal tele-
fonált a rendőrségnek; 
a nyomozók a környé-
ken található kamerák 
felvételei alapján hamar 
felismerték a feltétele-
zett elkövetőt, mert egy 
járőr korábban igazoltat-
ta. A 31 éves, budapesti 
T. V. Krisztinát a Bűnügyi 
Bevetési Osztály munka-
társai a VII. kerületben, a 
Péterfy Sándor utcában 
fogták el, és előállították 
a kerületi rendőrkapi-
tányságra. A rendőrök az 
ellopott ékszereket egy 
zálogházban lefoglalták 
és visszaadták őket a 
tulajdonosnak.

Otthon csencseltek 
a kábítószerrel
Két budapesti nőt és egy rétsági férfit 
fogtak el az erzsébetvárosi rendőrök, 
akik kábítószerrel kereskedtek. A két nő 
a gyerek mellett árulta a drogot, a saját 
lakásán.
Az erzsébetvárosi nyomozóknak olyan 
információ jutott a tudomására, misze-
rint egy Jósika utcai társasházi lakásban 
rendszeresen kábítószert értékesítenek. A 
gyanút tovább erősítette, hogy a járőrök 
két férfinél, akik a lakásból távoztak, kábí-
tószert találtak.
A rendőrök a Jósika utcai lakásban kábí-
tószerkereső kutya segítségével kutatást 
tartottak; mobiltelefont, készpénzt, illetve 
kábítószergyanús anyagokat, digitális mér-
leget és fecskendőket találtak és foglaltak 
le. A lakásban drogot terjesztő P. Beatrixet 
kábítószer-kereskedelem bűntett és kisko-
rú veszélyeztetése bűntett gyanúja miatt, 
társát, H. Pétert új pszichoaktív anyaggal 
visszaélés bűntett megalapozott gyanúja 
miatt hallgatták ki és vették őrizetbe. 
A nyomozás eljutott a forrásig, azonosítot-
ták azt a nőt is, akitől H. Péter a kábító-
szert és az új pszichoaktív anyagot vásá-
rolta, akit két nappal később elfogtak. Az ő 
lakásában is kábítószergyanús anyagokat, 
pénzt, mobiltelefonokat és digitális mérle-
get foglaltak le. L. Anitát nemcsak kábí-
tószer-kereskedelem bűntett, kábítószer 
birtoklása vétség miatt vették őrizetbe. A 
gyanú szerint kiskorú gyermeke mellett 
árult és fogyasztott is kábító hatású szere-
ket, így kiskorú veszélyeztetése bűntett 
miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

20 percig volt nyitva, 
lekapcsolták
Új bolt nyílt a Kertész utcában, amely úgy hir-
dette magát, mint ahol legálisan lehet kanna-
biszalapú (CBD)-készítményeket kapni. 

A CBD fogyasztása valóban nem ütközik törvény-
be (nincs pszichoaktív hatása), a rendőrség mégis nagy 
erőkkel szállt ki a megnyitó bulira, nem hiába: közel négy 
kilogramm szúrós szagú, zöld színű, kábítószergyanús nö-
vényi törmeléket találtak; a helyszínen alkalmazott kábító-
szerteszt szerint a lefoglalt anyag THC tartalmú kábítószer 
volt; lefoglalták az üzlet 20 perc alatt keletkezett közel 400 
ezer forintos bevételét is, az üzletből 15 vásárlót mintavétel 
céljából előállítottak, akik közül 12 embernek lett pozitív 
az eredménye különböző kábítószerekre.

A két tulajdonost kábítószer-kereskedelem gyanúja 
miatt előállították, a katasztrófavédelem munkatársai az 
üzletet az egyéb szabálytalanságok miatt ideiglenesen 
bezárták.
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Néhány dolog, 
amit bizonyára 
nem tudott a 112-ről
Elmondunk néhány érdekességet a segélyhívó-
ról, és azt is, mikor érdemes a 112-t tárcsáznia.

A 112-es számsort úgy alkották meg, hogy nehezen legyen 
véletlenül benyomkodható a telefonon, viszont aránylag 
egyszerűen tudjunk segítségért telefonálni, ha szükséges. 
A segélyhívószám létrehozásakor az volt az elsődleges 
cél, hogy a bajbajutottaknak csak egyetlen számot kelljen 
megjegyezniük, függetlenül attól, mely készenléti szerv – 
rendőrség, mentőszolgálat, katasztrófavédelem – érintett a 
segítségadásban. Vészhelyzetben ugyanis könnyen leblokkol 
az áldozat (vagy a szemtanú), és ilyenkor minél jobban érde-
mes megkönnyíteni a dolgát.

A 112-es segélyhívószám minden nyilvános, vezetékes 
és mobiltelefonról ingyenesen hívható. A legtöbb mobilte-
lefonon a 112-es számot a billentyűzár feloldása nélkül is 
tárcsázhatjuk; sőt, abban az esetben is lehet 112-es hívást 
kezdeményezni, ha nincs hálózat a mobiltelefonon. Talán 
kevesen tudják, de a hívásfogadó központok Miskolcon és 
Szombathelyen vannak, az operátorok innen továbbítják a 
bejelentéseket az intézkedő szervnek. 

Mikor hívjuk? Mikor ne?
A 112-t akkor érdemes hívni, ha a mentők, tűzoltók, ren-
dőrök vagy katasztrófavédők beavatkozását igénylő hely-
zetben találjuk magunkat: például, ha súlyos közlekedési 
balesetnek, esetleg bűncselekménynek vagyunk tanúi vagy 
elszenvedői, esetleg egy lángokban álló épületet látunk.

Természetesen fontos tudni, hogy mikor NE tárcsázzuk a 
112-t. A nem kívánt forgalom ugyanis terheli a segélyhívók 
rendszerét. Indokolatlanul, vagy szándékosan megtévesztő, 
téves segélykérő hívás ugyanis lehet, hogy mások életét ve-
szélyezteti. Elsőre lehet poénos, de ne tegyünk ilyet – kérik 
a vészhelyzetben intézkedő szervek. Érdemes szem előtt 
tartani, hogy a segélyhívószám indokolatlan hívása bünte-
tőjogi felelősségrevonást eredményezhet: szabálysértésnek 
minősül, és pénzbírság járhat érte. 

Rátörték 
az ajtót 
a dílerekre  

    
A drog egy részét a vécéből kellett kihalászni, de 
felszámolták a kábítószer-kereskedő bandát. Az 
elosztóhely egy hetedik kerületi szórakozóhely volt. 

Több hónapig nyomoztak a rendőrök egy főként külföldiek-
ből álló drogterjesztő banda után; a gyanú szerint a társaság 
külföldről beszerzett kokaint és marihuánát árult Budapesten, 
főleg az egyikük által üzemeltett szórakozóhelyen.

A Nemzeti Nyomozó Iroda annyi bizonyítékot gyűjtött össze, 
hogy rajtaüthettek a banda tagjain. Egy nigériai és egy magyar 
állampolgárságú gyanúsítottat a VII. kerületben, az utcán 
fogták el a TEK műveleti egységének segítségével. Két nigériai 
állampolgáron a KR Bevetést Támogató Osztályával ütöttek 
rajta egy közeli lakásban. A gyanúsítottak a kábítószert meg-
próbálták lehúzni a vécén, de a rendőrök gyorsabbak voltak, és 
megakadályozták. Két további, menekülni próbáló gyanúsítot-
tat szintén az utcán fogtak el az NNI nyomozói, akik közül az 
egyik férfi nigériai állampolgár, a másiknál hamis útlevél volt.

Összesen mintegy 380 gramm kokaint, 2 kilogramm 
marihuánát, csaknem kétmillió forint készpénzt, valamint a 
kokain tömbösítéséhez használt prést foglalt le a rendőrség. A 
kábítószerek feketepiaci értéke meghaladja a 14 millió forintot. 
A gyanúsítottakat őrizetbe vették, az elosztóként használt szóra-
kozóhelyet az önkormányzat bezáratta.

SEGÉLYHÍVÁSKOR MIT KELL MINDENKÉPPEN ELMONDANI?
A 112-es segélyhívószám felhívását követően a hívásfogadó 
központ operátora jelentkezik, aki az alábbi alapinformáció-
kat fogja megkérdezni (a körülmények és a lehetőségek függ-
vényében amennyire lehet nyugodtan, tagoltan és érthetően 
kell válaszolni):
• a bejelentő neve, telefonszáma;
• az esemény helyszíne;
• mi történt, kinek van szüksége segítségre;
• az esemény kapcsán felmerül-e valakinél közvetlen 
 életveszély;
• esetleges sérültek száma, a sérülés(ek) foka;
• az esemény folyamatban van-e vagy már lezajlott.
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„Tini bá”
Elhunyt Albertini Béla fotótörténész, nyugalma-
zott főiskolai tanár, professzor emeritus, akinek 
neve elválaszthatatlanul összeforrt a magyar 
szociofotóval és a magyar fotográfiai oktatással. 
2005 óta volt Erzsébetváros lakója. 2009-ben 
Apáczai Csere János-díjjal, 2010-ben Németh 
Lajos-díjjal, 2012-ben a Magyar Fotóművészek 
Szövetsége Életmű-díjával tüntették ki.

1940. március 14-én Vizsolyon született, 1963-ban a szom-
bathelyi Tanítóképző Főiskolán, 1971-ben az ELTE Böl-
csészettudományi Kar Történelem – Népművelés Szakán 
végzett, 1979-ben fotóesztétikából egyetemi doktorátust, 
1984-ben művészettörténetből (fotótörténetből) kandidá-
tusi fokozatot szerzett. 

Tanított, szinte mindenütt. 
Húsz évig, 1986-tól 2006-ig 
fotótörténetet a Magyar Ipar-
művészeti Főiskolán (majd 
Egyetemen), a 90-es évek 
elején az ELTE posztgraduális 
fotómuzeológus képzésén, 
illetve a szegedi József Attila 
Tudományegyetem Budapesti 
Kommunikációs Intézetében, 
2002–2014 között a Budai 
Rajziskolában fotótörténetet. 

Nevéhez fűződik az általa 
teremtett Fotóriporter és 
Képszerkesztő Szak, a mai 
Fotográfia BA és MA Szakok 
előde a Kaposvári Egyetemen, 
ahol 2004-től oktatott, 2005-
től főiskolai tanárként, 2010-
től professor emeritusként. 

Jelentős publikációs tevé-
kenységet folytatott: csaknem 200 írást – önálló kötetet, 
monográfiát, tanulmányt, cikket, szócikket publikált.

1977-től tagja, majd elnökségi tagja volt a Magyar 
Fotóművészek Szövetségének, 1990-től a Magyar Kép-
zőművészek Szövetsége Kállai Ernő Körének, a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületének, alapító tagja a 
Magyar Fotótörténeti Társaságnak. 

Volt diákjai így írtak róla: „Az egyik legcsodálatosabb 
ember volt, akit volt szerencsém megismerni és büszke 
vagyok rá, hogy tanulhattam tőle. Minden erejével próbált 
megosztani velünk megannyi történetet és bölcsességet. 
Mindig figyelmes és kedves volt, kifejezetten türelmes. Két-
ség sem fér hozzá, hogy hihetetlenül jó tanár volt. Vicces, 
hogy ő volt a legkevésbé gyakorlati tanár, mégis a legjobb 
tanácsokat tőle kaptam, jól látta a dolgokat.”

Szeptember végéig láthatták a K11-ben a Pannon 
Fényképészklub Egyesület kiállítását. Az egyesület 
2017 óta létezik, de jogelődje 2009-ben alakult. A 
mostani kiállítás az Erzsébetvárosban bejegyzett 
egyesület bemutatkozó tárlata. A társaság elnöké-
vel, Ruppert Tamással beszélgettünk.
– Ha jól tudom nem fotós…

– Fényképész és fotócikk kereskedő végzettségem van, és 
főállásban a Veszprémi Egyetemen oktatok. 
– Mitől érték, művészet ma a fotózás, amikor már annyira okosak 
a digitális gépek, hogy szinte bárki tud jó képeket készíteni?

– Éppen ez a legnehezebb kérdés. A fotózás nagy öregei 
visszatértek az analóg fotózáshoz, és mindenféle fantasztikus 
képek születnek. A digitális korban egyet kell nagyon jól meg-
tanulni: válogatni.
– A fotózás szerintem abszolút egyéni műfaj. Mégis hogyan kerül-
nek a fotósok egyesületbe?

– Akinek a fotózás a hivatása, a hobbija és a szerelme, az 
valóban nagyszerűen elmozog egyedül. Nálunk az egyesület-
ben főképp olyanok vannak, akiknek megvan a napi nyolcórás 
egyéb munkája, ami után hobbiból fotózik. Az egyesület lénye-
gében egy egymást motiváló közeg. Sokszor megyünk együtt, 
időre megtervezett és beosztott fotóstúrákra. Néha együtt 
utazunk egy-egy városba, amiből aztán születik valami. A mos-
tani kiállításon is láthatók ilyen fotók. A legfontosabb: egymást 
motiváljuk, biztatjuk, segítjük.
– Úgy tudom Önök találták ki az immár 10 éves Fotós Viadalt is. 
Mit kell erről tudnunk?

– Szente Benjámin akkori egyetemi társammal ketten 
találtuk ki ezt a versenyt, hasonló külföldi minta alapján. Az 
interaktív nap során csak egy téma címe és tájékoztatója, vala-
mint az időkorlát áll a versenyzők rendelkezésére. Az elkészült 
fotókat checkpointokon kell leadni, amiket aztán szakmai zsűri 
bírál el. Ráadásul a fotósviadal háromnegyed része itt zajlik 
Erzsébetvárosban, mert itt van olyan pezsgő élet, amely fantasz-
tikus hátteret ad a versenynek.

Fotósok 
hobbiból
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A különféle kutatások okán ma már elég sokat 
tudunk arról, hogy a holokauszt alatt hogyan 
viselkedett a politikai elit, ám arról szinte semmit, 
hogy mi történt 1945 után, Pelle János új könyve, 
a Vérvád, hisztéria, népítélet pontosan erről szól. 
A szerzővel a Csányi5-ben tartott könyvbemutató 
után beszélgettünk.

– Mióta dolgozott a könyvén?
– Harminc év munka 

van már benne. A rend-
szerváltás pillanatában 
lementem Miskolcra és 
megkerestem azokat, akik 
akkor még éltek. Ekkor 
született meg a könyv első 
változata, amely 1995-ben 
jelent meg. 2001-ben egy 
újabb könyvben meg-
írtam az előzményeket 
is. Úgy vélem, a kérdést 
nem politikai, hanem tö-
meglélektani módon kell 
megközelíteni. Mindkét 
kötet viszonylag vissz-
hangtalan maradt. 
– Miért volt ennyire fontos Önnek ez a 
kötet?

– A holokausztról szóló tudásunknak két alapforrása van, 
az egyik mindaz, amit az áldozatok elmeséltek, leírtak. Ez az 
anyag óriási mennyiségű. A másik, sokkal kisebb forrás, a 
tettesek, az elkövetők elbeszélése, ami magyar vonatkozásban 
például egyáltalán nincs. Van azonban valami, ami teljességgel 
hiányzik, és ez pedig a kívülállók narratívája. Arról az ember-
tömegről beszélek, amelyik tudomásul vette, hogy a zsidókat 
legyilkolják, ellene nemigen tett semmit, leginkább bámész-
kodtak, sőt legtöbbször elzárkóztak bármiféle segítségnyújtás 
elől. Arról, hogy ezek az emberek mit gondoltak, csupán poli-
tikailag motivált hipotéziseink vannak. Az 1945–46-os időszak 
rekonstrukciója éppen a kívülállók szempontjából érdekes. 
A politikának ekkor, bár más dimenzióból, de megint sike-
rült komolyan felkeltenie az antiszemita indulatokat, amely 
kommunistaellenességgel fonódott össze. Az egész folyamat 
(pl: kunmadarasi pogrom, miskolci népítélet, stb.) sokat elárul 
arról, mit gondoltak az emberek 1944-ben. Az a fajta mélyfú-
rás, amikor egészen közelről vesszük szemügyre a korszakot, 
az embereket és az indulatokat, hiányzott a magyar történet-
tudományból. Az, hogy a megmaradt vidéki zsidóság ekkora 
számban ment el Magyarországról, nem kis mértékben ezeknek 
az 1945 utáni vérvád hisztériáknak köszönhető.

Mindennapi 
antiszemitizmus

Szerelmünk, 
Sisi
BÓKA B. LÁSZLÓ JEGYZETE

A kis Dob utcai ékszerdoboz, a Spinoza apró színpadán a 
fenti címmel bemutatott monodrámával zárult a 18. Spino-
za Zsidó Fesztivál. A darab írója Nógrádi Gábor, rendezője 
Czeizel Gábor, dramaturgja Fabacsovics Lili, Sisi szerepé-
ben pedig Gubik Ági. A premieren, amely az ősbemutató 
volt, én is jelen voltam. Érdekes módon a darab 2018-ban a 
Youtube-on már bemutatkozott egyfajta hangoskönyvként, 
tavaly pedig a szöveget Huszárik Kata felolvasta a Gödöllői 
kastélyban. A drámát Nógrádi Gábor eredetileg egy zala-
egerszegi színésznőnek, Pap Lujzának írta, ám színpadra 
csak most került a Spinozában.

Nem titok, féltem, kétszeresen is. Egyfelől nem tudtam el-
képzelni olyan szöveget, amely képes megbirkózni azzal a sok 
klisével és sztereotípiával, ami kerületünk névadóját övezi, 
másfelől lehetetlennek látszott, amint egy színésznő egymaga 
másfél órán keresztül Erzsébet királyné bőrébe bújik. Utóbb 
kiderült, mindkét félelmem alaptalannak bizonyult.

A helyszín Svájc, 1898. szeptember 10-e, a királyné szo-
bája a Hotel Beau Rivage nevű genfi szállodában. Pontosan 
egy óra harmincöt perccel vagyunk Erzsébet meggyilkolása 
előtt. És egyetlen pillanatra sem mozdulunk ki a szobából, 
vagyis de, lélekben. És persze hiába van a színpadon egyet-
len nő, Gubik Ági képes arra, hogy megjelenítse a többi 
szereplőt is. Nem tudom, hogyan sikerülhetett, de sikerült. 
Nógrádi Gábor szövegében benne van minden, amit ma 
Magyarországon tudni kell, lehet és érdemes Erzsébetről. 
S mindez együtt mégsem felületes, negédes, bájolgó, nem 
puszta kibeszélés egyfajta drámai köntösben, hanem üres-
járatok nélküli, feszes, izgalmas szöveg. Egyetlen pillanatra 
sem unatkozom, a színpadon ugyanis egy ember áll, egy 
minden porcikájában nő, anya, aki gondolkodik, és akit 
vágyak, indulatok, érzelmek feszítenek. Igen, a színpadon 
egyetlen ember áll, mégis minden megtörténik.
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– Semmi mást nem akarunk a saját 
hazánkban, csak segíteni a támaszra 
szoruló embereknek, és ragaszkodni az 
alapvető jogainkhoz – nyilatkozta Iványi 
Gábor egyházelnök, rektor, egyesületi 
elnök nemrég egy napilapnak. Hiába 
mondták ki alkotmánybírósági döntések 
és nemzetközi bírósági ítéletek, hogy a 
Magyarországi Evangéliumi Testvérkö-
zösséget jogsértő módon 
fosztották meg egyházi 
rangjától, korábbi státuszát 
a hosszú évek óta húzódó 
procedúra ellenére máig 
sem kapta vissza. Emiatt 
már a gázszámlát se tudják 
kifizetni – pár hete „gázőr-
séget” alakítottak, hogy nehogy a szolgál-
tató leszerelhesse a gázórájukat. Pár hétre 
rá az NKM Energia Zrt. 2021. április 
30-ig egyedi kikapcsolási moratóriumot 
biztosított az Oltalom Karitatív Egyesület 
és társszervezetei részére. 

Az egyháznak összesen 200 millió 
forintos tartozása van, ebből támogatóik-
nak köszönhetően 60 millió forint gyűlt 
össze. A támogatók között voltak ellen-
zéki pártok is, de utalt a főváros ötmillió 

forintot és kaptak 
segítséget a Magyaror-

szági Zsidó Hitközségek Szövetségétől is, 
illetve magánemberektől. 

„Imádkozunk, bízunk az isteni csodá-
ban” – mondta Iványi Gábor, aki hozzá-
tette: az összes befolyó forintot műkö-
désre fordítják. Az egyháza elleni fellépés 
szerinte hasonlatos ahhoz, ahogyan a 
kormány a civil jogvédő szervezeteket 
és a független sajtót próbálja ellehetet-
leníteni, vagy mindenki mást, aki nem 
hódolt be a hatalomnak.

Nem működhetnek egyházként
A Magyar Evangéliumi Testvérközös-
séget a fideszes kormányzati többség 
által elfogadott, 2012-es egyházi törvény 
nem ismerte el egyháznak többé (több 
kis létszámú felekezettel együtt). Emiatt 
elvesztette a korábbi egyházi státuszát, 
csak egyesületként folytathatták. A MET 
kiterjedt szociális, köznevelési szolgálatot 
visz, hajléktalanokat segítenek, iskolákat 
tartanak fenn. Az Emberi Jogok Európai 
Bírósága a MET egyházi státuszától való 
jogfosztását törvénytelennek mondta ki. 

Adományokat vár a MET
Bár milliárdokkal adós a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek (MET) az állam, az egyház most 
mégis a túlélésért küzd.

IDE KÜLDHETI AZ ADOMÁNYTAki adományozni szeretne, az a https://metegyhaz.hu/ oldalon megteheti.

Online találkoztak az Eucharisztia jegyében
Előző számunkban beszámoltunk arról, hogy jövő évre tolták el az 

Eucharisztikus Világkongresszust Budapesten. A résztvevők videó-
kat vettek fel arról, mivel készülnek a 2021-es alkalomra. 

Befejeződött az a nemzetközi online előtalálkozó, amelyet a jövő évre halasztott 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eredeti időpontjában rendeztek meg. 
Erdő Péter bíboros felkérésére a kongresszus előadói, tanúságtevői videóüze-
netet küldtek. Öt kontinens 11 államából érkeztek a kisfilmek, amelyek a 
kongresszus YouTube-csatornájára kerültek fel.

Szeptember 13-án az online előtalálkozót Erdő Péter bíboros, prímás 
nyitotta meg. A főpásztor fontosnak nevezte, hogy imádságban együtt re-
flektáljunk arra a nagy élményre és megrázkódtatásra, amit a járvány okozott 

életünkben.
– Napi, heti rendszerességgel közölnek műsort érdekes közéleti személyek-

kel, akik elsősorban egyháziak, külföldiek – mondta lapunknak Jaczkó Sándor 
görögkatolikus pap. – A videókon a résztvevők a hitükről beszélnek és arról, ho-

gyan készülnek a budapesti rendezvényre, mindenki a saját megközelítési módján. 
A videókat a Kongresszus oldalán is meg lehet találni: https://www.iec2020.hu/hu

https://www.iec2020.hu/hu
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A vírushelyzet miatt pár program elmaradt, né-
hányat online tartottak, de az országos Ars Sacra 
Fesztivált nem fújták le a szervezők. Számos prog-
ramot pedig Erzsébetvárosban rendeztek meg. 

A fesztivál célja, hogy „a történelmi egyházak bevonásával, a 
művészet nyelvén mutassa be azokat az örök és szent értékeket, 
amelyek európai és nemzeti kultúránkat, önazonosságunkat 
alakították” – vallják a szervezők. Szeptember 14–22. között, 
határon innen és túl 418 helyszínen, mintegy 700 ingyenes 
lélek emelő programmal várták az érdeklődőket, amelyből szá-
mos Erzsébetvárosban kapott helyet. 

„Minden forrásom belőled fakad.” (Zsolt 47,7) – ez volt a 
XIV. Ars Sacra Fesztivál mottója; egyházi fővédnöke dr. Erdő 
Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, világi fővéd-
nöke pedig Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.
Budapesten 205, míg vidéken, a határon túli helyszínekkel 
együtt 213 intézményben jelentek meg a piros angyalkákkal 
fémjelzett Ars Sacra programok. A tíz nap alatt igen jelentős 

kulturális pezsgést tapasztalhattunk országszerte a hagyomá-
nyos történelmi egyházak életében. 

Erzsébetvárosban tartottak maszkos városnéző sétát a zsidó-
negyedben, bábszínházat gyerekeknek, és A Csodák vándorai 
fotókiállítás megjelent a Klauzál téren a magyarországi nemzet-
közi zsidó zarándoklatok világáról. Elmaradt viszont a Zsoltár-
lánc nevű énekesest a Rózsák terén álló görögkatolikus temp-
lomban és Snétberger Ferenc gitárművész szóló koncertje a Szent 
Erzsébet Plébániában. Megtartották viszont a Trio Passacaglia 
koncertjét a Budapest-Fasori Evangélikus Templomban.

Elmaradt a Sóletfesztivál
A Kazinczy utcában, nyár végén szokták megrendezni a 
Sóletfesztivált, de a járványügyi helyzetre való tekintettel az 
idei Sóletfesztivált nem tartották meg. Az Egységes Magyar-
országi Izraelita Hitközség (EMIH) közölte: nagyon bánják, 
hogy le kellett fújniuk, hiszen e gasztronómiai és kulturális 
esemény az egyik legnépszerűbb rendezvényük, nemcsak 
a közösség tagjai, hanem a budapestiek körében is. Az idei 
a hatodik kóser gasztrofesztivál lett volna, négy különböző 
sólettel, további tradicionális zsidó étellel és itallal, koncer-
tekkel, beszélgetésekkel, gyermekfoglalkozásokkal. Az EMIH 
közölte: bíznak benne, hogy jövő augusztusban közösen 
ünnepelhetnek mindenkivel a Kazinczy utcában.

Templombúcsút tartottak 
a görögkatolikusok
A járványhelyzet miatt szerényebben és rövidebben, mint 
szokták. A Rózsák terén álló Istenszülő oltalma templom 
az október 1-hez legközelebb eső vasárnap, idén október 
4-én ünnepelte a templombúcsúját. A Görögkatolikus 
Parókia hetek óta készült a jeles napra. – Szolidabban ün-
nepeltünk, mint szoktuk: csak az istentiszteletet tartottuk 
meg, és elmaradt a szeretetlakoma – mondta lapunknak 
Jaczkó Sándor görögkatolikus pap. – Egyébként ez nagy 
esemény szokott lenni, de nem szeretnénk, ha bárki meg-
betegedne – fűzte hozzá. 

Megtartották 
az Ars Sacra 
Fesztivált



Postai világnap  1874. 10. 09.
Magyarok Nagyasszonyának ünnepe  1896. 10. 08.
Magyarországon először lehetett mérkőzés eredményekre 

fogadni, elindult a TOTO  1947. 10. 19.
Zenei Világnap  1975. 10. 01.
A vegetaniarizmus világnapja  1977. 10. 02.
Megindult a mobiltelefon-szolgáltatás Magyarországon  

1990. 10. 15.
Az Idősek Világnapja  1991. 10. 01.
Állatok világnapja  1991. 10. 04.
A kenyér világnapja  2001. 10. 16.
Magyar Operett Napja  2002. 10. 24.
A béke világnapja  2007. 10. 02.
A tojás világnapja  10. 09.

Téli időszámítás kezdete  10. 25.
Budapesten, a Blaha Lujza téren megnyílt a Népszínház  

1875. 10. 15.
A Király Színház 1903. 
november 6-án nyitotta 
meg a kapuit egy olyan 
műfajt kínálva, amely 
a XX. század elejének 
legmegosztóbb színházi 
műfaja volt: ez volt az 
operett. A Király Színház 
volt Magyarország első 
és rendkívül népszerű 
operettszínháza.

42    Erzsébetváros     2020. OKTÓBER

KULTÚRA

Megszületett Kazinczy Ferenc  1759. 10. 27. 
Kazinczyt mindenki úgy ismeri, mint a nyelvújítás vezéralakját. 
A Martinovics-féle összeesküvés miatt több mint hat évet ült 
börtönben. Fia, Kazinczy Lajos ezredes a szabadságharc vértanúja. 
Hetvenegy évesen az országos kolerajárvány áldozata lett. Nevét 
utca viseli a kerületben. 

Megszületett Garay János költő  1812. 10. 10. 
Az 1848/49-es szabadságharchoz kötődő kerületi utcanév felso-
rolásban írunk róla.

Megszületett Xantus János  1825. 10. 05. 
Részt vett a szabadságharcban, majd börtönbüntetése és kalan-
dos szökése után az Egyesült Államokba utazott. Hazatérése után 
1866-ban nyitotta meg a pesti Állatkertet, amelynek igazgatója 
lett. Egy hosszú expedícióról hazatérve a Nemzeti Múzeum Népraj-
zi Osztályának igazgatója lett. A Damjanich utca 44.-ben lakott. 

Aradon kivégezték a forradalom 12 tábornokát 
 1849. 10. 06.  
Emlékoldalunkon írunk a forradalom mártírjairól.

Megnyílt a New York kávéház  1894. 10. 23.
A palota felépítésére egy amerikai 
biztosítótársaság, a New York Life 
Insurance Company adott megbízást 
Hauszmann Alajosnak, aki Korb Flóris 
és Giergl Kálmán közreműködésével 
tervezte meg a négyemeletes, eklek-
tikus stílusú palotát és a földszintjén 
helyet foglaló kávéházat. A megnyitás 
után a világ legszebb kávéházának kul-
csát állítólag Molnár Ferenc a Dunába 
dobta. A történettel csupán annyi a 
gond, hogy Molnár ekkor 16 éves gim-
náziumi tanuló és még nem író.

Megnyílt a budapesti Magyar Színház  1897. 10. 16.
A Magyar Színházat 1897-ben építették Láng Adolf építész tervei 
szerint az akkor még külvárosinak számító városrészben. A Ráko-
si-Beöthy család vezetésével alapított színház 1897. október 16-
án tartotta első előadását. Ekkor Owen Hall Gésák vagy egy japán 
teaház története című zenés játéka került színre. A kétemeletes 
nézőtér befogadóképessége ekkor 996 fő volt.

Megkezdte működését az ideiglenes Nemzeti 
Színház  1966. 10. 01.

A Hevesi Sándor téren álló színház 
mai arculatát 1964−66-ban nyerte 
el, amikor Azbej Sándor tervei 
szerint átépítették, bár ez inkább 
rombolást jelentett. A Nemzeti 
Színház Blaha Lujza téren álló épü-
letének a metró építkezésekre való 
hivatkozással történt felrobbantá-
sa miatt − a társulat „ideiglenes” 
hajlékának szánták, és az is lett 
34 éven át. A színház első bemu-
tatója Az ember tragédiája, Ádám 
- Sinkovits Imre, Éva - Váradi Hédi, 
Lucifer - Kálmán György. 

Megszületett Bárdos Lajos  1899. 10. 01. 
Kodály Zoltán tanítványa, 
a Kossuth- és Erkel-díjas 
zeneszerző, karnagy, ze-
netudós, zenepedagógus, 
a magyar kórusművészet 
kiemelkedő alakja, aki-
nek nevét 2009. szep-
tember 25-én vette fel az 
Alsóerdősori Általános 
Iskola és Gimnázium.

Októberi történetek
Ritkán fordul elő, hogy egy hónapban több évforduló is Erzsébetvároshoz kötődik, most ezeket vesszük sorra.

OKTÓBERI JELES NAPOK
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Harmadik alkalommal szervezi a háztartások életkörülménye-
inek feltárására irányuló Miből élünk? felmérést a KSH. A szep-
tember 15-én elindult kutatásban év végéig 15 ezer háztartást 
kérdeznek meg. A kérdőív rákérdez a háztartások tulajdonában 
lévő reáleszközökre (például ingatlanokra, járművekre, érték-
tárgyakra, vállalkozásokra) és pénzügyi eszközökre (például 
bankszámlákra, befektetésekre, nyugdíjcélú előtakarékosság-
ra). Az önkéntes és anonim kutatás kitér a háztartások kötele-
zettségeire (adósságára, a hitelekre és kölcsönökre) is.

A KSH szeptember közepéig postai felkérőlevélben értesíti a vélet-
lenszerűen kiválasztott 345 település több mint 15 ezer háztartásá-
ban élőket, akik részvétele önkéntes és anonim. A felmérés szep-
tember 15-től december 31-ig tart. A kérdőívet interneten keresztül 
szeptember 15. és november 30. között lehet kitölteni. Október 2. 
és december 31. között pedig kérdezőbiztosok keresik fel – maszk-
ban és a közösségi távolságtartás szabályait betartva – azokat a 
háztartásokat, amelyek nem élnek az online kitöltés lehetőségével. 
A kérdőív kérdései körülbelül 20-40 perc alatt megválaszolhatóak.
A kutatásban résztvevő országok adatait az Európai Központi 
Bank gyűjti össze, az eredményekből pedig várhatóan 2022-ben 
a KSH és az MNB is közöl adatokat. A kutatásról bővebb infor-
máció itt található: mibolelunk.ksh.hu
A felhívás részletei a www.erzsebetvaros.hu oldalon megtalál-
hatóak.

Kérdezni fog a KSH

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányza-
ta Képviselő-testületének 48/2012. (XII.17.) önkormányzati 
rendelete 36. § (1) bekezdésének értelmében  tájékoztatjuk az 
olvasóinkat arról, hogy a képviselő-testület a 2020. szeptember 
24-én megtartott rendes ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 38/2020. (IX.24.) önkormányzati rendele-
te Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról
Hatályba lép: 2020. október 1. 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 39/2020. (IX.24.) önkormányzati rendele-
te a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I.25.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2020. szeptember 25. 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 40/2020. (IX.24.) önkormányzati rende-
lete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elhelye-
zett vendéglátó-ipari teraszok működésének rendjéről szóló 
46/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2020. szeptember 25. 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 41/2020. (IX.24.) önkormányzati rende-
lete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 25/2020. 
(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2020. szeptember 25. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének
42/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelete a Sárközi Márta iro-
dalmi ösztöndíjról
Hatályba lép: 2020. szeptember 25. 

Új rendeletek

Felhívás a kerületi ebtartók, ebtulajdonosok felé kötelező 
adatszolgáltatásra

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye 
szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvé-
delmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente legalább 
egy alkalommal ebösszeírást végez. 

A kerületi önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók 
által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást 
köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek 
jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, 
valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony 
ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeírás-
kor köteles a törvényben előírt adatokat a kerületi önkormány-
zat rendelkezésére bocsátani.

A fentiek értelmében Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvá-
rosi Polgármesteri Hivatala 2020. október 1-től 2020. december 
31-ig ebösszeírást tart. 

Az ebösszeírás során önbevallással, minden egyes kutyáról 
külön szükséges az adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget 
tenni az oltási könyvben szereplő adatok alapján, amit teljesít-
hetnek:

• Online adatlap kitöltésével:
 az E-önkormányzati portál oldalán az önkormányzati 

ASP-rendszeren keresztül. Az online ügyintézéshez Ügyfél-
kapus azonosítás (Ügyfélkapu) szükséges. Az online adatlap 
elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

• Vagy hagyományos papíralapú adatszolgáltatással, adatlap 
nyomtatványon:

Az adatlap megtalálható a www.erzsebetvaros.hu weboldalon 
vagy személyesen is átvehető a Budapest VII. ker. Erzsébet krt. 
6. és Garay utca 5.szám alatti ügyfélszolgálatokon hivatali idő-
ben (H:13.30-18.00., Sze: 8.00-16.30, P: 8.00-12.00).

A papíralapú nyomtatvány beküldhető:
• elektronikus úton (szkennelve) az info@erzsebetvaros.hu 

e-mail-címre, vagy

• postai úton a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi 
Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodája 
levelezési címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.), vagy

• személyesen is leadható a Hivatal fenti ügyfélszolgálatain, 
hivatali időben.

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatás az Ávt. 
42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező. 
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi 
bírság kiszabását vonhatja maga után. A bírság az állatvédelmi 
bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak 
alapján szabható ki.

2020. évi ebösszeírás 
Budapest VII. kerületében

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
http://www.erzsebetvaros.hu
mailto:info@erzsebetvaros.hu


Hol volt, hol nem volt, volt, 
pontosabban lett egyszer Erzsé-
betvárosban egy orfeum. Nem is 
akármilyen orfeum – kezdeném 
lendületesen. A baj csupán az, 
hogy ma már senki nem tudja, mi 
is volt valójában az orfeum, ahol 
dédanyáink és dédapáink múlatták 
az időt, meg persze egymást. Lássuk 
tehát: az orfeum olyan mulatóhely, 
ahol a tisztelt publikum asztalok 
mellett szórakozik, magyarán vacso-
rál, vedel és persze fújja a füstöt, míg 
a színpadon artistaszámok, kuplék, 
egyfelvonásosok, természetesen vidám 
egyfelvonásosok, váltakoznak. Maga 
az elnevezés kizárólag Ausztriában, a 
megboldogult Csehszlovákiában és Magyarországon volt hasz-
nálatos. A Lajtán túl nevezték varietének, music hallnak, café 
chantant-nak, a tengerentúlon pedig vaudeville-nak. De hadd 
hívjam segítségül Nagy Endrét, mi is az orfeum: „…ingujjra 
vetkőzik Thália és lerchenfeldi dialektusban beszél a vacsorázó 
közönséghez.” Gondolom, sejtik már, hogy természetesen az 
első szervezett orfeum a Király utcában volt, mégpedig a Kék 
macska (Király utca 15.), és a többségük is Erzsébetvárosban 
csábítgatta a polgárokat, mert mi erzsébetvárosiak kényesek 
vagyunk a hagyományainkra.

Nos, tehát a pesti éjszaka két kipróbált vitéze, Keleti 
Hermann (övé volt a Révay utcai Folies Caprice) és Fodor 
Oszkár (a Népszínház volt titkára) Gaál Bertalan építész segít-
ségével összegrundolnak egy Vidám Parkba való mesekastélyt 
a Nagykörúton, rásimogatják a Royal Orfeum feliratot és 1908. 
október 3-án a lovak közé csapnak. A mulató nagyvonalú, 

hiszen 14 méter széles a színpad és ezer ülőhely van benne. A 
bevételektől remélt mesés gazdagság azonban csak nem akar 
rájuk szakadni, ezért másfél hónap múlva eladják a kócerájt. 
A következő év januárjában már jön is a Lizsét megbabonázó 
Feld tata fia, Föld Aurél és Braun Sándor, de ők sem bírnak az 
elvarázsolt kastéllyal. A körúti műintézmény akkor válik arany-
tojást tojó tyúkká, amint Bálint Dezső megkaparintja. Jó üzleti 
érzékkel olcsón kapható, tehetséges színészekkel keni vastagon 
az operettet, de van azért itt minden, mit a t. publikum megkí-
ván: majomzenekar, éneklő kutya, mozgófénykép, hipnotikus 
kártyabűvész s minden bolondság. Ráadásul az első emeleten 
külön „kábáré” áll a hölgyek, urak mulatságára, afféle belső 
kamarakabaré, de abból mindjárt három is, ahogyan múlnak 
az évek: 1913–1920 között a Sörkabaré, nevében jelezvén, hogy 
nem kell előkelősködni, itt a sör dukál, nem a pezsgő, Szőke 
Szakáll vezetésével, 1920-tól Kővári Gyula Bonbonnière-je, 
1924-ben Fritz Ödön Papagáj Kabaréja. A Sörkabaréban kezdte 
pályáját Salamon Béla, tetszenek tudni, remélem igen, akinek 
Lepsénynél még „megvót”. A konferansziék közül Nagy Endre, 

Erzsébetvárosi
teátrumok (1. rész)

Erzsébetváros mindig a kultúra hajléka is volt. Szerkesztőségek, nyomdák, kabarék, orfeumok, mozik, 
színházak otthona. Korán kezdődött és fokozottan élénk volt a színházi élet. Ha a romantikus túlzásokat 
lehántjuk a kerület akkor is jelentős szerepet vitt Budapest színházi életében. Sorozatunkban sorra be-
mutatjuk Erzsébetváros működő és már megszűnt, de a hely- és színháztörténet szempontjából fontos 
színházait. Erzsébet körút 29-33. Igen, Madách Színház. Azt azonban kevesen tudják, milyen színes, ese-
ménydús, régmúlt időkbe nyúló története van az épületnek, pontosabban a jelenlegi épület elődjének 
ott az Erzsébet körúton. Úgy is fogalmazhatnánk, egyetlen telek, tizenkét színház. 
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A MADÁCH MOZGALMAS MÚLTJA MUZSIKÁTÓL A MUSICALIG

 Bohém-tanya. A Royal Orfeum belső tere, 1910 körül
 A Royal Orfeum főhomlokzata, 1910 körül

A fotók a PIM – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Topográfiai Gyűjteményéből származnak.



Kővári Gyula, Rátonyi Róbert, Szentiványi Kálmán mon-
dogatnak itt, de odalent még Móricz is megforgatta a tollát 
kabarészerzőként.

Az első világégés idején Nemzeti Royal Orfe-
umra peckesedik a neve. Ki tudja hová fejlesztet-
te volna Bálint Dezső, ám szörnyű bőrbaja elől 
öngyilkosságba menekült. Így egy kurta időre 
a remek rendőrségi riporter, a körúti New York 
(ma Boscolo) porondmestere, Tarján Vilmos 
igazgatja 1924-ben, majd az Éjjel az omnibusz és 
az Egyiknek sikerül, a másiknak nem zeneszer-
zője, Zerkovitz Béla veszi kezébe az irányítást 
1926-ban. Ő hoz a székesfővárosba egy sereg 
igazi nemzetközi sztárt, így az Orfeum folyvást 
csurig. Amikor aztán hívására megérkezik Jose-
phine Baker, akkora lesz a skandallum, hogy még 
rendőrségi ügy is lesz belőle, hiszen mindenki a 
félmeztelen, színesbőrű lányt akarja látni, még a 
csilláron is lógnak, tout Budapest. Zerkovitz jó 
érzékkel dobja piacra a Gyere Jozefin című örök-
zöldet, amit azóta is fütyölnek a flaszteren, Baker pedig később 
világsztárként levélben köszöni meg a dalt a Mesternek. 

A ház közben lassan megváltozik belülről, először Falus Elek 
építi át műmagyarkodva, aztán már kidobálják az asztalokat 
is, megszűnik a kötelező fogyasztás, és marad a puszta varieté. 
Érkezik egy új tulajdonos is, a manézs korábbi királya, Schmidt 
Mihály, aki azelőtt a lovakhoz szokott, itt most vezérigazgatóként 
hajlong előtte a város, igaz kurta időre, mert csak cirkuszban 
képes gondolkodni, a körút meg mégsem a lizsé, az emberek itt 
mást várnak. Kabaré és artisták kergetik egymást az épületben, 
amelynek neve gyakorta változik, az orfeum 1933-ra végleg eltű-
nik nevéből: 1935-től Royal Színház néven fut, 1940-ben Royal 
Varieté Színház Falussy István, 1941-től Royal Revüszínház He-
inemann Sándor vezetésével, vagyis végleg színházzá avanzsál, 
mégpedig operettszínházzá, az akkori Budapesten hatodikként. 

A második világháború után 1945. május 7-én elsők között 
bontakozik, és Royal Revü Varieté néven várja a romok alól 

előmászókat. Igazgatója Szentiványi Kálmán 
és Gonda György, majd Ehrenthal Teddy, 
a neves artistaszakember. Műsorán főként 
artistaprodukciók szerepelnek, de revüiben jó 
nevű kabarészerzők és színészek is fellépnek 
Honthy Hannától, Latabár Árpádon át Rodol-
fóig, az írók között ott van Háy Gyula, Fehér 
Klára és Tabi László is. 

A színház 1949. október 14-én Fővárosi 
Nagy Varieté néven a Fővárosi Népszórakoz-
tató Intézmények igazgatósága alatt működik. 

1951. szeptember 14-től Fővárosi Víg Színház lett, a főváros 
új operettszínháza, ahol háromfelvonásos operetteket dalol-
nak, igazgatója Fejér István. Megszületik a terv az épület teljes 
lebontására és új építésére. Érdekesség, hogy a színház társulata 
szintén Erzsébetvárosban kap menedéket, mégpedig a Dohány 
utca 42. alatt működő Kamara Mozi helyiségében (valamikori 
Hungária Fürdő épülete, ma Zara Hotel), amit 1953. március 
13-án nyitnak egy kabaréval és egy Lehár-operettel. A körúti 
épületet közben 1955-ben szép komótosan elhordják, helyébe 
Kaufmann Oszkár emel új hajlékot Tháliának. Brecht Kauká-
zusi krétakörével nyitnak 1961. március 21-én, a főszerepek-
ben Psota Irén, Váradi Hédi, Gábor Miklós és Pécsi Sándor, a 
rendező a legendás Ádám Ottó, aki igazgatóként 1989-ig állt a 
teátrum élén. Őt Kerényi Imre váltotta, akinek igazgatása alatt 
az épületet 1999-ben pincétől a tetőig ismét felújították, belül-
ről átalakították, nem csupán építészetileg. A jelenlegi igazgató 
Szirtes Tamás, 2004 februárja óta vezeti a házat. A színház a 
közben lepergett 104 esztendő alatt a zenétől a zenéig jutott, 
hiszen, ha ma nem is az operettek, de a musical otthonává lett. 
Nagy korszakai tehát az operett, majd a kabaré, a revü, a polgári 
színjátszás és ma, a modern zenés műfaj, a musical. 
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 A Fővárosi Víg-
színház épületének 
bontása. A színpad 
és a nézőtér képe 
bontás közben. (Dr. 
Csörgő Tibor felvé-
tele), 1953.
 A Fővárosi Víg-
színház épületének 
bontása (Szeberényi 
György felvétele), 
1953.

 A Fővárosi Vígszínház bejárata, 1951 körül
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1. HÁZI KÉSZÍTÉSŰ FAHÉJOLAJ
Szükségünk lesz egy kisméretű befőttes üvegre. Vegyünk annyi 
fahéjrudat, ami megtölti az üveget. Öntsük le annyi extra szűz 
olívaolajjal, ami teljesen ellepi a fahéjrudakat, és zárjuk le az 
üveget. Nagyjából 2 hétig hagyjuk pihenni a keveréket, és utána 
kinyithatjuk az üveget, isteni fahéjillata lesz.
Készíthetünk belőle akár dekorációs elemet is, ha az üvegcsébe 
hurkapálcikát állítunk, akkor egyrészt megtévesztésig hasonlít a 
Buttlers-otthon illatosítójához, másrészt tartósabb is lesz az illat. 

2. SÜTŐTÖKÖS-ALMÁS POTPOURRI
Egy kis lábasban tegyünk fel főni lassú tűzön 2 csészényi 
almalevet, 1/2 csészényi sütőtökpürét, 4 rúd fahéjat, 1 teáskanál 
vaníliakivonatot, 1 maréknyi szárított almát, 1 teáskanál őrölt 
szegfűszeget. Szükség esetén kevés vizet is adhatunk még hozzá. 
Hagyjuk, hogy az illat belengje a lakást. 
Aztán tegyük a keveréket hűtőbe, és kevés folyadék hozzáadásá-
val másnap újra forraljuk fel. Nagyjából 1 hétig lehet ezt újra és 
újra használni, de nem árt, ha pár naponként dobunk bele még 
egy kis fahéjat vagy akár almacsutkát.
Aki nem olyan nagy rajongója a sütőtöknek, nyugodtan hasz-
náljon csak almát. Ekkor érdemes 2-3 almát is negyedelni, és 
ezzel dolgozni a sütőtökpüré helyett.

3. GŐZÖLGŐ ŐSZILLAT
Szükségünk lesz 8-10 fahéjrúdra, 2 narancs héjára (nem lere-
szelve), 2 evőkanál szegfűszegre, 6-8 darab babérlevélre és egy 
közepes méretű lábasra. A hozzávalókat a lábasba tesszük, és 

felöntjük kb. 2 liter vízzel. Lassú tűzön felforraljuk, majd 
kisebb üvegekbe töltjük, és elhelyezzük a lakás 

különböző pontjain. 
Egy másik változatban 1 almára, 6-7 fahéj-

rúdra, egy marék szegfűszegre, néhány 
csepp vaníliaaromára és 1/2 liter vízre lesz 

szükségünk. Az alapanyagokat kis lábas-
ban felforraljuk, majd üvegekbe töltjük, 
amiket nyitva hagyunk illatozni.

4. NEM CSAK ILLAT
Ha nem csak az illatot, hanem az ízt 
is élvezni szeretnénk, akkor két na-
gyon egyszerű módot javaslunk: vagy 

süssünk sütőtököt, vagy süssünk almát, 
akár megtöltve is. Mindkettőtől isteni 

illat lengi majd be a lakást.

Hogyan 
varázsoljunk 
őszillatot 
a lakásba?
A saját készítésű illatosítók nagy előnye, hogy 
pontosan tudjuk, mi van bennük. Nem elha-
nyagolható azonban az sem, hogy legtöbbször 
olcsóbbak bolti társaiknál. Most, hogy itt az ősz, 
kezdenek rozsdásodni a levelek, és egyre több 
időt vágyunk a lakásban tölteni, ideje a belső 
tereket is őszre hangolni. Mutatunk néhány egy-
szerűen és a kamrában megtalálható dolgokból 
elkészíthető illatosítót, ami kellemes őszi han-
gulatot varázsol az otthonunkba.

Természetesen 
a konyhából!
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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 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!  

Hirdetésfelvétel
Hirdetésfelvétellel kapcsolatban 

érdeklődni lehet hétfőtől 
csütörtökig 10-12 óra között 

a 462-3285-ös telefonszámon. 
E-mail: 

lendvai.laura@erzsebetvaros.hu

Gyógypedikűrt-manikűrt vállalok, 
hívásra házhoz megyek. 

Ingyen kiszállás. 
Tel: 03 (30) 242-9507

Apróhirdetés
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