
JÖN: ESTERHÁZY 
DRÁMÁJA!

Örkény Színház
– teljes szezon
Az Örkény Színház arra számít, hogy bár 
a járvány negyedik hulláma már itt van, 
színházbezárások nem lesznek. Termé-
szetesen minden előírt óvintézkedést be-
tartanak, sőt még szigorítottak is: a hon-
lapjukon közzé tették, csak védettségi 
igazolvánnyal látogathatók előadásaik.

A Kertész utcai Shaxpeare-mosó című 
előadásuk idén augusztusban megkapta 
a legjobb előadás kritikusdíját. A rende-
ző, Bodó Viktor újabb különlegességgel 
ké szül: a Harminchárom álom premierjét 
– amely „szürreális és abszurd személyes 
álom- szkeccsek zenei montázsra” – októ-
ber 1-jén láthatjuk. 

Úgy látszik, az őszi újdonságokat egy-
fajta számmisztika jellemzi, ugyanis szin-
tén október 1-jén, az Örkény Stúdióban 
lesz a bemutatója Esterházy Péter: Har-
minchárom változat Haydn-koponyára 
című drámájának is, amelyet Kovács D. 
Dániel állít színpadra.

A színház művészei léptek fel a ha-
gyományos Örkény Kert rendezvényen, 
amely ezúttal az Erzsébet Kulturpiknik 
nyitánya is volt. 

(Képes beszámolónk a 3. oldalon)
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ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVONTA MEGJELENŐ INGYENES LAPJA 

Új forma, megújult tartalom

Kerületünk egyik iskolája a világ 
húsz legjobbja között
A Daily Telegraph évente közzéteszi azoknak az oktatási intézményeknek a listáját, ahonnan a legtöbb diá-
kot vették fel a cambridge-i és az oxfordi egyetemekre. A legjobb húszas mezőnybe bekerült a Wesselényi 
utcában található Milestone Institute is. (Folytatás az 5. oldalon)

KERÜLETÜNK 
KÖRNYÉKÉN
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A 444.hu számolt be nemrég először arról, 
hogy a VII. kerületi Péterfy Sándor Kórház-
ban október óta felújítások zajlanak. Ez 
sok belső átszervezéssel jár, közvetlenül 
érintette az onkológiai osztályt is. Őket 
először az fül-orr-gégészettel vonták 
össze, de mivel idén márciusában ezen az 
osztályon is megkezdődött a felújítás, az 
onkológiának itt sem maradt helye. Ezért 
az intézmény vezetősége úgy döntött, a 
Péterfy onkológia betegeit ideiglenesen 
a Dél-Pesti Centrumkórház – Szent László 
Telephely onkológiai osztályára helyezik 
át. Tehát az ottani orvosok látják el március 
óta ezeket a betegeket is. 

Mivel a hír nagy port kavart, a Péterfy 
Kórház kénytelen volt rövid közleményt 
kiadni. Ebben elismerték az onkológiai be-
tegek ideiglenes áthelyezését, ugyanakkor 
hangsúlyozták azt is: „A feladatokat átvál-
laló Dél-Pesti Centrumkórházban az ellátás 
zavartalanul, a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ által engedélyezve biztosított, 

és a betegek a legmagasabb színvonalú 
ellátásban részesülnek. A Péterfy Kórház 
Onkológiai Osztályának orvosai – akik bel-
gyógyász szakvizsgával is rendelkeznek – 
jelenleg belgyógyászati munkát végeznek, 
és foglalkoztatásuk folyamatos.”

A helyzet mégis sok kérdést felvet, s 
ezzel kapcsolatban mi is e-mailben fordul-
tunk a Péterfy Kórházhoz. Megkérdeztük 
azt is: 
Pontosan miért volt szükséges a bete-
gek áthelyezése?
Nem hátráltatja-e ez a gyógyulásukat? 
Hány onkológiai beteget helyeztek át?
Mennyi időre, és meddig tartanak a 
felújítások? 
Mit újítanak fel, együtt jár-e ez a szolgál-
tatások korszerűsítésével?
Magával hozza-e ez az orvosi ellátás 
jobb színvonalát, új eszközök, gépek 
beszerzését? 
Küzdenek-e létszámhiánnyal? 

(Folytatás a 6. oldalon)

MEGKÉRDEZTÜK A PÉTERFY KÓRHÁZAT

Mi van az onkológiai 
osztály betegeivel?
Lényegében teljes hírzárlat a kórházakban

Fotó: Rózsavölgyi Szalon
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ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁS

Miniszterelnök-
jelölti viták
Szeptember 18. és 26. között zajlik 
az ellenzéki előválasztás első fordu-
lója, amikor online és hagyományos 
módon lehet szavazni. 
Ezt megelőzően, közben és után is 
lesz miniszterelnök-jelölti vita. Az 
első az ATV képernyőjére kerül (lap-
zártánk után). Az országos „nagy 
vita” második menete szeptember 
24-én, a harmadik október 4. és 10. 
között lesz (mindkettőt az RTL Klub 
közvetíti).

Erzsébetvárosi sportoló pontszerző 
helyezése a paralimpián
Watchou Kouokam Sedric Roussel:

MAGYARORSZÁGON 
TERVEZEM A JÖVŐMET!

A DK miniszterelnök-jelöltjének 
exkluzív interjúja az Erzsébetváros
újságnak
Dobrev Klára:

MINDENKIRE KÜLÖN-KÜLÖN 
ODA KELL FIGYELNÜNK
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A színészóriás újra a Gödörben 
Jordán Tamás:

A MAI FIATALOKNAK SZÜKSÉ-
GÜK VAN TÁMOGATÓKRA



Erzsébetvárosban is sokan veszítették el 
a megélhetésüket, kerültek nehéz hely-
zetbe a járvány miatt. Kaphatnak ők segít-
séget az Európai Uniótól? 
Igen, az Európai Unió is segítséget tud nyúj-
tani egy ilyen helyzetben, csakhogy az már a 
kormánytól függ, igénybe veszi-e és hogyan 
használja fel ezt a segítséget. Az EU lehető-
vé tette, hogy a magyar kormány lehívjon 
bizonyos forrásokat, és kifejezetten olyan 
célokra fordítsa ezeket, mint a bértámoga-
tás, munkanélküli segély, lakbértámogatás, 
vagy extra juttatások az egészségügyi dol-
gozóknak. A magyar kormány azonban az 
elmúlt másfél-két évben, amióta megérke-
zett hozzánk a koronavírus járvány, szinte 
semmit nem csinált. Nem emelte meg az 
álláskeresési ellátást, hitelekbe próbálta be-
lekergetni a kisvállalkozókat, vállalkozókat. 

Ezért a következő kormány feladata lesz, 
hogy ezeket a forrásokat ésszel használja fel.

Milyen konkrét segítséget jelentene ez az 
erzsébetvárosiaknak? 
Mivel az önkormányzatok azok, amelyek 
leginkább ismerik az ott élő embereket, az új 
kormány újra fogja tárgyalni a kormány és az 
önkormányzatok közötti feladatmegosztást. 
Az önkormányzatok ismerik a problémá-
kat, ők azok, akik tudják, hogy kinek milyen 
segítséget kell adni. Ezt a Várból nem lehet 
megoldani, ezek megoldásához helyben kell 
élni és dolgozni, például Erzsébetvárosban. 
Ezért az új kormány a plusz feladatok mellett 
sokkal több forrást is fog adni az önkormány-
zatoknak, hogy az emberek megsegítésének 
a feladatát el tudják látni. Azt látjuk, hogy az 
ellenzéki vezetésű önkormányzatok minden 
eszközzel próbáltak segíteni az elmúlt hóna-
pokban, annak ellenére, hogy Európában 
egyedülálló módon, a kormány elvette azt a 
pénzt, amit erre fordíthattak volna. 

Az utóbbi egy év egyik legnagyobb felhá-
borodást kiváltó javaslata az önkormány-
zati bérlakások kiárusítását elrendelő tör-
vényjavaslat volt. Ön szerint inkább a saját 
tulajdonhoz jutást, vagy inkább a bérla-
kás programot kellene támogatni? 
Úgy vélem, erre is, arra is szükség van. A kor-
mánynak az a feladata, hogy megteremtse 
a lehetőséget mind a kettőre. Ezért meg kell 
tartani az összes olyan támogatási formát, 
amely a családok lakáshoz jutását segíti. Ez 
azonban nem elegendő, mert túl sokan nem 
tudnak élni ilyen drága lehetőséggel. Ezért 
azoknak, akiknek kevés a jövedelme, vagy 
nem elég hitelképesek, más módon kell se-
gíteni: meg kell erősíteni az önkormányzatok 
bérlakás programját és szociális bérlakások-
ra sokkal többet kell költeni. 

Talán tudja, hogy épül egy 80 lakásos 
bérház Erzsébetvárosban, Európai Uniós 
segítséggel. 
Nagyon sok ilyen támogatás van és volt az 
elmúlt 10 évben, csak a kormány soha nem 
tekintette feladatának, hogy ezeket a támo-
gatásokat ilyen módon használja fel. 

Erzsébetváros önkormányzata abban is 
elkötelezett, hogy növelje a zöldfelületek 
méretét. Ebben is számíthat az EU segítsé-
gére? 
Az európai zöldmegállapodás azt tartalmaz-
za, hogy drasztikusan csökkenteni kell az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának mér-
tékét. A klímaváltozás ugyanis nem valami tá-

voli, elvi probléma; itt Budapesten is érezzük, 
mennyivel forróbbak, elviselhetetlenebbek 
a nyarak. Ez nem egyszerűen kényelmetlen-
ség: emberek halnak meg, mert a szerveze-
tük nem bírja elviselni az extrém hőséget. A 
betonrengeteg és a zöldfelület közötti hő-
mérséklet különbség több tíz fok is lehet egy 
forró nyári napon. Ezért a nagyobb városok, 
köztük Budapest zöldítésére is rendelkezés-
re állnak források. 

Sokszor beszélt már annak fontosságáról, 
hogy a politikában több női döntéshozóra 
lenne szükség. Miért gondolja így? 
A nők másképp látják a világot, máshogy áll-
nak bizonyos problémákhoz. Hadd mondjak 
egy példát: az egyik legszomorúbb kortü-
net, az időskori elmagányosodás klassziku-
san női probléma. A nők azok, akik túlélve 
a férfiakat, a sokszor megalázóan alacsony 
özvegyi nyugdíjból próbálnak megélni. Az 
ő jólétük azonban nem csak az anyagiaktól 
függ. Olyan körülményeket kell teremteni, 
amelyek között jól tudják érezni magukat a 
mindennapokban is. 

Egy ország hangulata nem csak azért fon-
tos, hogy elégedettek legyenek az ott élők. 
Azok az országok versenyképesek, ahol az 
emberek jól érzik magukat, és a lehető leg tel -
jesebb életet élhetik. Ehhez azonban minden-
kire külön-külön oda kell figyelnünk. Ezért női 
politikusként különös figyelmet fordítok arra, 
hogy akár kormányzati támogatással is legye-
nek közösségépítő programok az országban, 
magától értetődően itt, Erzsébetvárosban is. 

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐ NYARA 

A parlamenti 
munkában sincs 
igazi nyári szünet
Dr. Oláh Lajos monológja

AZ ERZSÉBETVÁROSI KULTÚRPIKNIK 
megnyitóján örömmel köszöntöttem a 
rendezvény házigazdáit, és remélem az 
Örkény Kert, a Hetedhét Kulturális Fesz-
tivál, a Judafest és a Civil Korzó szep-
tember minden hétvégéjére kellemes 
programot kínál mindkét kerület lakói 
számára. 

NYITOTT KÖNYVSZEKRÉNYEK. Régi 
álmom valósult meg, amikor sok más 
mellett a könyvadományom felhaszná-
lásával, július végén átadhattuk az első 
erzsébetvárosi könyvszekrényt a Rózsák 
terén! „Tégy belé egy könyvet, végy be-
lőle egy könyvet!” – szól az olvasókhoz 
az idézet, és ma már két ilyen könyvszek-
rény is várja a lakosságot, hogy éljenek a 
lehetőséggel. 

GYERE A TÉRRE! Remek kerületi hagyo-
mánnyá alakult a Gyere a térre önkor-
mányzati rendezvénysorozat, ami most 
nyáron utoljára a Százház utcai parkban 
várta az érdeklődőket. Az ilyen progra-
mok kifejezetten gyermek- és családcent-
rikus szervezése nagyon fontos, de öröm-
mel láttam, hogy humánszolgáltatónk 
egészségügyi méréseire és tanácsadásá-
ra az idősebb korosztály is kíváncsi volt. 

JÖJJENEK VELEM A PARLAMENTBE! 
Képviselői munkám egyik örömteli része, 
mikor a választókörzetem lakóit kalauzol-
hatom csodálatos Parlamentünkben. Az 
elmúlt években több mint 2000 látogatót 
kísértem, és a COVID enyhülésével au-
gusztusban újra több csoportot is vezet-
tem: nyári táboros diákoktól kezdve a VI. 
kerületi TEGOSZ kedves nyugdíjasaiig. 

HÁZIORVOSOKKAL A JÖVŐRŐL. Meg-
beszélést tartottunk az önkormányzat-
ban a kerület háziorvosaival. Beszéltünk 
a Covid küszöbön álló negyedik hullá-
máról, és tájékoztatást hallgattunk meg 
az egészségügyi ellátás javítását célzó 
elnyert pályázatok állásáról. Kezdemé-
nyeztem, hogy következő találkozóra 
hívjuk meg a Péterfy kórház vezetőjét. Jó 
lenne teljesebb képet kapni a kórház va-
lódi állapotáról.

ŐSZI TERVEIM. Az őszi ülésszak előké-
szítő munkája is javában folyik.
Legfontosabb témáim őszre: 
• a Péterfy kórház, felújítása, az onkológia 

működésének visszaállítása 
• a Covid 4. hullám megelőzése 
• az állami iskoláknak az egyházi iskolák-

kal egyenlő finanszírozása 
• az itt tanuló diákok esélyegyenlősége 
• a társasházak felújításának finanszíro-

zása 
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Kovács M. Veronika

Lezárult a közösségi költségvetés első 
szakasza; több százan mondták el véle-
ményüket, mely területekre tervezzen az 
önkormányzat többletforrásokat a 2022-es 
költségvetésben. A válaszadók több mint 
40 %-a a közterületi feladatokat, vagyis az 
utcák, járdák sűrűbb takarítását, a közterü-
letek fásítását emelte ki. Ezek közül a taka-
rítás élvezi a legnagyobb támogatottságot, 
de majdnem ugyanilyen fontos a zöldítés, 
illetve a köztéri kamerarendszer felújítása. 

Válaszaikban az itt élők kiemelték még 
a lakhatás minőségével összefüggő témá-
kat is. Itt a társasházak felújításának támo-

gatása, illetve az üres, jelenleg lakhatatlan 
önkormányzati lakások felújítása kapta a 
legtöbb pontot. 

A visszajelzések alapján lényeges cél a 
szolgáltató önkormányzat, ezen belül a digi-
tális ügyintézés fejlesztése, ez lett az ötödik 
legnépszerűbb terület. 

Többen bővítették a listát saját javasla-
taikkal, amelyekben azonban sok helyen 
visszaköszönt a közterületek tisztán tartása. 
Volt, aki a kerületben élők felvilágosításával, 
tanításával, más viszont szigorúbb szabá-
lyokkal, büntetésekkel, és megint más in-
gyenes kutyapiszok gyűjtő zacskóval előz-

né meg az utcák szennyeződését. Többen 
építenének parkolóházat önkormányzati 
pénzből és sokan költenének kulturális és 
közösségi programokra is. Ezen felül szere-
peltek a beküldött kérdőíven olyan konkrét 
javaslatok, mint a Luther és a Szövetség ut-
cai áthajtást segítő, átkelő sáv felfestése a 
Rákóczi úton. 

A költségvetés közösségi tervezése ezzel 
nem ért véget. A beérkezett válaszok, a la-
kók preferenciái alapján az önkormányzat 
vezetése a közeljövőben konkrét célokat 
fogalmaz meg, amelyekről az itt élőket is 
megkérdezi. 

TÖBB SZÁZAN ÖTLETELTEK

Közösségi költségvetés 2022

Ha jól akarjuk érezni magunkat, 
mindenkire oda kell figyelnünk
A magyar kormány, felháborító módon, szinte semmit sem 
csinált, amióta Magyarországra is megérkezett a járvány – 
erről az Európai Parlament alelnöke beszélt. Dobrev Klára 
szerint pedig lenne pénz támogatásokra, a lakhatás kö-
rülményinek javítására, a városok zöldítésére is, de ezek 
felhasználása már a következő kormány feladata lesz. Az 
Erzsébetváros újságnak adott interjújában arra is kitért, 
hogyan lehet küzdeni az elmagányosodás ellen, ami a VII. 
kerületben is sok embernek jelent problémát. 
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Erzsébetvárosi kultúrpiknik

  ÖRKÉNY KERT

kapcsolódó programok: 
szeptember 24-25.
JUDAFEST:
szeptember 26., 
vasárnap,
Madách tér, Madách 
sétány, Asbóth utca

CIVIL KORZÓ
szeptember 26., 
vasárnap – 
együtt a Judafesttel
Helyszín: Madách tér

Erzsébetváros régóta híres színes, multikulturális negyede a fővárosnak. Idén a szeptemberi hétvégék is igazán különleges szabadtéri élményt 
nyújtanak a VII. kerületben. A sort a hagyományos Örkény Kert rendezvény nyitotta a Madách téren, majd a hagyománykeltés szándékával lét-
rejött Hetedhét Kulturális Fesztivál folytatta a Klauzál téren. 

Újvilág Szimfónia – ez volt elsőként hallható az Örkény Színház előtt felállított nagyszínpadról. Székeken és a füvön ülve, ácsorogva vagy a fáknak dőlve, a házak 
ablakából vagy a szomszédos vendéglátóhelyek teraszáról rengetegen hallgatták a Medikus Zenekar előadását  

Mácsai Pál, az Örkény Színház igazgatója így kon-
ferálta fel az egyik vendégfellépőt: A színpadon a 
káprázatos gitárszólót Vattamány Zsolt barátom 
fogja tolni, akivel kilenc éven keresztül együtt csi-
náltuk az Örkény Kertet, lévén, hogy ő volt a VII. 
kerület polgármestere. Most az a helyzet, hogy nem 
ő a polgármester, de mi a normalitás jegyében azt 
gondoltuk, hogy itt a helye, hiszen nagyszerű gi-
táros. És a még nagyobb normalitás jegyében el is 
jött. Ezt a kis „csomagot” küldjük, azoknak a kerü-
leteknek, városoknak, megyéknek, országoknak és 
földrészeknek, ahol nem így van.

Palya Bea jóval fellépése előtt megérkezett, váltott 
pár szót kollégákkal, rajongókkal, ismeretlenek-
kel, ismerősökkel, majd szinte minden átmenet 
nélkül fellépett a kisszínpadra. És máris szólt az 
„Egyszál ének”.

Csákányi Esztertől Csuja Imréig, Mácsai Páltól Für Anikóig (képünkön) számos nagy név fellépett az esti 
„Örkény Esztrád” műsorban – kicsit másképp, mint ahogyan megszokhattuk tőlük –, de a legnagyobb tap-
sot az Örkény Öltöztetőnők-varrónők-sminkesek-HR-esek-könyvelők-jegyszedők asszonykórusa aratta a 
késő estig tartó vigadalomban. 

„Lecsuklik minden pilla most, / nem is találsz több 
villamost” – nem a program végén hangzott el 
Kosztolányi két verssora, de nem is lett volna igaz. 
Kevesen álmosodtak, javában járt még a villamos, 
s a legtöbben még maradtak volna – sőt, sokan ma-
radtak is – tovább szívesen.

Judafest

Mese, irodalom, zene és a múlt két jól öltözött „kísértete” váltotta egymást az 
első Hetedhét Kultúrfesztivál színpadán. A Bihari Táncegyüttes produkciójával 
indult, Klein Judit és a Haverim Klezmer Zenekar koncertjével zárult a nap.

  HETEDHÉT
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A Baross Gábor Általá-
nos Iskolában körülbelül 
háromszáznegyven diák 
kezdte meg szeptember-
ben a tanévet. Tizenhat 
osztályuk van, évfolya-
monként kettő. Az iskola 
igazgatója, Spiesz Ádám 
a diploma megszerzése 
után került ide testnevelő-
tanárként, de már tíz éve 
igazgató, és nemrég újabb öt évre meg-
kapta a kinevezését. Azt mondja, a diákok 
létszámát azért is nehéz pontosan megbe-
csülni, mert nagy a fluktuáció év közben. 

– Sok család költözik vidékre a jobb meg-
élhetés reményében, mások pedig onnan 
jönnek a fővárosba munkát keresni. Ebbe az 
iskolába többnyire nem a felsőréteg gyere-
kei járnak, bár ez általában is elmondható a 
VII. kerület tanintézeteire. 

A suliban az angol-sport, illetve az an-
gol-informatika szakot választják legtöb-
ben, de tanítanak németet is. Többször 
elnyerték az „Erzsébetváros legjobban spor-

toló iskolája” címet. Persze itt 
is mindenki abban bízik, hogy 
ebben a tanévben végre újra 
végig élő, „jelenléti” oktatás 
lesz, de az sem jelent nekik 
gondot, ha netán mégis visz-
sza kell térni az online taní-
táshoz. Az igazgató elismeri, 
ő is aggódott, mikor a covid 
miatt bevezették a digitális 
tanórákat. 

– Nálunk nem olyan fiatal a tantestület. 
Van, aki még engem is tanított annakide-
jén, ugyanis én is ebbe az iskolába jártam. 
Tartottam tőle, hogyan fogják az idősebb 
kollegák megszokni az új, interaktív tanítási 
módszereket, de sokkal könnyebben ment, 
mint gondoltam. A diákok sem jelezték, 
hogy problémájuk lenne ezzel. 

Gyakran hallani arról, hogy a járvány 
miatti bezártság mennyire megviselte pszi-
chésen a fiatalokat. Ám Spiesz Ádám ebben 
az iskolában nem tapasztalta ezt. 

– Én is féltem attól, hogy a tanítványaink 
az utcán fognak kószálni, de a felügyele-

tüket megoldották a szülők, és betartottak 
minden óvintézkedést. Általános iskolás 
gyerekeknél még nem okoz akkora gondot, 
ha egy ideig távol kell lenni a baráti társasá-
goktól, de idén jóval több közösségi progra-
mot tervezünk.

A tanári karban mindenki legalább két-
szer beoltott, ám arról, hogy a tanulók közül 
hányan kapták meg az oltásokat, az igazga-
tónak nincs információja. Ők nem „agitál-
ták” a szülőket, hogy oltassák be a gyere-
keiket, mert úgy gondolják: a családok joga 
dönteni erről.

Országos szinten komoly nehézségeket 
okoz a pedagógushiány. A jó hír az, hogy 
a Baross suliban megvan a színvonalas 
tanításhoz szükséges létszám, nem kell a 
tanároknak állandó helyettesítéseket és tú-
lórákat sem vállalni. Az igazgató szerint ez 
összefügg az iskola barátságos légkörével 
is: itt rend van és nyugalom, a tantestület-
ben nagy az összetartás, sokan évtizedekig 
maradnak itt. Ahogyan Spiesz Ádám fogal-
mazza: Innen még senki nem ment el azért, 
mert rosszul érezte magát.  

A Dózsa György úti rendőrkapitányság ezen 
a napon megtelt vidámsággal, zsibongó 
gyerekekkel. Türi Árpád rendőrkapitány felé 
özönlöttek az általános iskolás gyerekek 
kérdései. 

Hányan dolgoznak a kapitányságon? 
(180-190 fő.)  
Mikor használhatja a rendőr a gumibotot?  
(Csak önvédelemből, védekezésként)  
És a pisztolyát? (Például, ha az életét 
közvetlenül fenyegető támadást kell 
elhárítania.) 
Meddig lehet valakit őrizetben tartani? 
(72 óráig. Utána szabadlábra kell helyez-
ni, vagy a bíróság elrendeli a letartóztatá-
sát és átszállítják Budapesten a Gyorsko-
csi utcába.)

A záporozó kérdéseknek csak az vetett 
véget, hogy már vártak minket a 
különböző izgalmas rendőr-
ségi helyszíneken. Az elsőn 
motoros szimulációs felada-
tokban gyakorolhatták a 
diákok, hogyan kell rendőr-
motort vezetni. Beülhettek 
egy Audi A3-as rendőrautó-
ba is, ami annyiban különbö-
zik egy hagyományos autótól, 

hogy van szirénája és fényhídja, 
amelyen figyelmeztető szöve-
gek jelennek meg. Belül beépí-
tett gumibottartó is található. 

A következő állomáson a 
helyszínelők és nyomrögzítők 
munkáját ismerhettük meg. Ki-
próbálhattuk miként lehet mágne-
ses korom-porral ujjlenyomatot venni. 
Elmondták azt is, ha valaki megégeti az uj-
ját, vagy bőrátültetést hajtanak végre rajta, 
akkor is megjelennek újra az ujján a csakis 
rá jellemző bőrredők, az úgynevezett fodor-
szálak. 

A következő helyiségben bemutatták a 
gyerekeknek, milyen lőfegyvereket hasz-
nálhatnak a rendőrök, kézbe is vehették a 
pisztolyokat, persze töltény nélkül. Az is ki-

derült, hogy a golyóálló mellény bi-
zony súlyos darab, de fegyveres 

bevetésnél nélkülözhetetlen. 
A sulisok talán leginkább 

azt élvezték, mikor átkísérték 
őket egy elkülönített részleg-
be, a fogdába. Korábban két- 

és egyszemélyes zárkák voltak 
itt, de már nem használják eze-

ket. Kalandként persze izgalmas 

végigmenni a folyosókon, belesni 
a súlyos vasajtók elreteszelt abla-

kain, de jó volt azért visszatérni a 
szabad levegőre. 

A rendezvény végén, a han-
gulat oldásaként meglepetés-

műsorral készültek a rendőrök. A 
BRFK kórusa énekelt nem csak ma-

gyarul, hanem angolul, latinul, sőt halan-
dzsanyelven is. Előadták a Különben dühbe 
jövünk filmből Bud Spencer & Terence Hill 
Coro di Pompieri dalát, amit a gyerekek 

nagy nevetések közepette visszatapsoltak, 
akárcsak az Oroszlánkirály egyik slágerét is. 

A zenés, vicces produkciók feledtették, 
hogy a rendőri pálya persze nehéz, veszé-
lyekkel is járhat, kell hozzá lélekjelenlét, bá-
torság, bajtársiasság is. És főleg becsület. 
De ezek a látszólag marcona egyenruhások 
ugyanolyan jó humorú, közvetlen, és sokol-
dalú emberek, mint bárki más. A nyílt nap 
kedvcsináló is volt a gyerekeknek ehhez a 
pályához. Hisz talán köztük vannak a jövő 
rendőrei is. 

  KEDVCSINÁLÓ A JÖVŐ RENDŐREINEK

A golyóálló mellénytől Bud Spencerig
A VII. kerületi Rendőrkapitányság idén felkérést kapott a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesülettől, hogy a 
nyári táborukban tartsanak foglalkozásokat a fiataloknak. A programok záróeseményeként pedig a ren-
dőrök hívták meg a gyerekeket a kerületi rendőrkapitányságra, és nyílt napon mutatták be nekik a rendvé-
delmi pálya különböző szakterületeit, érdekességeit és szépségeit. 

„Itt rend van és nyugalom”
  TANÉVKEZDÉS A BAROSS SULIBAN

1 
  

Tudta, hogy a Chill Garden, azaz a Róth 
Miksa Emlékház által üzemeltetett Nefe-
lejcs utcai programközpont és a Hernád 
Ház – Pesti mozi is bekerült a leglátoga-
tottabb magyar kultúra-kínáló oldal, a 
jegy.hu válogatásába?

***

Magyarország, de akár az egész világ 
kevés városa, kerülete mondhatja el ma-
gáról, hogy parkolóőreinek saját újsága 
van. Erzsébetváros igen! Az EVIN (Erzsé-
betvárosi Ingatlangazdálkodási Non-
profit Zrt.) keretében dolgozó VII. kerü-
leti kollégák lapja a Parkoló Zóna, amely 
a vallástól a legföldhözragadtabb érde-
kes témákig mindennel foglalkozik. Ha-
marosan bemutatjuk az Er zsé betváros 
újság olvasóinak „kistestvérünket”.

Tudta-e?



Mit jelent az EMKE rövidítés, ahogy még ma is sokan 
nevezik a VIII. és a VII. kerület határán elterülő Blaha 
Lujza teret? Sokaknak talán a dalból ismerős: 
„Hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll… 
szemben az EMKE cigánya zenél, ha nem jön el szívem, 
de fáj…” 
Meg esetleg hallottak már az EMKE-irodaházról, az 
EMKE-kávéházól. Utóbbit 1894-ben nyitotta meg Was-
sermann Jakab (egyes források szerin Jónás). Volt itt 
zónapörkölt és zónanokedli, s az EMKE-kocka lett a 
legsikeresebb süteményük. Még könyvtárat is működ-
tettek. A leghíresebb vendég pedig Házlinger úr volt „a 
zabálás világbajnoka”.
Az EMKE nevet pedig szabályosan megvásárolta a tulaj 
az akkoriban mind népszerűbb civil szervezettől, az Er-
délyi Magyar Közművelődési Egyesülettől, amelynek 
egyébként ő maga is lelkes tagja volt. Nagyon bejött a 
hamar népszerűvé vált betűszó, virágzott az üzlet. Há-
lából minden egyes kávé után 2 fillért fizetett az egye-
sületnek.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az oktatási igazgatót, Greskovits Györ-
gyöt kérdezte lapunk. Vajon mitől ilyen 
sikeres ez az iskola?  
Gyakran halljuk, hogy a magyar közoktatás 
mennyire elmarad a nemzetközi színvonal-
tól, most azonban a Milestone Institute-ot 
besorolták a világ legjobb húsz iskolája 
közé. Meglepte önöket is? 

 Tíz éve alapítottuk az iskolánkat, azóta 
162 diákunkat vették fel Oxfordba és a 
Cambridge Egyetemre.  Persze nagyon 
örülünk annak, hogy egy tekintélyes lap 
a legjobb húsz közé sorolt minket, és a 
Fazekas Mihály Gimnáziummal együtt 
képviselhetjük Magyarországot. Hatalmas 
múltú, nagyon sok pénzből gazdálkodó 
iskolákkal kerültünk közös mezőnybe, s ez 
óriási megtiszteltetés.

Nemrég költöztek be a VII. kerületbe. Mi 
az, amit elmondana magukról az erzsé-
betvárosiaknak? 
A helyi önkormányzatnál pályáztunk, és 
elnyertük a Wesselényi utca 17-ben lévő 
épületet, amit bérlünk. Mi nem egy hagyo-
mányos érettségit adó középiskolaként 
működünk, hozzánk a 14 és 18 év közötti 
fiatalok gimnázium mellett, plusz képzé-
sekre járnak. Emeltszíntű tehetséggondozó 
központ vagyunk, ahol a diákok tovább fej-
leszthetik magukat. Az ország 80 középisko-
lájából 360 hallgató jár hozzánk, és négy év-
folyamon tanulnak. Kreditrendszer alapján 
maguk állítják össze a tanrendjüket, és 160 
modul közül választhatnak, vagyis ennyiféle 

tantárgyat tanulhatnak a reáltárgyak-
tól, az informatikán át a társadalomtu-
dományokig, és a művészetekig. 

Hogyan lehet bejutni önökhöz?
Van egy kidolgozott felvételi rendsze-
rünk, mérjük a jelentkezők kognitív 
képességeit, intellektuális és érzelmi 
érettségüket, valamint a nyelvtudá-
sukat, mivel nálunk az oktatás angol 
nyelven, kiscsoportokban történik. 

Vagyis a Milestone egy elit iskola. Hát-
rányos helyzetű gyerekeknek esélyük 
sincs? 
Számunkra az esélyegyenlőség kiemelten 
fontos ügy. Azoktól a családoktól, akik a 
jövedelmük alapján megengedhetik ma-
guknak, a teljes tandíjat kérjük el: ez évente 
780 000 forint. Viszont sokan kapnak a ta-
nulmányaik és szociális helyzetük alapján 
kedvezményeket, a leginkább rászorulók 
pedig tandíjmentességet. Évente 20 millió 
forintot fordítunk arra, hogy a hátrányos 
helyzetű diákjainknak ösztöndíjat biztosít-
sunk. Sőt, ha az angolban vagy más terüle-
ten lemaradásaik vannak, előkészítő tanfo-
lyamokat is szervezünk nekik. 

Mivel magyarázza az iskolájuk sikerét? 
Minden tanulónknak mentora van, aki ab-
ban segíti, hogy a növendéke megtalálja azt 
az utat, ahol a tehetségét leginkább kibonta-
koztathatja. Számos kutatóintézettel, mun-
kahellyel állunk kapcsolatban, a diákjaink 
dolgozhatnak náluk, kipróbálhatják a gya-

korlatban is a képességeiket. Arra építünk, 
hogy a tanulók minél aktívabban vegyenek 
részt a saját oktatási programjaikban, és a 
visszajelzéseik alapján igyekszünk a legjobb 
színvonalat nyújtani nekik. Nagyon fontos 
nálunk a közösségi élet és a társadalmi fe-
lelősségvállalás is. Szeretnénk hozzájárulni 
egy újfajta szemléletű szellemi elit megte-
remtéséhez. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy a 
szegény, de tehetséges fiatalok is esélyt kap-
janak ahhoz, hogy a vezető értelmiség tagjai 
közé kerülhessenek. A Tudáskikötő progra-
munkkal támogatjuk őket abban, hogy a kül-
földi egyetem elvégzése után hazatérjenek, 
és a tudásukat itthon kamatoztathassák. 

Magas célok, de azért Erzsébetváros éle-
tébe is szeretnének bekapcsolódni?
Persze! Rendszeresen fogunk nyitott progra-
mokat szervezni az iskolánkba. Előadásokat 
tarthatnak ott a külföldről hazatérő diákok, 
meghívhatnak tudósokat, fontos társadalmi 
kérdésekről rendezünk majd beszélgetése-
ket, amelyeken mindenkit szívesen látunk. 

Sándor Zsuzsa

  MILESTONE INSTITUTE: TUDÁSKIKÖTŐ ERZSÉBETVÁROSBAN

Kerületünk egyik iskolája a világ 
húsz legjobbja között

ÖKOKALANDOROK 
A MESEÖSVÉNYEN
Az Almássy téri Zöld családi nap meg-
mutatta, mit lehet tenni a fenntartható 
fejlődésért a mindennapok szintjén. 
Kipróbálhatták például, hogyan lehet 
természetes alapanyagokból festéket 
csinálni, miként lehet újrahasznosí-
tani akár a már kinyúlt, hordhatatlan 
pólókat is. 
Hasonló tanösvények már léteznek Bu-
dapesten, de ez az első, amit a belváros-
ban alakítottak ki, a helyi Klímavédelmi 
és Fenntarthatósági Kabinet valamint a 
Bábozd Zöldre Egyesülettel közösen. 

A 2010-ben alakult civil szervezet célja, 
hogy a klímavédelem kérdéseit játékos 
formában magyarázza el a kicsiknek, 
hisz nem lehet elég korán kezdeni a jövő 
környezettudatos polgárainak nevelését. 
De miként tudnánk a gyerekek nyelvé-
re lefordítani olyan bonyolult témákat, 
mint a gazdaságos energiafelhasználás, 
vagy az újrahasznosítás.? Ebben segíte-
nek az egyesület mesefigurái. A Bábozd 
Zöldre csapata mesesorozatot írt, ezek 
képeskönyvekben is megjelentek már. A 
zöldmesék állandó főszereplői Mimó és 
Csipek, akik leginkább egy cicára és egy 
kakadura hasonlítanak, s közös bennük, 
hogy mindketten bátor ökokalandorok.

Az erzsébetvárosi Meseösvényen is 
többek közt az ő figuráikkal találkozhat-
nak a gyerekek, ha követik a pályán a 
szintén mesehős, Ficak kutya lábnyoma-
it. Az ösvényen állomáshelyek és interak-
tív táblák várják a kicsiket. Ha a rafinált 
feladványokat megfejtik, megtudhatják 
például azt is, hogy miért fontosak a fák a 
városban, mennyi széndioxidot köt meg 
egy zöldellő lombkorona. 

A Meseösvény nem csak egy új hely 
Erzsébetvárosban, hanem új kapcsola-
tokra is lehetőséget ad. A Bábozd Zöldre 
aktivistái az ország számos óvodáját is 
és iskoláját látogatják rendszeresen. Az 
ökokalandorok a VII. kerületi ovisokat és 
kisiskolásokat is örömmel felkeresik majd. 

Átadták 
a Meseösvényt! 

MEGHÍVÓ 
a Nyitva! x Erzsébetváros - Kiadó üzletek fesztiváljára 

Kedves Erzsébetvárosi Szolgáltató! 

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

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

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

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

nyitva@kek.org.hu 
06 30 522 5994 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. szeptember 27., hétfő 

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

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

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

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

Tudta-e?
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AMATŐRFILMES ÉS MOZIGÉPÉSZ IS VOLT

Tóth János „Janó” emléktáblát 
kapott a Dob utcában

Gyerekkora óta vonzotta a mozi világa. A 
főiskola elvégzése után a Mafilm operatő-
re lett, mellette a Pannónia Filmstúdióban 
dolgozott. Érdekelte a képi megjelenítés, az 
ősmozi, a némafilmek világa. A Balázs Béla 
Stúdió egyik alapító tagja. Operatőrként 
rendezői voltak Huszárik Zoltán, Makk Ká-

roly és Novák Márk, s olyan filmek készíté-
sénél állt a kamera mögött, mint az Elégia, 
a Macskajáték, a Szerelem vagy az Utolsó 
kézirat. Rendezőként többi között az Örök-
mozi, színészként a Vöröskő, dramaturgként 
a Szindbád kötődik a nevéhez. Specialitásai: 
a rövidfilm, a dokumentumfilm, az animáció, 
valamint bábfilmek készítése és régi filmek 
restaurálása.

Szücs Balázs alpolgármester avatóbe-
szédében elmondta, bár személyesen nem 
ismerte Tóth Jánost, ám mikor párja, Judit 

támogatást kért az emléktábla elhelyezésé-
hez, gondolkodás nélkül segítette.

– Egyrészt tisztelet a tehetsége, az élet-
műve előtt, és büszkeség, hogy ilyen kiváló 
művészt tudhatunk az erzsébetvárosiak so-
rában. Másrészről üzenet a generációmnak 
és az utánam lévőknek, hogy igenis min-
denki számít! 

– Legyen Tóth János és életműve élő 
példa és inspiráció a következő generációk 
számára – tette hozzá Szücs Balázs.          

 tzs

Születésének 91. évfordulóján emléktáblát avattak Tóth János „Janó” Kossuth-díjas operatőr, filmrendező, 
a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia egykori tagjának tiszteletére. A világ operatőreinek egyik 
legkiválóbbika a Dob utca 46/B-ben lakott. Az önkormányzat nevében Szücs Balázs és Bárdi Zsuzsa alpol-
gármesterek, Bónus Éva és Sáli Annamária képviselők helyeztek el koszorút Tóth János emléktáblája előtt.

Megkérdeztünk 
a Péterfy Kórházat

Mi van 
az onkológiai 
osztály 
betegeivel?
Lényegében teljes 
hírzárlat a kórházakban

(Folytatás az 1. oldalról.)
Kérdéseinkre nem kaptunk választ, illet-
ve arról tájékoztattak, hogy a főigazgató 
jelenleg szabadságon van. Valamint hi-
vatkoztak az onkológiai osztállyal kap-
csolatos korábban kiadott kommünikére. 

Szögezzük azonban le: nem a kórház 
hibája, ha újságírói kérdésekre nem tud-
nak kielégítő választ adni – ezt erősíti 
meg Oláh Lajos Terézváros, és Erzsé-
betváros DK-s országgyűlési képviselője 
is. A covid-járvány kitörése óta, a kórhá-
zakat a Pintér Sándor vezette Belügymi-
nisztérium irányítja, a gyógyintézmények 
élén katonai parancsnokok állnak, és 
az engedélyük nélkül egyetlen kórházi 
alkalmazott sem nyilatkozhat. S noha 
a korlátozásokból szinte már mindent 
feloldottak, ezek az intézkedések még 
mindig érvényesek: lényegében teljes 
hírzárlat van a kórházakban. 

Oláh Lajos hozzáteszi a kormány már 
évekkel ezelőtt bejelentette egy „szu-
perkórház” építését Dél-Budán. Bár még 
semmi nem épült meg, máris gigantikus 
300 milliárd forintos költségvetéssel szá-
molnak. Az ellenzék javaslatát, miszerint 
ezt az összeget inkább fordítsák a meg-
lévő kórházak és egészségügyi intézmé-
nyek felújítására, a kormány lesöpörte az 
asztalról. Oláh Lajos szerint a Péterfy is 
olyan állapotban van már, ami teljeskörű 
renoválást igényelne, ez körülbelül 30 
milliárd forintba kerülne. A képviselő járt a 
Péterfyben, és úgy tapasztalta, az átfogó 
felújítások helyett, inkább akciószerűen 
zajlanak a kisebb munkálatok. Úgy véli, 
mivel az újsághírek szerint az áthelyezett 
betegek közül többen megszakították a 
kezelésüket, mert ragaszkodnának a sa-
ját orvosukhoz, és mivel nincs válasz arra, 
hogy az „ideiglenes állapot meddig fog 
tartani” felveti, hogy a felújításokat nem 
tervezték meg kellő gondossággal. 

A Művész moziban mutatták be a Tomi há-
borúja című háromnegyed órás dokumen-
tumfilmet, amelyben három holokauszt 
túlélő mondja el, hogy gyerekként hogyan 
élték át és túl a század legtragikusabb bor-
zalmait. Ennek a filmnek az esetében fontos 
az időtartama, ugyanis azért 45 perces, mert 
éppen ennyi ideig tart egy tanóra... 

A dokumentumfilm ötlete azonban 
nem a rendező fejében, hanem két 
politikuséban fogant meg. Ujvári-Kövér 
Mónika, Erzsébetváros alpolgármes-
tere és dr. Oláh Lajos országgyűlési  
képviselő évek óta szerveztek VI. és 
VII. kerületi iskolákba rendhagyó 
történelemórákat, amikor a gyerekek 
holokauszt túlélőkkel találkozhattak. 

Ekkor jutott eszükbe, mi volna akkor, ha 
néhány túlélővel a beszélgetéseket filmre 
is vennék egyfajta „oral history”-ként. Két 
évvel ezelőtt, 2019. februárjában aztán Uj-
vári-Kövér Mónika az aktuális költségvetés 
vitájánál módosító javaslatot adott be, hogy 
a film elkészülhessen.

Egyfelől azért választották a film műfaját, 
mert úgy gondolták, ez sokkal inkább leköti 
a mai kor gyerekeit, másfelől az egyre idő-

södő túlélők még el tudják mesélni a velük 
történteket. Azóta sajnos éppen a film egyik 
megszólalója, Kárpáti György olimpiai baj-
nok már elhunyt. 

Az elkészült filmet minden erzsébet- 
és terézvárosi iskolába eljuttatják, 
és a művelődési intézményekben 
is vetíteni fogják, hogy a múlt soha 
ne merüljön feledésbe, és ne ismét-
lődhessen meg a történelem egyik 
legsötétebb fejezete. 

A bemutatón bejelentették: a film készítői és támogatói pendrive-okra másolják az épp „iskola-óra hosszúsá-
gú” alkotást, amely számtalan mai tizenévesnek lesz megrázó történelem-leckéje a közeljövőben

Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester lakásán kö-
szönt egy holokauszt-túlélőt. A szervezők azokra is 
gondoltak, akik most nem tudtak ellátogatni Nagy 
Endre rendező-producer filmjének vetítésére

  SZEMÉLYES TÖRTÉNETEK A VÉSZKORSZAKBÓL

Film, az önkormányzat 
kezdeményezésére

Tudta, hogy a kerületben 
dolgozik annak a témának a 
legismertebb magyarorszá-
gi képviselője, amivel szin-
te mindannyian találkozunk életünk 
során? A munkaköri leírás „professzo-
ra”, Baksai Zoltán az EVIN (Erzsébetvá-
rosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.) 
HR-ese. Könyve alapmű a – ahogy régen 
mondták – személyzetis és munkaügyis 
vezetők körében.

Tudta-e?
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Mi volt a nyár végén...

KÖRÚTI KÖNYVTÁR  Az egykori Kertész utcai és Andrássy úti könyvtár helyett a VI. és a VII. kerület határán 
megnyílt a Körúti Könyvtár: három szinten, csaknem 700 négyzetméteren várják az olvasókat.

TANÉV VÉGÉRE HANGOLÓDTAK  Tini klezmer- és rockbandák közreműködésével, jókedvű tanévnyitót 
tartott a Klauzál téren a Kamaszfesztivál csapata. A kerületi civilek fő profilja kalandos osztálykirándulások 
összegyűjtése, s a lehetőségek megosztása felsőtagozatos és középiskolás diákokkal. A pénteki rendez-
vényen fiatalok adták elő a Jerusalema örömtáncot Grecsó Zoltán táncművész vezetésével, és kihirdették 
azt is, hogy a tanév végi Országos Osztálykirándulás Miskolc Egyetemvárosban lesz, május 26-29 között.

ROMA MISE ISTENNEK Teltházas koncerten mutatták be a zenetörténet első lovári nyelvű miséjét a buda-
pesti Szent István Bazilikában. Oláh Patrik a mise szerzője köszöntőjében elmondta, hogy a Le Devleske c. 
zenemű nem csak a romáknak szól, hanem minden embernek, aki békességben szeretne élni hazájában. „A 
mise hidat képez ember és ember között, származástól és vallástól függetlenül.”
A képen Szőke Nikoletta és Takács Nikolas szólisták, Alpaslan Ertüngealp karmester, a GRAZIOSO Kama-
razenekar és a Belvárosi Ferences Kántorátus. (fotó: Lambert Attila)

BUDAPEST100
Idén az I. és a II. Világháborút követően átadott há-
zak nyitották ki kapuikat az érdeklődők előtt, s mu-
tatták meg rejtett kincseiket a betérőknek. Itt egy 
kisvasút, ott egy páternoszter, szökőkút vagy légó-
pince, kovácsoltvas kapuzat – egy korszak stílusje-
gyei csakúgy, mint a műteremlakások, munkásko-
lóniák vagy éppen egy gépfegyverállás a tetőn. 
A tíz éve indult program célja ma is ugyanaz: be-
mutatni a pincétől a padlásig a házakat, megis-
merkedni lakóival, és hozzájárulni új közösségek 
kialakulásához. Erzsébetváros a Budapest100 ren-
dezvényén 20 házzal képviseltette magát.

ARANY MEDÁL  Hámori Ildikó életműdíjat kapott, Udvaros Dorottya lett Az év színésznője, Mészáros Béla 
Az év színésze a közönségszavazatok alapján. A kitüntetettek a Bethlen Téri Színházban vették át az Arany 
Medál díjat, amit Navarrai Mészáros Márton kulturális újságíró alapított 2008-ban. Gáspár Katának Az év 
legígéretesebb fiatal tehetsége elismerést ítélték oda, Az év írója címet pedig Szabó T. Anna író, költő vi-
selheti. Dombrovszky Lindát Az év filmrendezőjének választotta a közönség. A koronavírus-járvány miatt 
tízhónapos csúszással rendezték meg a díjátadó ünnepséget.

TANSZERCSOMAG  A Vöröskereszt 62 erzsébet-
városi diák részére állított össze tanszercsomagot. 
A kisebbeknek plüssfigurákkal, vidám pólókkal és 
mesekönyvekkel is kedveskedett a kerületi iroda.

BÓBITA AJÁNDÉK  Az iskolások mellett az ovisok 
„tanévkezdéséről” sem feledkeztek meg az önkor-
mányzat vezetői. Bárdi Zsuzsanna alpolgármester-
től Hári Zsuzsanna, az Akácfa utcai Bóbita óvoda 
vezetője veszi át a hasznos ajándékokat.

PARKOLÁS ÉS ROLLER-KÁOSZ
A K11-ben tartott lakossági fórumon Niedermüller 
Péter polgármester elmondta: hamarosan kijelölik 
Erzsébetvárosban azokat a lakossági parkolóhelye-
ket, amelyeket –18 órától reggel 6-ig – csak a kerü-
letbe bejelentett helyi lakók vehetnek igénybe. 
Sürgős megoldásra vár a „roller-káosz” is. Strang 
Tamás, a BKK Fejlesztés és Innováció igazgatója 
szerint a mindenfelé széthagyott rollerek nem csak 
rossz látványt nyújtanak, de balesetveszélyesek is. 
A Mikromobilitási pontokkal azt szeretnék elérni, 
hogy a közösségi rollereket csak itt, a külön kijelölt 
helyeken lehessen letenni, és így rendezett közte-
rületek alakuljanak ki a fővárosban. 

ÜNNEPI ÉTELEK
„Kerek és édes” menüt készített Fűszeres Eszter a 
Csányi5-ben, köszöntve a zsidó újévet, a Ros Há-
sánát. Idén szeptember 6-án kezdődött a kétnapos 
ünnep, az ember teremtésének 5782. évfordulójára 
emlékezve. A főzőest az újév megédesítését szol-
gálta, s jókedvű kukták segítették. Képünkön pél-
dául Gábor Mónika programkoordinátor.

HÁLAADÁS  Budapest egyik legszebb temploma, a Rózsák téri Szent Erzsébet plébániatemplom szeptem-
ber 8-án adott otthont a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik programjának. Francia nyelven ce-
lebrált szentmisét Jerome Beau érsek, illetve bemutatták a Budapest-misét, amit Pejtsik Péter komponált.



viszont megszegni a kóserság szabályait, 
nem történhet itt obszcenitás, meztelenség, 
gyilkosság. A tórát nem zavarja a kulturális 
élmény, mert az az embert építi – világosít 
fel minket a ház vezetője.

Tóra
Jelentése: tanítás, intés. A Biblia ótesta-
mentumi részének első öt könyve, amit 
általában Mózesnek tulajdonítanak 
zsidó és keresztény hagyományok.

Kiss Henriett elmondja, hogy újjáépítet-
ték az elbontott tóraszekrényt és a centráli-
san elhelyezkedő bimát, azaz a tóraolvasó 
állványt. A bima motoros emelőszerkezetet 
kapott, így szabadon mozgatható: felemel-
hető és lesüllyeszthető a térben. A látvány 
futurisztikus, lenyűgöző.

– A bima 1300 kilogramm súlyú, nem is 
lehetne innen eltologatni. Mindenki csudá-
jára jár a teljesen eltűntethető szerkezetnek 
– magyarázza Kiss Henriett.
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Kiss Henriett, a létesítmény igazgatója ve-
zetett körbe bennünket a házon, ami hosszú 
hányattatás után végre újra teljes pompájá-
ban ragyog és él, benne a Tórával, mely ma-
gát az életet jelképezi.

FELÚJÍTÁS 3,2 MILLIÁRDBÓL
2015-ben támogatási szerződést kötött a 
Miniszterelnökség és a MAZSIHISZ: 3,2 mil-
liárd forintot biztosított a kormány a Rum-
bach zsinagóga teljes rekonstrukciójára és 
újjáépítésére.

Ennek során helyreállították a földszinti, 
zsinagóga tér szakrális jellegét, ami emellett 
kulturális intézményként funkcionál. 

– A zsinagóga a gyülekezés háza, felada-
ta nem csak a szakrális szabályok közvetí-
tése. A szakralitást a tóraszekrény és a tóra 
adja, emiatt kell itt vállat, térdet eltakarni, 

sapkát hordani. A tóra maga az élet, úgy vi-
gyázunk rá, mintha élő ember lenne – ma-
gyarázza Kiss Henriett.

– A zsinagógatérben amúgy megtehető 
minden, ami nem életellenes. Nem lehet 

  „A DOLGOKNAK VISSZA KELL KERÜLNIE A HELYÜKRE!”

Életre kelt 
a Rumbach 
zsinagóga

Várhatóan októbertől teljes kapacitással üzemelhet a Rumbach utcai 
zsinagóga. A szakrális tér július óta vallási eseményeknek, kulturális 
programoknak ad otthont. Sőt, szeptember 14-ére kitűzték az első 
színházi bemutatót is itt.

A világ egyik legrangosabb design 
elismerése az 1955-ben alapított Red 
Dot Design Award, melyen tervezőkből, 
professzorokból, szakújságírókból álló 
nemzetközi zsűri választja ki a díjazott 
műveket. 2021-ben Dávid Gábor és 
Tausz Gábor Ezra Brands & Commu-
nication Design kategóriában nyerte 
el a díjat a helyreállított Rumbach 
Sebestyén utcai zsinagóga látogató-
irányító rendszerének, arculatának és 
kiállításainak grafikai tervezéséért. Ők 
alkották meg a ház összes rézgrafikáját 
és a turisztikai útbaigazító táblákat is. A 
Rumbach zsinagóga designkommuni-
kációja a bejárattól a kijáratig: össze-
függő, részleteiben sokszínű vizuális 
elemek összessége.

 „ARCULATI OSCAR-DÍJ” 
A GRAFIKUSOKNAK

Török Zsuzsa



Mi lesz a Péterfy 34-ben?
Így vannak ezzel a körzetemben 
élő Péterfy utcaiak is, akik idén 
már többen fordultak hozzám 
kérdésükkel: tudok-e valamit a Pé-
terfy utca 34. szám alatti, tervezett 
építkezésről. 

Nos, őszinte leszek, nem na-
gyon sikerült kiderítenem hol tart 
a beruházás. De a háznak, ahogy 
a ház helyének is, történelme van. 

Az itt eredetileg álló ingatlant 
1902-ben építették. A nem túl nagy, 
1 emeletes lakóépületet meg lehe-
tősen megviselték a hábo rúk, a For-
tepanon fellelhető fotó tanúsko dik 
arról, hogy már 1957-ben is igen 
rossz állapotban volt. 

Az épületet 2008-ban lebon-
tották, a telek hosszú éveken ke-
resztül üresen állt, ma fizetőpar-
kolóként működik, ami a jelenlegi 
parkolási helyzetben lássuk be, 
sok lakó életét könnyíti meg. A 
több mint 10 éves kálvária, a be-
nyújtott, majd felfüggesztett épí-
tési engedélyezési eljárás után 

2020. február 26-i dátummal a 
telekkel szomszédos ingatlanok 
lakói tájékoztatást kaptak arról, 

hogy az eljárás felfüggesztését 
megszüntették, az építési enge-
dély kiadásra került, és megtud-
hatták a dokumentumból, hogy 
mi épül a Péterfy 34-ben.

Eszerint 1 pinceszint, földszint 
+ 6 emeletes épületet húznak fel 
ide. Az épület 123 lakóegységes 
szállodaként van megjelölve, az 
ingatlanon belül 73 db parkoló-
hely létesítésével. Megnyugtató, 
hogy a több mint 20 oldalas doku-
mentum 22+32 pontban sorolja az 
építtető kötelezettségeit, amiben 
a szomszédos ingatlanokban lévő 

lakások állapotrögzítése, valamint 
az esetleges károkozások helyreál-
lítása is szerepel. Ugyancsak fontos, 
hogy az építkezés kizárólag a zaj- és 
rezgésvédelmi szabályok betartá-
sa mellett, a szálló por kibocsátás 
mérséklésével, valamint – röviden 
összefoglalva – a környezet rend-
szeres takarításával végezhető. Az 
építési engedély a véglegessé válás 
napjától számítva 3 évig hatályos. 

Azt nem tudjuk pontosan, hogy 
az építkezés maga mikor kezdődik 
el, különös tekintettel arra, hogy 
2020. márciusától az építkezések-
kel kapcsolatos engedélyezés az 
önkormányzatoktól átkerült a kor-
mányhivatalokhoz. 

KÉPVISELŐI OLDALAK
ERZSÉBETVÁROS

AZ ERZSÉBETVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐINEK MUNKÁJÁRÓL 2021/8-9

AZ OKTÓBERI OLDALAK KÉPVISELŐINEK FOGADÓÓRÁI

SZEPTEMBERI TARTALMUNKBÓL
Nagy Andrea egyéni képviselő, 8. választókerület • Sáli Annamária egyéni képviselő, 6. választókerület •

Szücs Balázs egyéni képviselő, 7. választókerület • Ujvári-Kövér Mónika egyéni képviselő, 1. választókerület •
Ripka András önkormányzati képviselő • Veres Zoltán önkormányzati képviselő •Molnár István egyéni képviselő, 5. választókerület

Garai Dóra

önkormányzati 
képviselő

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

Bejelentkezés a 
+36-30-227-4481-es 

telefonszámon.
Facebook: 

www.facebook.com/
groups/

elhetoerzsebetvaros
Web: 

www.7ker.hu

Dr. Kispál Tibor

a 3. választókerület 
képviselője

Bejelentkezés a 
+36-1-462-3207-es 

telefonszámon.
E-mail: 

kispal.tibor@
erzsebetvaros.hu

Fogadóóra: 
minden hónap 

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

Devosa Gábor

a 9. választókerület 
képviselője

Megbeszélés, 
egyeztetés után,
a hét bármelyik 

napján lakóim ren-
delkezésére állok.  

Keressenek 
a +36-1-462-3106-os 
irodai telefonszámon, 

vagy közvetlenül 
elérhetnek 

a +36-30-900-3311-es 
számon.

Bónus Éva

a 10. választókerület 
képviselője

Fogadóórát egyez-
tetett időpontban 

tartok. Bejelentkezés 
a +36-30-227-4859-
es telefonszámon.

E-mail cím: 
bonus.eva@

erzsebetvaros.hu 
Facebook: 

www.facebook.com/
bonus.eva.
momentum

Bárdi Zsuzsanna

a 2. választókerület 
képviselője

Fogadóórát egyez-
tetett időpontban 
tartok. E-mail cím: 

borbelynebardi.zsu-
zsanna@erzsebetva-

ros.hu. Bejelentke-
zés: 06-20-574-0584.

Facebook: 
bardi.zsuzsanna.

momentum
Instagram:

bardizsuzsa

önkormányzati 
képviselő
Fogadóóra 
időpontja: 

megbeszélés szerint. 
Bejelentkezés 

a benedek.zsolt@
erzsebetvaros.hu 

e-mail címen.

Benedek Zsolt 

Fogadóórát előzetes megbeszélés alapján, egyeztetett időpontban tartok.            +36 1 462 32 26             nagy.andrea@erzsebetvaros.hu             Nagy Andrea képviselő

Megérdemlik!
A Magyar Egészségügyi Szakdolgo-
zói Kamara országos nagygyűlést 
szervezett július utolsó napjára, 
a Hősök terére, több pontban 
fogalmazták meg kiáltványukban, 
hogy tisztességes munkájukért 
tisztességes bért, elbánást várnak 
az ápolók is. A Péterfy kórház a mi 
kórházunk, hosszú évek óta igyek-
szem támogatni az itt dolgozókat, 
elismerve áldozatos munkájukat. A 
Nagygyűlésen való részvételt ezért 
kötelességemnek éreztem, de az 
általam alapított Hónap dolgozója 
díjak átadására is sor fog kerülni 
nemsokára. 

Fortepan / UVATERV 

NAGY ANDREA
a 8. választókerület képviselője

Amikor a belvárosi környezetben, a szűk utcáinkat övező házak lakói értesítést kapnak arról, hogy a „szom-
széd” építkezésbe kezd, tulajdonképpen nincs ember, aki ne fogná a fejét – mi lesz itt a nyugalommal hónapo-
kig? Amikor viszont hónapokig nem történik semmi, akkor már azon aggódik mindenki, hogy mikor kezdődik 
valami. Az összes ilyen belvárosi építkezés lakosságot elgondolkoztató mozgatórugója az információhiány. 



A meggylkoltak számát nem ismerjük ponto-
san. Az európai cigányság 10-30%-a veszett 
oda a porajmos nemtelen pusztításában. 
Csak a magyarországi áldozatok számát 
nagyjából 5 ezer és 70 ezer közé becsülik. 
Az Országos Roma Önkormányzat által szer-
vezett megemlékezésen Fahidi Éva, 95 éves 
holokauszt-túlélő mellett ülhettem, aki meg-
engedte, hogy ünnepi beszédét lefotózzam 
és közre adjam. Nagy megtiszteltetés volt 
találkozni vele, szavait soha nem feledem.

Fahidi Éva, 
95 éves holokauszt-túlélő üzenete
„Én, mint fültanú megismétlem, hogy nem 

érvényes az a közhely, hogy majd az 
idő múlása halványítja az emléket, vagy 
enyhíti a fájdalmat. Az idő csak megtanít 
arra, hogy ami történt megváltoztatha-
tatlan, tehát egy dolog lehetséges: meg 
kell tanulni vele együtt élni.

Nekem vértestvérem lett mindenki, akár-
honnan jött, akit megfojtottak Cyklon 
B-vel (Zyklon-B gáz – A szerk. –), akit 
bárhol kemencében vagy nyílt lángon 
elégettek, akit akárhol bármilyen módon 
megöltek, akit még a vasútállomásig sem 
vittek el a csendőrök, mikor a magyar de-
portálások folytak, a falu határában lelőt-
ték, mert cigány volt. A magyar történe-
lem nagy tragédiája, hogy ez megtörtént, 
nem lehet kitérni a társadalmi felelősség 
elismerése elől. 

Nagyon fontos most napjainkban, a vilá-
got ismét fenyegető nemzetiszocialista 
eszmék világméretű eszkalálódásakor, 
hogy az egyházak egyértelműen a gyű-

lölet ellen foglaljanak állást, segítve a 
túlélők örökül hagyott törekvéseit egy 
szolidáris, mindenki számára egyen-
lő esélyeket, békét nyújtó világra, ahol 
megértésre, egymás támogatására neve-
lik a gyerekeket óvodás koruktól kezdve. 
Minden alkalommal, amikor találkozunk, 
elmondom nektek, hogy milyen nagy 
hatalom a tudás, és arra buzdítalak ben-
neteket, különös tekintettel a roma fiata-
lokat, hogy tanuljatok. A jövő az ifjúság 
kezében van, olyan lesz, amilyenné csi-
náljátok magatoknak. 

Ne legyetek hátrányban, amikor el kell dön-
teni, hogy mivel akartok foglalkozni. Azt 
kívánom nektek, hogy bízzatok maga-
tokban, váljatok megelégedett, boldog 
emberekké, találjatok magatoknak jó 
munkát, aminek örültök, legyetek egész-
ségesek és teremtsetek magatoknak 
boldog családokat. Isten áldása kísérje 
az életeteket!”

Az illegális hulladéklerakásról na-
gyon sokan úgy gondolják, hogy 
ez elsősorban a külvárosok prob-
lémája, de a valóság az, hogy Er-
zsébetvárosban is előfordul, hogy 
az önkormányzatnak kell eltakarít-
tatnia olyan sittet, lomot, törött bú-
tort, amit sokszor még csak nem 
is kerületi lakosok helyeznek ki – 

nem mintha ez mentség lenne erre 
a cselekedetre. Sedlák Tibortól, a 
kerületi Rendészet igazgatójától 
kapott információk alapján szeret-
ném felhívni a figyelmet arra, hogy 
a hétköznapi háztartási hulladék 
mellett felgyülemlő mindenféle 
lomok elszállításáról a tulajdonos-
nak kell gondoskodnia. Ezt azért 
is érdemes megszívlelni, mert csak 
az elmúlt hónap utolsó napjaiban 
3 alkalommal sikerült a Rendészet 
munkatársainak olyan, nagy meny-
nyiségű lomot kihelyezőket elcsíp-
nie, akik közül csak egynek volt 
konténeres szállítása megrendel-
ve. A hír nem hangzik jól, de még 
rosszabb, ha mellétesszük, hogy 
mindkét szabálysértési eljárásban 
érintett személy a Nefelejcs utcá-
ban (nálunk) igyekezett megsza-
badulni a lomjaitól, sittjétől. 

A Rendészet figyel!
A rossz hír jó oldala, hogy a fel-
derítést és ellenőrzést végző 
Rendészetünk, a térfigyelő kam-
rarendszer által közvetített képso-
rokat figyelve mindhárom esetben 
azonnal intézkedni tudott, az ered-
mény szabálysértési bírság, illetve 
az egyik esetben feljelentés lett. 

Erzsébetváros 
Rendészeti Igazgatósága 

1076 Budapest, Százház utca 10–18. 
A nap 24 órájában hívható ügyeleti 
telefonszámunk: +36 1 461 90 40

Van másik megoldás
www.fkf.hu
Budapesten az FKF üzemelteté-
sében 17 hulladékudvar is műkö-
dik, ahol leadhatók a festéktől, a 
sitten keresztül a különféle veszé-
lyes hulladékok is. A honlapjukon 
minden információ megtalálható 
arról, hogy hova, ki, milyen hulla-
dékot adhat le.

Újrahasználati központok
Ugyancsak az FKF felügyelete alatt 
működik 2 úgynevezett újrahasz-
nálati központ  is, ahol díjmentesen 
adhatjuk le a nálunk már felesle-
gessé vált, de más számára még 
használható tárgyakat, bútorokat. 

Amit nem találtam
Rutinosan igyekeztem teljes körű 
tájékoztatással segíteni körzetem 
lakóit, de meglepetéssel tapasztal-
tam, hogy a VII. kerületi lomtalaní-
tásra vonatkozó információkat nem 
találtam meg az FKF honlapján. 

Lesz lomtalanítás!
Felhívtam az FKF ügyfél-
szolgálatát, ahol mint lakó, 
bárki kaphat információkat. 
Amennyiben a járványhelyzet 
engedi, idén is meg lesz tartva 
a lomtalanítás! Az időpont azért 
nincs fent a honlapon, mert csak 
rövidebb időintervallumot foglal 
össze a táblázat. Azonban ha fel-
hívják a 06 80 353 353 zöldszámot, 
minden információt megkaphat-

nak saját lakásukra vonatkozóan. 
Az FKF egyébként a lomtalanítás 
előtt minden háztartást külön kiér-
tesít a pontos időpontokról. 

Fogadóórát időpontegyeztetés alapján tartok.             06 30 227 48 59             E-mail cím: sali.annamaria@erzsebetvaros.hu             Facebook / sali.annamaria.momentum
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SÁLI ANNAMÁRIA
6. választókerület

Fogadóórát minden hónap első hétfőjén, 16-18 óráig tartok, valamint előzetes megbeszélés alapján előre egyeztetett időpontban is.             +36 20 298-3169.

SZÜCS BALÁZS
a 7. választókerület képviselője

Az illegális hulladéklerakás 
büntetéssel jár!

A problémákat könnyebb 

közösen megoldani, 

a pozitív híreknek 

pedig jó együtt örülni! 

Keressenek levélben, 

telefonon, találkozzunk

fogadóóráimon!

A nyár vége, a tanév, nevelési év kezdete mindig tele 
van izgalommal, a szeptember tehát egy különleges 
hónap minden családban, ahol gyermeket 
nevelnek. Közülük is a legkülönlegesebb napokat 
élik meg azok a gyerekek, aki most mennek 
óvodába, iskolába. Ezeket a pillanatokat 
igyekszünk egy kis önkormányzati 
ajándékkal könnyebbé 
tenni számukra. Ovisoknak, 
iskolásoknak más-más apróságok 
bújnak meg a tornazsákokban, 
kéztörlő, színesek, füzetek, de 
amit minden erzsébetvárosi 
gyermek büszkén viselhet, az a 
boltokban nem kapható, kerületi címeres 
baseball sapka. Reméljük, idén már nem 
kell az online oktatással, a gyermekkori 
home office-val megküzdeni, sikeres tanévet 
kívánok mindannyiuknak!

SOK SIKERT NEBULÓK!

Facebook oldalam
Figyeljék képviselői Face-
book-oldalamat, hiszen a 

képviselői munkámról, a Heti 
Hírmondóról, és a Balázsolás-

ról is itt értesülhetnek majd.

Heti Hírmondó
Szeptemberben ismét jelent-
kezem a Heti Hírmondómmal, 

amelyben – ahogy azt már 
megszokhatták – minden pén-

teken összefoglalom, hogy 
milyen munkát végeztem, és 
amelyben eseményeket, ren-

dezvényeket is  a figyelmükbe 
ajánlok.

Szintén szeptemberben indul 
útjára a Balázsolás című 

podcastom második évada, 
ahol egy másik szerepben 

hallhatnak, hiszen nem engem 
kérdeznek, hanem én kérde-

zek. Izgalmas témákkal várom 
Önöket.

Emlékezni fáj... de kell!
Augusztus 2-án a cigány holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából 
tartott megemlékezésen vettem részt. Az 1944-es nyilas hatalomátvétel-
lel kezdődött meg a romák szisztematikus begyűjtése, végső állomásként 
pedig az auschwitz-birkenaui „cigány táborok” következtek, ahol áltudo-
mányos orvosi kísérleteknek vetették alá, és meggyilkolták őket. A tábort 
1944. augusztus 2-án számolták fel, ám ez nem a szabadságot, hanem az 
utolsó megmaradt 3000 táborlakó kivégzését jelentette.

»

http://www.fkf.hu


A lakossági jelzések alapján meg-
próbáltam feltérképezni, hogy 
pontosan kinek a tulajdonában 
állnak ezek a sziklák, és hogyan 
lehetne megoldani ezt a problé-
mát. Hosszas kutatómunkát 
és a környékbeli lakók-
kal, vendéglátósokkal, 
valamint az önkor-
mányzat szakértői-
vel folytatott egyez-
tetéseket követően 
végül arra jutot-
tunk, hogy a sziklá-
kat elszállíttatjuk.

A padok kap csán 
közvé le mény-ku ta-
tást végeztünk: a Ma-
dách Imre út érintett házaiba 
eljuttattunk egy rövid kérdőívet, 
melyre válaszaikat e-mailben vagy 
a Hivatal Kávézóban elhelyezett 
véleményládába bedobva küld-
hették vissza. A helyi lakók véle-
ménye egyértelmű volt: elsöprő 

többségben álltak 
ki amellett, hogy a pa-

dokat távolítsuk el, és ezzel a meg-
oldással enyhítsünk a közterületi 
problémákon.

Így hát július végére a sziklák 
és a padok is eltűntek a Madách 

Imre útról. Bízom benne, hogy en-
nek hatására a környék ismét egy 
fokkal élhetőbbé, otthonosabbá, 
barátságosabbá válik! Köszönöm 
mindenkinek, aki bármilyen for-
mában hozzájárult az ügy megol-
dásához!

Már a 2019-es önkormányzati vá-
lasztáson is a FIDESZ-KDNP párt-
listáján indultam. Azonban most, 
Vattamány Zsolt képviselő úr kerü-
leti hivatalvezetővé történő kineve-
zése következtében, újra megnyílt 
a lehetőség számomra. Ezúton is 
köszönöm a helyi FIDESZ csoport 
egyöntetű támogatását, mellyel le-

hetővé tették, hogy én töltsem be a 
megüresedett képviselői pozíciót.

Válogatott vívóként a sportnak 
köszönhetően megtanultam, hogy 
kitartóan küzdjek céljaim elérése 
érdekében. Ezt a mentalitást sze-
retném önkormányzati képviselői 
munkám során használni.

Személyes véleményem sze-
rint helyi politikusként nem érde-
mes és nem is szabad országos 
politikai kérdésekkel foglalkozni, 
hanem minden esetben a helyi 
közösség érdekét kell szem előtt 
tartani. Ez az elv fogja vezérelni ön-
kormányzati munkámat.

Pártállástól függetlenül tá-
mogatok minden olyan kez-
deményezést, amely a ke rület 
érdekeit szolgálja, nem látom 
értelmét az öncé lú vitatkozás-
nak. Remélem, hogy pár év múlva 

kerületünk újra a fejlődés útjára 
állhat.

Mivel itt lakom, így minden nap 
találkozhatnak velem, szívesen 
veszem a megkereséseket, javas-
latokat, gondolkodjunk együtt Er-
zsébetváros jövőjéről.

Nagy lendülettel és lelkesedés-
sel kezdek neki ennek a megtiszte-
lő feladatnak, és szeretném, hogy 
továbbra is mindig mosolygós ar-
cokkal találkozzak az utcákon.

Bemutatkozik Ripka András, 
a FIDESZ-KDNP 
új önkormányzati képviselője

                                                                 Folyamatosan várom Önöket fogadóórámra, bejelentkezés a +36 1 462 3359-es telefonszámon és e-mailben (ujvari-kover.monika@erzsebetvaros.hu) lehetséges!
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UJVÁRI-KÖVÉR 
MÓNIKA

az 1. választókerület képviselője

Ripka András
önkormányzati képviselő

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

Szerencsére sokan ismernek a kerületben, hiszen 2010 és 2014 között az akkori 4-es 
egyéni önkormányzati választókörzet egyéni képviselőjévé választottak és már a nagy-
szüleim is Erzsébetvárosban éltek, dolgoztak. Születésem óta Erzsébetvárosban lakom, 
nagyon szeretem a kerület pezsgő kulturális életét és belvárosias jellegét, ugyanakkor 
tisztában vagyok a felmerülő problémákkal és tisztán látom a fejlődési lehetőségeket is.

Jól ismerem a kerületet, hiszen születésem óta itt lakom, 

és jól ismerem az önkormányzati munkát is, lévén 

2010-től 4 évig dolgoztam a képviselő-testület tagjaként. 

Forduljanak hozzám bizalommal!

»

Lakossági kérésre
ELSZÁLLÍTTATTUK A MADÁCH ÚTI SZIKLÁKAT ÉS PADOKAT

Aki járt korábban a Madách Imre úton, bizonyára találkozott az ottani kő-
sziklákkal, melyek alapvetően dekorációs célt szolgáltak, azonban többen 
balesetveszélyes módon mászókának, ülőhelynek kezdték el őket használni, 
sőt, sok esetben kvázi illegális teraszként. Mindeközben a közelben található 
padok nemkívánatos magatartásformák színterévé váltak, az erre járó embe-
rek hangoskodása rendszeresen zavarta a lakókat és a békés járókelőket.  

Könyvcsere pontok 
– körzetünkben is!
Dr. Oláh Lajos országgyűlési képvi-
selővel közös kezdeményezésünk-
re Erzsébetvárosban két helyen is 
könyvcsere pontot állított fel az ön-
kormányzat: az egyik könyvszek-
rény épp a Dob utca és a Rumbach 
Sebestyén utca sarkánál található, 
ahol a kis „parkocska” nemrégiben 
szépült meg, új virágokkal, felújított 
padokkal és táblákkal. Ha kedvük 
tartja, járjanak erre, olvassanak egy 
kicsit Önök is az egyik árnyékos 
padon! Jó olvasást kívánunk!

A vírus mindannyiunk életét fel-
forgatta az elmúlt másfél évben. 
Nagy kihívás volt mindez, amit 
közös erővel, összefogással 
sikerült áthidalnunk. Szülőként 
jól tudom, hogy mindez nem 
sikerülhetett volna a pedagó-
gusok nélkül, akik a járvány 
alatt is elhivatottan gondos-
kodtak gyermekeinkről. Az idei 
pedagógusnap alkalmából 
önkormányzatunk több mint 
30 millió forinttal jutalmazta a 
kerületi óvodák munkatársait. 

Köszönjük óvónénik!

Bővült a Terézvárossal kötött 
parkolással kapcsolatos 
megállapodás, így várakozási 
hozzájárulásuk birtokában 
a kerületi lakosok már nem 
csak a Király utcára merőleges 
utcákban, hanem a Lövölde 
téren, a Városligeti fasor mind-
két oldalán, és a Bajza utcában 
is megállhatnak autóikkal.  

Kölcsönös kedvezmény

A körzetünket érintő forgalmi 
rend változás a Blaha Lujza tér 
felújítása miatt nyáron módo-
sult, a felújítással kapcsolatos 
információkért érdemes a BKK 
oldalát követni. Kérem Önöket, 
hogy közlekedjenek figyelme-
sen! Megértésüket, türelmüket 
ezúton is köszönjük!

Blaha felújítás



A tanácsrendszerben 
(nem gondolva a 

rendszerváltásra, a tár-
sasházak kialakulásá-
ra) a kerületi tanácsok, 
egymással egyeztetve, 
lakókat is „cseréltek” 
egymással, akik a gya-

korlatban leadtak egy 
bérlakást a volt kerüle-

tükben, és kaptak egyet 
Erzsébetvárosban. Vagy for-

dítva. A kapott lakások között sok 

szerepelt „szolgálati”, „házmester”, 
„gondnoki” megjelöléssel. A rend-
szerváltás után, – a társasházzá 
alakulás során –, ezek a lakások az 
akkori döntéshozók „bölcs dönté-
se” miatt a frissen létrejött társashá-
zak és az önkormányzat 50-50%-os 
tulajdonába kerültek. Volt lakás, 
melyet az önkormányzat kivásárolt 
a háztól, és a bérlő bent maradha-
tott. Vagy kivásárolt a háztól, és a 
bérlőt is kihelyezte. Vagy a Társas-
ház vásárolta ki a tulajdon felét az 
önkormányzattól, és az övé lett a 
lakás. Ezután a Társasház eladta a 
bérlőnek, vagy kitette a bérlőt, és 
eladta a lakást, vagy a mai napig 
birtokolja, és a benne élő, a társas-
házi közösség „bérlője”. Ugye nem 
könnyen követhető.

A történet nagyon hosszú, és 
szomorú, hogy az elmúlt, közel 
30 esztendő alatt hogyan dobál-
ták ide-oda ezeket az embereket. 
Természetesen az eltelt idő sok 
problémát „megoldott”, mára már 
alig maradtak olyanok, akiknek 
az ügye továbbra is megoldatlan. 
Több évtizedes hányattatás, ren-
dezetlen, bizonytalan helyzet után 
tettem javaslatot ezen néhány 
erzsébetvárosi lakó lakásügyének 
megoldására. 

A testület egyhangúlag támo-
gatta előterjesztésemet, melynek 
értelmében ezentúl:

„(1) A Bizottság kérelemre, 
egyedi mérlegelés alapján dönt 
a társasházzá alakulás idején a 
társasházak osztatlan közös tulaj-
donába került, volt házfelügyelői, 
szolgálati lakások bérlőinek elhe-
lyezéséről, amennyiben a kérel-
mező igazolja, hogy:

• a társasház megalapításakor 
házfelügyelői vagy gondnoki 
jogviszonya fennállt

• a társasházzá alakulás óta folya-
matosan a társasház volt ház-
felügyelői, szolgálati lakásában 
lakik

• a társasház felé tartozása nincs.
Augusztus végéig 2 fő jelezte, 
hogy érintett ebben az ügyben.
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Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint.            Bejelentkezés a veres.zoltan@erzsebetvaros.hu e-mail címen.

Veres Zoltán
önkormányzati képviselő

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

MOLNÁR ISTVÁN
az 5. választókerület képviselője

Növekszik a zöldfelület,

Több ízben is foglalkoztunk már a takarítási, parkolás-szervezési gondokkal, melyek kapcsán azóta sem 

történt javulás, azonban most a zöldfelületekkel kapcsolatos problémák is aggasztóan eluralkodtak a 

kerületben.

„Növekszik a zöld Erzsébetvárosban, csak a bővülésnek az 
iránya más” – kezdte interjújában Veres Zoltán, a Fidesz-KDNP helyi 

képviselője. „Amíg a zöldfelületek mérete korábban négyzetméter-
ben volt mérhető, addig most azt láthatjuk, hogy a zöld felfelé nő gaz 
formájában. Sajnos a kerület teljes területén jellemzővé vált a rende-

zetlenség, gazosodás és a parlagfű-mentesítés hiánya. 
Erre mondják sokan teljes joggal, hogy nincs gazdája a kerületnek” 

– tette hozzá a képviselő.
A takarítás, a zöldterületek és az azokkal kapcsolatos teendők, 

ügyintézés mind városüzemeltetési feladat, melyre az önkormányzat-
nak saját szakirodája van, illetve megbízott cége, akik nemrég 

150 millió forintot kaptak a feladataik elvégzésére.

Gaz és parlagfű 
a Belvárosi pihenőparkban 
a Dob utcában

Tudható, hogy a belső-erzsébetvárosi Klauzál teret szeretné felújítani a jövőben a kerület vezetése. A 
projektről azonban még semmilyen konkrét döntés nem született, nemrég mégis elkezdték kivágni a 

téren lévő fákat veszélytelenítésre hivatkozva. Ha valóban a veszélytelenítés volt a cél, az el kell végez-
ni, de ez nem egyenlő azzal, hogy kivágják a tér régi fáinak javát egy olyan projekthez, amelyikről még 

semmilyen lényegi döntés nem született.

ELTŰNNEK A FÁK

CSAK MÁSKÉPP

21 év használat után 
nehéz szívvel búcsúztam táskámtól, mely sajnos nem bírta tovább 

a munkába járást. A korábbiakhoz hasonlóan, ezentúl is sűrűn 
találkozhatnak utódjával és velem választókörzetem lakói.

Megoldás – 30 év után

Kérem, ha Ön is ebben a helyzetben van,
 és megfelel 

a rendeletmódosítás 
feltételeinek, 

jelezze nekem.

Csoknyai Pálné 
az egyik bérlő, aki 30 éve vár 
önkormányzati lakásra

Erzsébetváros újság,
 1994. 15. szám. 

– Ez már akkor is téma volt!
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A kántor lakása
A kóser kávéház mellett egy konfe-
renciaterem kapott helyet, amit a 
zsinagóga egykori kántoráról, Ten-
nen Viktorról neveztek el. A tér az ő 
lakása volt.

A múlt:
A hitközség 1988-ban az Alba Regia Állami Építőipari Vállalatnak adta el az épületet. Ren-
dezvénytérként és irodaházként nyitották volna meg az újjáépített zsinagógát. Baliga 
Kornél, a zsinagógatér belsőépítésze 1989-ben másfél évig dolgozott az épület állagja-
vításán, újratervezte az ablakokat, restaurálták az ajtókat, oszlopokat. A tóraszekrényt el-
bontották, a szekrény szakrális értékű ajtaját a zsidó múzeum őrizte. 

A rendszerváltást követően a vállalat tönkrement, a ház a kerület szemétlerakója, haj-
léktalanok és kóborállatok menedéke lett. Ami mozdítható volt, az eltűnt az épületből. 
2006 óta újra a hitközség lett a tulajdonos, ekkor rövid időre romos állapotában megnyí-
lik a zsinagógatér, kiállításoknak, koncerteknek helyet adva. 2006-ban Kőnig Tamás és 
Wágner Péter cége nyerte el a Hitközség által kiírt felújítási pályázatot. Ez a pályázat volt 
a mostani felújítás alapterve.

HAMIS HANG A MEGBOCSÁTÁSRÓL
A feszült, óramű pontosságú kamaradarab, melynek krimibe illő fordulatai három éve tö-
retlen sikerrel kápráztatják el a párizsi közönséget és kritikusokat, most Magyarországon is 
látható. Didier Caron népszerű darabjának honi ősbemutatóját az Orlai Produkciós Iroda és 
a Szentendrei Teátrum koprodukciójában Ujj Mészáros Károly – a Liza a rókatündér című 
film rendezője – állította színpadra, Vasvári Csaba és Nagy Dániel Viktor szereplésével. A 
Hamis hang című darab a felújított Rumbach zsinagógában október 6-án, 20 órakor ismét 
megnézhető.

Új elem a második emeleten üvegkorlát-
tal szegélyezett híd, mely a régi lépcsőzetes 
női karzat egykori tetejét jelzi. Ezen a hídon 
ér össze az épületen dolgozó építészek – 
Gergely László, Baliga Kornél és Ugrin Lász-
ló – munkája. A másik újdonság: a kávéházat 
a zsinagógatérrel összekötő három panorá-
maablak. Innen nem csak a csodálatos zsi-
nagógatérre nyílik rálátás, de láthatóak az 
eredeti, összekötő vaselemek.

AZ EGYÜTTÉLÉS ZSINAGÓGÁJA
Az első emeleten található két multifunkci-
onális helyiség, a második emeleten kóser 
kávéház nyílt és konferenciaterem kapott 
helyet. 

A harmadik emelet az együttélés gondo-
latát megjelenítő állandó kiállításé, amely a 
Politzer família történetén keresztül mutatja 
be egy zsidó család sorsát a 18. század ele-
jétől napjainkig: a látogatók egy kortárs, digi-
tális elvárásoknak megfelelő audiovizuális él-
ményt kapnak a 250 négyzetméteres térben. 

A folyosó másik oldalán egy interaktív 
tárlat is látható a Légy része gyűjtőkampány 
anyagából. Ennek lényege, hogy a Magyar 
Zsidó Múzeum és Levéltár felhívására bárki 
megoszthatja saját családjának történeteit, 

dokumentumait, tárgyait a www.legyresze.
hu honlapon, s az emlékek üveggolyóba 
kerülnek. Egy-egy színes, áttetsző golyóra 
kattintva pedig megjeleníthetőek a térben a 
saját történetek, a személyes múltak.  Folya-
matosan fejlődő és növekvő kiállítási elem 
ez az állandó tárlat mellett. 

– Ahogy ezek az üveggolyók egymással 
itt megférnek, úgy fér el együtt a sok, színes 
családtörténet. Szeretnénk vele azt a gon-
dolatot elindítani, hogy talán ez egy olyan 
ország lehet egyszer, ahol mindenki béké-
ben élhet együtt. 

Harminc évig őrizte a mozaikot

Haraszti László kőfaragó művész fela-
data volt – a rendszerváltás időszaká-
ban – a Tóraszekrény kőplatformjának 
elbontása. Ennél többet tett: megóvta 
és harminc éven át őrizte az eredeti mo-
zaikokat az utókornak vidéki műhelyé-
ben. Most idős szakemberként a saját 
kezével tette vissza őket a Frigyszek-
rény elé. Ezt mondta: „Amíg ezt csinál-
hatom, addig elhiszem, hogy az univer-
zum úgy működik, hogy a dolgoknak 
vissza kell kerülniük a helyükre.”
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...és mi lesz az ősz elején

Gyere be 
a szobámba!
A K11 Művészeti és Kulturális Központ szep-
tember 27-én, 19 órakor meghív minket 
Vitray Tamás „szobájába”. Az előadáson a 
méltán híres riporter-műsorvezető elmeséli 
nekünk életének és munkásságának fonto-
sabb állomásait úgy, ahogy azt családi be-
szélgetésen is tenné. 
Az előadás helyszíne: Király utca 11., ahol 
2500 forintért jegyet is lehet vásárolni.

ISON: ÖSSZEKÖTNI AZ ÉGI 

ÉS A FÖLDI DOLGOKAT

Nagyon zene, 
de szójáték 
mindenben…
Inspiráló és friss találkozásokra számít-
hat, aki ellátogat a Szent Efrém Férfikar 
a Hársfa utca 25-ben megnyitott ISON 
művészeti központjába. Lesz itt elektro-
nikus zenei kísérlet, klasszikus komoly-
zenei hangverseny, akusztikus pop szó-
lókoncert, afrikai témájú kiállítás és Szent 
Efrém családi nap. Az ISON a művésze-
tek befogadó otthona szeretne lenni.

„A név egy bizánci zenei fogalom: 
tartóhang, amire szabad az improvizá-
ció. Jelentése szerint összeköti az égi és 
a földi dolgokat” – magyarázza Bubnó 
Lőrinc, az ISON művészeti vezetője, aki 
a különböző művészeti ágakat szeretné 
összekapcsolni az új térben.

A kultúra mellé saját kávéjukat szol-
gálják fel, Bikki Tamás és a Partisan ká-
vézó jóvoltából, illetve a Megszegett Ígé-
ret Pékműhely finomságait is meg lehet 
kóstolni  itt, a körút közelében. A nyitva 
tartás nem nyúlik éjszakába, lakóbarát 
lesz, ígéri Lőrinc.

A nyolctagú Szent Efrém Férfikar Er-
zsébetvárosban keresett próbatermet, s 
nyílt pályázaton jutott a Nemzeti Színház 
jegy- és propaganda-irodájának egykor 
otthont adó földszinti helyiséghez. A 80 
négyzetméter hasznos alapterületű bér-
leményt felújították, melyhez 10 millió fo-
rinttal hozzájárult az EMMI, ugyanennyi 
önerőt pedig a közösség tett hozzá. 

BUBNÓ LŐRINC AJÁNLJA
09.17., 19:00 – DanMark Duó: Simon & 
Garfunkel dalok minden mennyiségben
09.18., 12:00 – Mancika’s Boudoir, azaz 
Afrika Inspirálta Interaktív Divat Nap
09.23., 17:00 – Dalszerelőműhely Fa-
zekas Gergellyel Billie Eilishre hangolva 
(regisztrációhoz kötött)
10.16., 10:00 – Családi délelőtt a Szent 
Efrém Férfikarral (regisztrációhoz kötött)

Sándor Anna neve egybeforr Erzsébet-
várossal, a zsidó kultúrával. A Spinoza 
Színház tulajdonosa, igazgatója, művészeti 
vezetője, dramaturgja, a teátrum lelke nagy 
örömmel hívja 9000 fős baráti körét, és min-
den érdeklődőt a 19. Spinoza Zsidó Feszti-
válra, mely október 6-ig tart majd. 

Elmondhatjuk, hogy a Spinoza sem a 
műfajokat, sem a témákat illetően nem bá-
tortalan.

Balázs Gábor eszmetörténész előadása 
Jézus a kortárs izraeli művészetben címmel 

mutatja be Krisztus visszafogadási történe-
tét. A fesztiválon újra látható lesz a Címzett 
ismeretlen, A Pulitzer-ügy, a Kálmán Imre, 
az operettkirály és a Szerelmünk, Sisi. Jávori 
Ferenc „Fegya” és Dunai Tamás Humorfővá-
ros: Odessza címmel kalauzolja a nézőket az 
orosz-zsidó dallamvilágba, míg Fellegi Ba-
lázs és együttese Leonard Cohent idézi meg 
koncertjén. A 100 éve született Szenes Hanna 
emléke előtt dokumentumfilmmel tiszteleg-
nek, a Spinoza legendáriumról pedig Véner 
Orsolya szemszögéből nyílik fotókiállítás. 
A Lámpás nevű romkocsmában zsidó ele-

mekkel tarkított jazz, blues, rock, népzenei 
koncertek várják az érdeklődőket. 

– Szórakozva tanítás – fogalmazza meg 
Sándor Anna a Dob utcai kulturális ékszer-
doboz jelmondatát, melyre a fesztivál tema-
tikája is épül. 

– Minden előadásunk egy óra időtar-
tamú. Úgy gondolom, ennyi idő elég, hogy 
az emberek fejébe okos, értelmes dolgokat 
tegyünk – teszi hozzá Anna.

A programok sorában több színházi pre-
mier várja a kultúrára éhes közönséget.

Újra Spinoza Zsidó Fesztivál
Szeptember 22-én újranyit a Spinoza Színház: zenés játékokkal, kon-
certekkel, kabaréval, kiállítással várja a nagyérdeműt a 19. Spinoza 
Zsidó Fesztivál. 

SZEPTEMBER 22.
Mózes és Jézus Pesten – politikai 
kabaré
Hámori Ildikó, Makranczi Zalán és 
Schneider Zoltán közreműködésével 
kiderül, mi újság a kereszténységgel és 
a Tízparancsolattal hazánkban. Rende-
ző: Czeizel Gábor
SZEPTEMBER 26.
Pesti zsidó sanzonvilág – zenés játék
Sajgál Erika és Kovács István jól ismert 
szerzők történeteit keltik életre, miköz-
ben megtanítják, mi a különbség a kup-
lé, a sanzon, a dal és a filmdal között.
SZEPTEMBER 28.
Három jiddise mame – zenés játék
Klein Judit, Várady Eszter Sára és 
Fenyő Fruzsina zenés játékban éneklik 
meg a cím jelentését, amelyhez az ötle-
tet maguk az előadók és az élet adta.
OKTÓBER 2.
Liliputiak lázadása – monodráma, felol-
vasószínház
A szeretet, az összetartozás, és egy 
nagy kaland igaz története Jordán Adél 
előadásában.

SPINOZA PREMIEREK:

  MÓZES ÉS JÉZUS KÖRBENÉZNEK: MI VAN EBBEN AZ ORSZÁGBAN?

Szeptember 13., hétfő, 18:00 
A MOZI ARANYKORA – 120 éves a magyar 
film (a MAZSIKE-vel közös szervezésben) 
Rövid tárlatvezetés a „Pesti mozi” mozitörté-
neti kiállításon, bemutatva a budapesti és a 
hetedik kerületi mozizás kezdeteit. Középpont-
ban a némafilmek kora. 
Ezt követően levetítjük az első magyar némafil-
mek egyikét, korhű zenei aláfestéssel. 
Film: Simon Judit (1915, 75 perc) 
Zene: Darvas Ferenc. Jegyár: 500 Ft. 

Szeptember 17., péntek, 18:00 
KRÚDYTÓL GUNDELIG – irodalmi ízutazás a 
Király utcán 
Rendhagyó sétánkon mindent felfedezünk! 
A legpestibb utcán megmutatjuk azt is, hogy 
hova járt mulatni a Wales-i herceg és hol volt 
az első filmvetítés. Időutazásunk során pedig 
kóstolunk is, ezzel is felidézve a multikulti 
Király utca fénykorát. Tartsanak velünk ezen az 
irodalmi ízutazáson! A sétát vezeti Szederkényi 
Olga szerkesztő-rendező. Jegyár: 1000 Ft.

Szeptember 21., kedd, 18:00 
ALTERNATÍV MOZISÉTA – Mi van a kamera 
mögött, hogyan készül a film? 
Előadók: Czeilik Mária Balázs Béla-díjas vágó 
és Hollós Olivér operatőr, a Magyar Televízió 
egykori munkatársai. A program elején rövid 
műtárgyséta: a filmtekercs. Ezt követően be-
mutató és beszélgetés a filmkészítés tech nikai 
részleteiről. A közönség által hozott telefonos 
videófelvételekből rövid film készítése ingye-
nes vágóprogrammal, majd megtekintjük Csu-
kás Sándor Tűnt idők mozija című dokumen-
tumfilmsorozatának 6. részét. Jegyár: 500 Ft. 

Szeptember 29., szerda, 18:00 
JANCSÓ 99-100 – sorozatzáró és megemlé-
kezés Jancsó Miklós születésének 100. évfor-
dulójáról. Kiállítás, beszélgetés és filmvetítés. 
Jancsó-relikviák és eredeti plakátok kiállítá-
sa, beszélgetés a sorozat szerkesztője, Báron 
György és házigazdája, Kirschner Péter vezeté-
sével, meghívott vendégek részvételével, majd 
levetítjük a Szegénylegények című kultikus 
Jancsó-filmet (1966, 87 perc). Jegyár: 1000 Ft

Hernád Ház – Pesti mozi
(Budapest, VII. ker. Hernád utca 46. 4. emelet) Jegyek kaphatók online a jegy.hu és a jegyx1.hu oldalakon, 

a helyszínen nyitvatartási időben, és a rendezvények előtt. e-mail: pestimozi@eromuvhaz.hu

Felgyorsultak augusztusban a 
Blaha Lujza tér felújítási mun-
kálatai. A Rákóczi út már több 
sávon járható! A tér belső, 
legnagyobb része továbbra 
is lezárva marad. A korábbi 
parkolók területét tehát sem a 
gépjármű-, sem a gyalogosfor-
galom nem használhatja még. 
Viszont várhatóan szeptember 
21-én lezárul az első szakasz 
és a forgalomcsillapításkor be-
vezetett forgalmi rend áll visz-
sza a kereszteződésben.

Minden erzsébetvárosit szeretettel vár – lakosokat, vállalkozókat, közös képviselőket is! 
– az önkormányzat egy kis utcatakarításra, a Takarítási Világnap alkalmából. A takarítás 
nagyját természetesen az Erzsébetváros Kft. munkatársai végzik, de várnak mindenkit, 
aki segíteni szeretne.
A szeptember 18-ai kerületszépítés helyszínei, reggel 9 órától:
• az Erzsébet körút (Király utca - Blaha Lujza tér közötti szakasz), találkozó: Erzsébet krt. 6. előtt;
• a Rottenbiller utca (Király utca - Rákóczi út közötti szakasz), találkozó: Rottenbiller utca 
35. előtt. 
Erzsébetváros mindannyiunk otthona, tegyük együtt tisztábbá, otthonosabbá! 

Közösségi utcatakarítás
A TAKARÍTÁS VILÁGNAPJÁN
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Szeptember 16., csütörtök 19:00 
AGÓCS MÁRTON & KEMÉNY ZSÓFI 
KONCERTJE 
Agócs Márton, az Aurevoir frontembere, és Ke-
mény Zsófi, író, költő, slammer közös műsora. 
Az est folyamán a népdaltól a slam poetry-ig 
számos stílust érinteni fognak, mindezt egy-
szál (illetve néha két szál) akusztikus gitárral, 
és kiderül az is, hogy mi történt Kádár János 
2007-ben eltűnt fejével. Jegyár: 1000 Ft

Szeptember 22., szerda 19:00 
FINISSZÁZS: Egy arc tulajdonságai – a Csep-
regi György zeneszerző műve alapján készült 
festményekből nyílt kiállítás záró epizódja. 
Ze ne klasszikus zongorára és jazz quartetre. 
Fellép a Bazsinka Mihály Quartet. 
Jegyár: 500 Ft. 

Szeptember 23., csütörtök 19:00 
ZENESZÍN – Zenés beszélgetés és közös 
örömzenélés. Varga Livius és Hegyi György. 
Jegyár: 1500 Ft.

ÉLJ OTTHONOSAN! – Táncóra a szabadban 
Grecsó Zoltánnal. Érzékenyítő program a test-
tudat, a kinesztetikus intelligencia, a reziliens 
működés és a proprioceptív érzékelés fontos-
ságáról. Jegyár: 2.500 Ft.

Szeptember 25-26., szombat-vasárnap 
10.00 – 13.00 
BE CONSCIOUS / SZÍNPADI SZÍNÉSZET 
ALAPOK KÉT ÜLÉSBEN  
16 éven felülieknek Csiby Gergellyel. Vendég 
oktatók: Király Dániel és Szántó Balázs. 
Jegyár: 3500 Ft/2 nap. 

Szeptember 29., szerda 18:00-20:00  
VEGÁN EST: főszerepben a Tofu / Ninuska 
Kitchen vezetésével. Újra együtt, szabad 
levegőn, jó társaságban, finom ételekkel! A 
Ninától megszokott módon: állati eredetű 
hozzávalók-, olaj- és cukormentesen. Jegyár: 
2000 Ft, mely tartalmazza a kóstolók árát is. 

Október 10. és 24., vasárnap 10.00 – 13.00 
EQUUS STUDIO irodalmi műveken, drámajá-
tékokon, mozgástréningeken keresztül közö-
sen dolgoznunk abból az örökségből, amivel 
nekünk még volt szerencsénk találkozni. 
Részvételi díj: 14.000 Ft / 2 alkalom.

Október 10., vasárnap 19:00 
BÁCSKAI JULI PSZICHOSZÍNHÁZA – Csalók 
és csalódások. Improvizációs színházi játék. 
Közreműködik: Gyebnár Csekka és Kovács 
Lehel, akik több szerepet is játszanak  a 
Pszicho színház premierjén. Író- pszichológus 
szakértő Bácskai Juli. Közbehegedül Bóna Já-
nos. Jegyár: elővételben 2500 Ft, az előadás 
napján 3200 Ft. 

Október 13. szerda 18:00 
Újrahasznosító, értéknövelő, környezettudatos 
életre buzdító, kreatív műhelyek, havi rendsze-
rességgel! Jegyár: 2000 Ft.
 
Október 14. csütörtök 19:00 
ERZSÉBETVÁROSI IRODALMI ÖSZTÖNDÍ-
JASOK: filmvetítés és beszélgetés. A belépés 
díjtalan. 

Október 15., péntek 19.00 
VUJICSICS EGYÜTTES – KONCERT 
Negyvenhét éve, közel azonos felállásban 
játszik a szentendrei Vujicsics Együttes. Rá-
adásul kezdettől fogva ugyanazt az utat járja: 
azt, amit a szerb és horvát népzenék hagyo-
mányőrző feldolgozásának nevezhetünk. 
Jegyár: 2000 Ft 

Október 17., vasárnap 14:00-17:30 
Bevezetés a fermentálás csodálatos világába!   
A tanfolyami ár tartalmazza a kóstolókat, elmé-
leti oktatást, nyomtatott kisokosokat, szüksé-
ges alapanyagokat, eszközöket. A műhelyen 
mindenki készít egy üdítőt és két savanyúsá-
got, melyeket haza lehet vinni. Részvételi díj: 
7000 Ft. 

Október 20., szerda 18.00 
NINUSKA KITCHEN gasztro sorozatának 
újabb estjére várunk, a tőle megszokott 
módon: szezonális alapanyagokból, növényi 
alapon, gyorsan elkészíthető, pénztárcakí-
mélő ételek, hozzáadott cukor és olaj nélkül. 
Főszerepben az ALMA! Jegyár: 2000 Ft, mely 
tartalmazza a kóstolókat.

Október 21., csütörtök 19.00 
ZENESZÍN – Zenés beszélgetés és közös 
örömzenélés. Varga Livius és Szendrői Csaba 
(Elefánt Zenekar). Jegyár: 1500 Ft. 

Október 22., péntek 19.00  
VÁGY, BOLDOGSÁG, RETTEGÉS 
Egyházi Géza, Csengeri Attila és Ernd Frencise 
musical estje. Jegyár: elővételben 3500 Ft, a 
helyszínen 4200 Ft. 

Október 27., szerda 19.00 
KIRÁLY ESTEK – KIRÁLYI PÁROS ESTE 
zenés irodalmi est. Fellép: Schell Judit, Kama-
rás Iván, Zene: Prieger Zsolt, Szerkesztő-rende-
ző: Seres Tamás. Jegyár: 1500 Ft.

Október 28., csütörtök 19.00 
ZENE KÉPEKBEN, KÉPEK ZENÉBEN 
Igazi kulturális csemegét ígérünk azoknak, 
akik szeretik az összművészeti barangolásokat 
a zenétől a képzőművészetig. Jegyár: 1000 Ft. 

Október 30., szombat 19.00 
ERZSÉBETVÁROSI IRODALMI ÖSZTÖNDÍ-
JASOK: filmvetítés és beszélgetés. A belépés 
díjtalan. 

KLUBOK 
Október 5. és 19., kedd 16.00 
ZUMBA GOLD ÉS LINE DANCE Veronikával  
Minden második kedden 16.00-17.00 között. 
Könnyített zenés torna mozgásukban korlá-
tozottaknak és örökifjaknak. Részvételi díj: 
500 Ft/ alkalom, Mozgássérült Igazolvánnyal 
ingyenes!

Minden kedden 18:00-21:00 
FESTŐISKOLA 
Szeretettel várjuk a festeni vágyó, 18. évüket 
betöltött felnőtteket! A foglalkozásokat vezeti: 
Szilágyi Teréz képzőművész. Ha mindig is 
szeretett volna festeni, most lehetőség adódik 
másokkal megosztva, szakmai segítséggel át-
élni az alkotás örömét. Részvételi díj: 6000 Ft/
hó, mely a helyszínen a hónap első alkalmával 
fizetendő. 

Minden csütörtökön 10.00 – 11.00 
SENIOR 50 + JÓGA 
50 ÉV FELETTI JÓGÁZNI vágyóknak, és NEM 
CSAK időskorúaknak – életminőség javításként, 
életmódváltáshoz – súlyfelesleggel küzdőknek, 
betegség, sérülés miatti rehabilitáció elősegí-
tésére. Részvételi díj: 600 Ft/alkalom, vagy 4 
alkalmas bérlet 2000 Ft.

K11 Művészeti és Kulturális Központ kertje 
Budapest, 7. ker., Király utca 11. Jegyek kaphatók online a jegy.hu és a jegyx1.hu 

oldalakon, valamint a helyszínen hétköznapokon 10 és 16 óra között, és  rendezvények 

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

e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu, tel.: +36 1 7888 139. Kedvezőtlen időjárás esetén a 

programokat a K11 belső terei ben rendezik meg.

ERöMŰVHÁZ
SZEPTEMBER-OKTÓBER
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

CHILL GARDEN 
a Róth Miksa Emlékház kertjében 
Budapest, 7.ker., Nefelejcs utca 26. Jegyek kaphatók online a jegy.hu és a jegyx1.hu 

oldalakon, valamint a helyszínen. További információ: www.facebook.com/rothmuze-

um és www.eromuvhaz.hu, e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu, tel.: +36 30 576 5630

Szeptember 25., szombat 10:30 
TÁRLATVEZETÉS AZ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁ-
SOKON 
Tárlatvezetés a Róth Miksa Emlékház és 
Gyűjtemény kiállításain minden hónap utolsó 
szombatján 10:30-tól!  
A program a múzeumba váltott belépőjeggyel 
látogatható. 

OKTÓBER HAVI PROGRAMOK 

Október 2., szombat 11:00-12:30 
RÓTH MIKSÁTÓL RÓTH MIKSÁIG: 
VÁROSTÖRTÉNETI KALANDOZÁS 
Múzeumok Őszi Fesztiválja Kilépve a múzeum 
tereiből sem kell nélkülöznünk Róth Miksa 
művészetét: a Gyűjteménytől néhány sarokra 
máris belebotlunk az egyik üvegfestmény gi-
gantikus másába, a Tiroli fiúba. Milyen emléke-
ket, nyomokat őriznek a múzeumot körülvevő 
utcák, és hogy kerül egy tűzfalra Róth Miksa

Október 8-9., péntek – szombat 
BUDAPEST DESIGN WEEK 
Akkor és most = „a szép új világ” Kiállítás és 
vásár 
A Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény, va-
lamint a PDSIGN Stúdió // Pataki Tiles Manu-
faktúra közös programja a régmúlt korok és a 
kortárs közeg párhuzamára épül. Az unikális 
kiállításon Róth Miksa és családjának bútorai, 
a múzeum gyűjteményi darabjai kerülnek pár-
huzamba a PDSIGN bútoraival és a Pataki Tiles 
Manufaktúra csempéivel, mozaikjaival. 
Pop-up vásár kortárs magyar tervezők alkotá-
saival, középpontban a kerámia, a fém és a fa. 

MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 
Október 9., szombat 11:00 
PINCÉTŐL A PADLÁSIG: VENDÉGSÉGBEN 
RÓTH MIKSÁNÁL 
A Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény Róth 
Miksa világhírű iparművész egykori otthoná-
ban működik, a VII. kerületi Nefelejcs utcában. 
Épülettörténeti sétánk során megismerke-
dünk a mester mindennapjaival, cserfes 
szolgálóival, házias feleségével, és bejárjuk 
az épületet pincétől a padlásig, hogy választ 
kapjunk a legfontosabb kérdésere: hány titkot 
őrizhetnek egy múzeum falai? A program a 
múzeumba váltott belépőjeggyel látogatható. 
REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES! E-mail: rothmuze-
um@eromuvhaz.hu 

Október 13. , szerda 17:00 
TANÁRI WORKSHOP 
Interaktív workshopra hívjuk a felső tagozat-
ban és középiskolában oktató pedagógusokat 
a Róth Miksa Emlékház és Gyűjteménybe. 
Tárlataink, épületünk közoktatási hasznosítá-
sa elsődleges célkitűzésünk, ezt a feladatot 
azonban közösen, az oktató-nevelő munkát 
végző pedagógusokkal kívánjuk megvalósíta-
ni. Muzeológus és tanár, ha találkozik: múze-
umpedagógiai workshop Róth Miksa egykori 
lakóhelyén, a múzeum kiállításain. Ingyenes 
program. REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES! E-mail: 
rothmuzeum@eromuvhaz.hu 

Október 16-17., szombat - vasárnap
BUDAPEST DESIGN WEEK
Pop-up ruhavásár és kerekasztal-beszélgetés 
kortárs magyar designerekkel 
Vetlényi Alma, Vecsei Kinga Réta és Szekeres 
Ákos a fenntarthatóság témájára, az elmúlt 
időszak nehézségeire és az ehhez kapcsolódó 
új „túlélő-stratégiákra” fókuszálva beszélget-
nek és állítják ki az általuk készített ruhákat, 
kiegészítőket. A kerekasztal-beszélgetés 
időpontja: október 16. 16:00 

Október 30., szombat 10:00 
CSALÁDI NAP A SZECESSZIÓ JEGYÉBEN 
Múzeumok Őszi Fesztiválja 
Az őszi szünetben igazi családi csapatépítőre 
várjuk az 5-10 éves gyerekeket és szülei-
ket, hogy Róth Miksa és gyermekei egykori 
otthonában a szecessziós varázsoljon el 
bennünket! Interaktív kiállításnézés, újraér-
telmezett mozaikkészítés, sok vidámság és 
móka: családi délelőtt a Róth Miksa Emlékház 
és Gyűjteményben!  A program a múzeumba 
váltott belépőjeggyel látogatható. REGISZT-
RÁCIÓ SZÜKSÉGES! E-mail: rothmuzeum@
eromuvhaz.hu

Október 30. 10:30-11:30 
TÁRLATVEZETÉS AZ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁ-
SOKON 
Tárlatvezetés a Róth Miksa Emlékház és 
Gyűjtemény kiállításain minden hónap utolsó 
szombatján 10:30-tól!  
A program a múzeumba váltott belépőjeggyel 
látogatható.

Szeptember 23., 18:00
KÖRBE-KÖRBE BUDAPESTEN 
Saly Noémi online előadása. Ingyenes.

Szeptember 26., 18.00. 
GERENDÁS PÉTER KONCERT 
Jegyár: 1000 Ft 

Szeptember 30., 17:00
FISCHER BALÁZS KIÁLLÍTÁSA 
ingyenes 

Október 7., csütörtök 18:00 
Szunyogh Szabolcs online előadása  
Szunyogh Szabolcs nagysikerű soroza-
ta folytatódik! 

Október 14., csütörtök 17:00 
GASZTRO WORKSHOP Fűszeres Eszterrel - 
olasz zsidó konyha 
Októberi gasztro workshopunkon az olasz 
zsidó konyha áll majd a középpontban. 
Jegyár: 7000 Ft 

Október 17., vasárnap 18:00 
Online. A zsidóságról alapfokon Lef-
kovics Péterrel. Lefkovics Péter újabb 
előadása a zsidó vallás újabb rejtelmeibe 
kalauzolja el nézőit. 

Október 24., vasárnap 16:00 
VASÁRNAPI TÁRLATVEZETÉS Balázs Gábor-
ral. Balázs Gábor eszmetörténész a Csányi5 
állandó kiállításn kalauzolja végig a vele sétáló-
kat. Jegyár: 1500 Ft

Október 28., csütörtök 18:00 
KÖRBE-KÖRBE BUDAPESTEN 
Saly Noémivel. Saly Noémi további 
izgalmas városrészeket mutat be nézőinknek. 

Október 31., vasárnap 16.00  
REJTELMES ERZSÉBETVÁROS 7. - Séta Deák 
Gáborral. Erzsébetváros újabb rejtelme Deák 
Gábor vezetésével. Jegyár: 1500 Ft 

OKTÓBERBEN VÁRHATÓ MÉG: 
Folytatódik A hónap tárlatvezetője címmel 
indított közkedvelt sorozatunk, melyet anno a 
pandémia szakított meg. 
Új beszélgetős sorozatot indítunk Színház az 
egész világ! címmel. Októberben Dési János 
Kováts Adéllal, a Radnóti Színház igazgatójával 
beszélget. 
Terveink között klasszikus zenei koncert is 
szerepel, a fantasztikus Steinway zongoránk 
főszereplésével. Kérjük, kövessék program-
jainkat a facebook oldalunkon, valamint 
honlapunkon.

Minden programot valamennyi helyszínen ki zá rólag azok látogathatják, akik érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, és azt munkatársunknak a belépéskor 
a sze mélyi igazolványukkal együtt bemutatják. A szereplő- és műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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



Sedric Watchou – az épek nagy vi-
adalát követő Paralimpiai Játéko-
kon – az erőemelők 88 kg-os súly-
csoportjában helyezést ért el, 181 
kg-os teljesítménnyel a hatodik 
helyezést szerezte meg Tokióban.

De ki ez a Magyarország színe-
iben induló, az afrikai Kamerun-
ból származó fiatalember? Nem is 
nálunk edz, nem is beszéli a nyel-
vünket? Ő is csak „sportmagyar”, akit – mint 
nem egy birkózót, kick-boxost, kajak-slalo-
most – leigazoltunk, miután nem fért be ere-
deti hazája válogatottjába? 

Nagyon nem!
Sedric először is: jófej! 
„Aranyosan” beszél magyarul. 
Menő munkatárs a szakmájában. IT-mér-

nök a Cognizantnál (az amerikai multi a vi-
lágtőzsdén a Top500-ban van, néhány éve 
a világ negyedik legmegbecsültebb IT-szol-
gáltatójának választották.)

 – Ezt francia nyelven nyomom, támo-
gatást biztosítok különböző cégeknek – 
mondja a hat (!) nyelven beszélő mosolygós 
férfiú.

Fokról fokra ért el mindent. Ahogy a tör-
zsi nyelve, a bamiléke után jött a francia, az 
angol, majd az ukrán és az orosz nyelvtudás, 
ugyanúgy emelkedett a vállalati ranglétrán 
is. S milyen érdekes: míg a tokiói olimpián 
legtöbb vetélytársa vagy kiesett (a brazil Da 
Silva, mert túl magasan kezdett), vagy „élet-
veszélyes” mértékben kockáztatott (a kubai 
Drake Vega a végén egyéni csúcsánál 4 ki-
lónál nagyobb súlynak is nekiveselkedett, 
s elbukta), addig a mi fiúnk eredményei így 
következtek a fekvenyomásos viadalon: 
170, 177, 181 kg. Gyakorlatról gyakorlatra 
javított, mindhárom kísérlete sikeres volt! 
(Ezt az előtte végzettek közül csak a későbbi 

győztes, a jordániai Khat-
tab mondhatja el magáról.) 
Hatalmas volt rajta a lelki 
teher, sokan szorongatták 
a mezőnyben, de remekül 
bírta a „gyűrődést”.

Sikerült a bravúr, az olim-
piai pontszerző helyezés! Pe-
dig dehogyis gondolt ő ilyen 
nemzetközi sikerre a 3 éves 

korában szerzett betegsége után, ami egész 
gyerekkorát teljesen beárnyékolta.

– Anyukám nagyon sírt, alig hiszi el, hogy 
ilyen sikeres parasportoló lettem!

Pedig először nem is az erőemeléssel, 
hanem kosárlabdázással kezdte. Mai napig 
is űzi a kerekesszékes kosárlabdázást.

– Abban is válogatott vagyok – fűzi hozzá 
szerényen.

Igazán nagy sportkarrier azonban akkor 
nyílt előtte, amikor megismerkedett a pa-
ra-erőemeléssel. A gyors váltás meseszerű 
véletlensorozat: a Törökvés sportklubban, 
ahol kosárlabdázott, az egyik edzés után 
a csapatkapitány odaszólt, hogy próbál-

kozzon inkább a súlyzókkal, hisz olyan jó a 
testfelépítése. S amúgy ő véletlenül ismeri 
ott a szövetségi kapitányt, Faragó Pétert, 
beajánlja hozzá…

– Ezután találkoztam Petivel és kezdtünk 
el együtt dolgozni az Erzsébetvárosi Sport 
Egyesületnél, ahol ő az edző.

Csakhamar remek mester-tanítvány pá-
rossá váltak: a kapitány hamar behívta a cí-
meres mezes válogatottba. 

– 2017-ben tudtam először magyar szí-
nekben versenyezni és azon a Világkupán 
ötödik helyezést elérni Dubaiban – emléke-
zik vissza Sedric. 

De aztán a múltból rögtön a (közel)jövő-
be ugrik, hiszen az olimpiát követő egy hét 
pihenő után máris készülnek a novemberi 
világbajnokságra, Grúziába.

Egy kis esélylatolgatás, majd – teljes ne-
vén – Watchou Kouokam Sedric Roussel ha-
tározottan kijelenti:

– Magyarországon tervezem a jövőmet!
(Hamarosan interjút olvashatnak majd az er-
zsébetvárosi magyar szövetségi kapitánnyal, 
Faragó Péterrel.)
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HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
Kisterem Nagyterem Kisterem Nagyterem Kisterem Nagyterem Kisterem Nagyterem Kisterem Nagyterem

09.00-09.40
JÓGA

 GERINC SENIOR 
ÖRÖMTÁNC  GERINC EGYÉNI

09.30-10.00
9.50-10.30 
KARDIÓ  

9.50-10.30 
KARDIÓ

NYAK-VÁLL 

10.00-10.30

10.00-11.30 
ETKA JÓGA

EGYÉNI 

10.00-11.30
ETKA JÓGA

CSONT- 
RITKULÁS

10.30-11.00 10.30-11.15 
ALAKFOR- 

MÁLÓ

10.30-11.15 
ALAKFOR- 

MÁLÓ

10.30-11.15 
ALAKFOR-

MÁLÓ 
10.30-11.15 
ALAKFOR-

MÁLÓ

KERINGÉS- 
JAVÍTÓ

11.00-11.30
11.15-11.45 
NYAK-VÁLL 

RELAXÁCIÓ 
11:10-11:25

11.30-12.00 EGYÉNI EGYÉNI EGYÉNI SZTRECSING 
SMR 

13.30-14.00 GERINC GERINC GERINC FITTBALL  

14.00-14.30
SZTRECSING 

SMR  CSÍPŐ-TÉRD EGYÉNI 
KOORDI-
NÁCIÓ ÉS 

EGYENSÚLY
GÁTIZOM

14.30-15.00
GÁTIZOM 

TORNA
SZTRECSING  

SMR
15.00-15.30 EGYÉNI EGYÉNI 
15.30-16.00

16.00-16.30 EGYÉNI 
16.20-17.20

 GERINC  
TRÉNING 

16.30-17.00
16.30 -17.15 

GERINC 

16.30-17.15 
ALAKFOR-

MÁLÓ17.00-17.30
TARTÁS-
JAVÍTÓ 17.15-18.15 

ÖNVÉDELMI 
OKTATÁS

17.00-17.45 
TRX 

17.30-18.00
17.20-18.20 
KÖREDZÉS

JÓGA
18.00-18.30

HASTÁNC HASTÁNC
18.30-19.00

TÁNC
19.30-19.30

Órarend 
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 Centrumban a mozgás

A BAMILÉKE NYELVTŐL A MAGYARIG

Kerületünk olimpiai pontszerzője!
Végre egy erzsébetvárosi egyéni sportsiker!

DOBOZOK, SITT, SZEKRÉNY, 
SZÉK AZ UTCÁN…

Lebuktak 
a titokban 
szemetelők
Néha csak „rémregény”, más-
kor egyenesen krimibe illő nyo-
mozást igényel, hogyan rakják 
ki szemetüket, feleslegessé vált 
holmijukat az emberek az utcá-
ra. Apró kis adalékok a hivata-
losan szólva lakossági hulladék 
kihelyezés nyárvégi fejezetei-
ből, Sedlák Tibor és kollégái – 
Erzsébetvárosi Rendészeti Igaz-
gatóság – információ alapján. 

A Royal Park Hotel (Nefelejcs u. 6.) előtti 
kis zöld közterületi kukák egyszerre csak 
megteltek fekete dobozokkal. Ami meg 
már bele sem fért: nagy barna kartondo-
boz éktelenkedett a járdán. A térfigye-
lő kamerák felvételeiből kiderült, hogy 
mindezeket egy férfi hozta ki a szállodá-
ból, aki aznap már nem tűnt fel többször. 
Másnap ellenben újra megjelent a hotel 
bejáratánál. Ekkor a hamar kiérkező köz-
terület-felügyelők rajtakapták: helyszíni 
bírsággal sújtották, köztisztasági sza-
bálysértés miatt.

A Nefelejcs utca 2. szám elé kb. két 
köbméternyi, lakásfelújításból szárma-
zó lakossági hulladék került a járdára. A 
kamerák felvételeit visszanézve kiderült, 
hogy a lakossági hulladékot egy férfi 
hozta ki a szomszéd (!) házból. Gecse 
Zsófia szolgálatirányító észlelte ezt, riasz-
totta a közterület-felügyelőket, akik felje-
lentették a férfit.

A Csányi u. 3. szám elé egy nagy mére-
tű fehér szekrényt és egy fa széket tettek 
ki, pedig nem volt lomtalanítás. Most is 
a térfigyelő kamerák buktatták le a „sze-
metelőket”: két munkásruhában lévő 
férfi rakta le a bútorokat egy konténer 
mellé, amit másnap reggel elszállítottak. 
De a szekrény és a szék maradt. A munká-
sok viszont másnap a Csányi u. 9-es ház 
előtt dolgoztak, a közterület-felügyelők 
hamar azonosították őket. Intézkedésük 
nyomán a kidobásra szánt bútorok az új, 
üres konténerbe kerültek, így nemsokára 
el is szállították ezeket. A korábban „par-
tizán-pakoló” férfiakat figyelmeztették.

POLGÁRMESTERI 
FOGADÓÓRA 

Fotó: Magyar Paralimpiai Bizottság

Szeptember 21-e a 
jelentkezési határ-
idő a legközelebbi, 
október 5-ei polgár-
mesteri fogadóórá-
ra, amelyre előzetes 
bejelentkezés szük-
séges. Kérjük, írás-
ban írja le pontosan 
ügyét és küldje el e-mailben Nieder-
müller Péternek: 
polgarmesterifogadoora@
erzsebetvaros.hu 
A jelentkezésről minden esetben visz-
szaigazolást küldünk, a pontos időpont 
megjelölésével. További információt a 
+36 1 462 3120 telefonszámon kaphat.



2023 nyarán már két, összesen 80 lakásos, 
vadonatúj társasház áll majd a Verseny utcá-
ban, köztük hatalmas, zöld belső udvarral az 
épület alatt mélygarázzsal. 

Most azonban még csak egy romos épü-
let omladozik ott, és pár lakó éldegél a kibe-
lezett lakások, hulló tégladarabok, a falból 
kitépett elektromos vezetékek között. Az ud- varon szeméthalmok kínálják magukat a pat-

kányoknak, a rozoga lépcső és a függőfolyo-
só bármelyik pillanatban megadhatja magát. 

Ahhoz, hogy az épületet lebonthassa az 
önkormányzat, a még ott élő lakóknak ki kell 
költözniük. Egyikük, id. Toldi Béla a héten 
kapta meg az igényei szerint felújított önkor-
mányzati bérlakás kulcsait, a kerület polgár-
mesterétől, Niedermüller Pétertől. Az idős 
ember hosszú évtizedekig élt a Verseny ut-
cai ház második emeletén, bár a lépcsőzés 
már nehezére esett. Most egy korszerűbb, 
összkomfortos, földszinti lakásba költözhe-
tett át az önkormányzat segítéségével. 

A házban maradó másik két család is ha-
marosan elfoglalhatja új otthonát, hogy a 
fejlesztés, amelyben szociálisan hátrányos 
helyzetű családok is kaphatnak majd lakást, 
minél előbb elindulhasson. 
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A klub kalandos történelmének harmadik 
állomása ez. A Filep Ákos építész-ven-
déglős-művészetimenedzser által vezetett 
Gödör Klub szó szerint földalatti kulturális 
centrumként jött létre anno, az elhíresült 
Erzsébet téri Nemzeti gödör helyén. Mivel 
a Fidesz-érának nem voltak a kedvencei, 
hamarosan távozniuk kellett onnan, és 
átköltöztek a Király utca 8-10-be. Később a 
helyiséget kiadó magántulajdonossal vitáik 
adódtak, Filep úgy döntött: tovább vándo-
rolnak, na, nem mesze, csak az utca másik 
oldalára: a Király utca 50-be. A nagy előd, a 
Sirály Klub egykori helyszínére. 

– Ez egy háromszintes, 600 négyzetmé-
teres épület, ami 40 százalékban fővárosi, 
60 százalékban a VI. kerületi önkormányzat 
tulajdonában van. Tőlük béreljük az ingat-
lant, amely rendkívül lerobbant állapotban 
volt. Saját költségemen újítottuk fel az egé-
szet – teszi hozzá Filep Ákos. 

Az új klub egyszerre kívánja a Gödör 
hagyományait folytatni, ugyanakkor meg-
fiatalodni is, hiszen közben felnőtt egy új 
nemzedék, amelynek már mások a kultúra-
fogyasztási szokásai. 

– Míg régen az esti programban a kon-
cert volt az első, és a köré szerveződött min-
den más, a mai fiataloknál a baráti találkozó, 
a randi a lényeg, amit összekötnek valami-
lyen kulturális eseménnyel – magyarázza a 
Gödör vezetője. 

A klub tehát több ge-
nerációnak kínál majd 
összművészeti progra-
mo kat.  Kialakítanak itt 
egy körülbelül 250 fős 
előadótermet, ahol élő 
zenei koncerteket, szín-
házi előadásokat és film-
vetítéseket tartanak. A 
fölötte lévő térben kiál-
lításokat és különböző 
találkozókat szerveznek, 
bárki betérhet ide kávéz-
ni, olvasgatni, beszélgetni. A kulturális prog-
ramok belépőjegyeit igyekeznek nyomott 
áron tartani, s hogy valamiből fenntartsák 
magukat, a teraszon éttermet üzemeltetnek. 

A Gödör Klub sokféle közösségi célra 
szeretné hasznosítani a helyiségeit. Ebben 
az épületben szerveződött meg annak ide-
jén a Milla, és most is befogadó helyet akar-
nak biztosítani a civil szervezeteknek. Példá-
ul Klíma klubot indítanak. 

Az országos választáshoz közeledve, 
akár politikai rendezvények számára is kiad-
juk a termünket – folytatja Filep. – Nem a kor-
mánypártokra gondolunk, ők nem szorul-
nak a mi segítségünkre. Én soha, semelyik 
párthoz nem tartoztam, a Gödör azonban 
mindig is a progresszív kortárs művészetek-
nek adott otthont, ezért jellegéből adódóan, 
egyfajta örök ellenzékiség jellemzi. 

A klub szellemi arculatának tervezé-
sében részt vesz Filep Ákos régi barátja 
és munkatársa, Jordán Tamás is. Ők már 
annak idején a Merlin Színházban is együtt-
működtek, Jordán később az általa alapí-
tott szombathelyi Weöres Sándor Színház 
épületének felújátását is Filepre bízta. A 
még Király utca 10-ben lévő Gödör Klub-
ban is sűrű vendég volt a színművész, rend-
szeres előadta a Szokratész védőbeszédét, 
és József Attila: Szabad ötletek jegyzékét. 

Ezeket a megújult Gödörben is műsorra 
tűzik, sőt bővül a repertoár, Jordán Tamás 
új Ady-estjével. 

– Elsősorban Ady Endre publicisztikáiból 
válogattam össze a műsor anyagát. Meg-
döbbentően aktuális írások ezek, olyan, 
mintha a szerző tegnap írta volna a mai ko-
runkról. Az Ady-estek állandó helyszíne a 
Pinceszínház lesz, de két alkalommal, elő-
ször szeptember 20-án, a Gödörben is előa-
dom ezt – mondja Jordán.

Filep Ákos szerint Jordán Tamás igazi hely-
teremtő művész. Számára a színház mindig is 
agorát jelentett, olyan helyet, ahol az emberek 
összejöhetnek, és világnézettől függetlenül 
megvitathatják életük közös ügyeit. Jordán 
úgy véli, erre manapság talán még nagyobb 
szükség lenne, mert lassan már egyáltalán 
nem kommunikálunk egymással. 

Emellett a Gödör Klub segítő kezet akar 
nyújtani olyan független műhelyeknek, 
alkotóknak, akik kilógnak a jelenlegi rend-
szerből, megfosztották őket a fellépési lehe-
tőségeiktől. Jordán művészeti tanácsadó-
ként ebben is segít. 

– Mi nyitottak vagyunk arra, hogy tehet-
séges fiatal alkotókat bemutassunk – foly-
tatja a színművész. – Annak idején a Merlin 
Színháznak is ez volt az egyik küldetése: 
ott kezdte a pályáját Pintér Béla, Schilling 
Árpád, Bodó Viktor, Horgas Ádám. A mai 
fiataloknak ugyanúgy szükségük van támo-
gatókra. Én mindig is nagyon szerettem a 
fiatalokat, és ahogy idősödőm, még inkább 
szeretem őket. Ha lehetőségem van arra, 
hogy segítsek nekik, örömmel megteszem. 

Belépőjegyek nyomott áron 

A Gödör Klub idén tizenkilenc éves, ami egy underground szel-
lemi műhely és szórakozóhely esetében matuzsálemi kornak 
számít. Erre csak azok képesek, akik mindig meg tudnak újulni, 
a mai fiatalok nyelvén, a jelen problémáira reflektálni. Ráadásul 
a Gödör idén új helyszínen, új programokkal nyílik meg szep-
tember 16-án, a Király utca 50-ben. Ez már „papíron” a VI. kerü-
let, de a szellemisége marad!

Sándor Zsuzsa

LÉPCSŐZÉS HELYETT – ÖSSZKOMFORTBA KÖLTÖZHETETT

Verseny az idővel – nyerésre 
áll az önkormányzat

Két egészen különleges mozi is működött évti-
zedekig a kerületben. A Filmmúzeum helyén (a 
Károly körút és a Dohány utca találkozásánál) 
ma a Belvárosi Színház működik, a Híradó Mozi 
épületében (a nagykörút és a Dohány sarkán).

  AGORA A KIRÁLY UTCÁBAN

Újranyílik a Gödör Klub

• 16-án este nyitókoncert: fellép a legendás 
Balaton együttes, és az underground világ 
ismert szereplői, többek közt Bárdos Deák 
Ági, Kamody Ági, Menyhárt Jenő, Müller 
Péter Sziámi, Kiss Laci.
• Gardrób Közösségi Vásár, első alkalom-
mal, szeptember 18-án.
• Heti rendszerességgel tematikus Klíma 
klub indul. Az első, szeptember 22-én, té-
mája az Autómentes világnaphoz kapcso-
lódik. 
• Németh Juci és G. Szabó Hunor koncertje 
szeptember 23-án
• A covid miatt másfél éves kihagyás után 
koncertet ad az Üllői úti Fá:k, szeptember 
24-én.
• Szeptember 27-én Menekülés Godot elől: a 
színházi előadást ifj. Sebő Ferenc rendezte.
• Törd szét, törd szét bennem ezt a készet. 
Másik János estje, szeptember 30.

Szeptember végén 
a Gödörben

Tudta-e?
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1939. 09. 01. A II. világháború emlék- 
napja 

1872. 09. 01.  Európában harmadik-
ként megalapították az Iparművé-
szeti Múzeumot

1945. 09. 02. Véget ért a II. világháború

09. 05. A nagyszülők világnapja 

1965. 09. 08. Az írástudatlanság elleni 
küzdelem világnapja

600. 09. 08. Kisboldogasszony Napja  

1985. 09. 10. Aláírták a magyar Forma-
1-es futamról szóló megegyezést

09. 12. A magyar dal napja

1992. 09. 14. Megkezdték Budapest 
közterületeiről a korábbi rendszer-
hez köthető szobrok és emlékmű-
vek eltávolítását

1992. 09. 20. A takarítás világnapja

1984. 09. 21. A Magyar Dráma Ünnepe 

1999. 09. 21. A Béke Napja

09. 22. Őszi napéjegyenlőség 

2004. 09. 22. Az első Critical Mass 
felvonulás

1966. 09. 26. Megnyitották az I. Buda-
pesti Művészeti Heteket

1980. 09. 27. Az Idegenforgalom 
Világnapja

1884. 09. 27. Megnyílt a budapesti 
Operaház

1921. 09. 27. Megszületett Jancsó 
Miklós

1000. 09. 29. Szent Mihály Napja

1951. 09. 29. A Magyar Honvédség 
Napja

2009. 09. 29. A kávé világnapja 

2000. 09. 30. A helyi önkormányzatok 
napja

1988. 09. 30. Kegyelemben részesül-
tek az 1956-os forradalom elítéltjei

2004. 09. 30. A népmese napja  

Hol volt, hol nem volt, kezdhetnénk, és miért 
ne kezdenénk így, hiszen hősünk, bizonyos 
Sterk Nándor, kalandos élete alatt a repü-
lőgép nélküli világban szinte minden föld-
részen megfordult. Bejárta, többnyire nem 
egészen önszántából Európát, Indiát, Kínát, 
Japánt, Afrikát, Közel-Keletet, Amerikát, de 
még Izlandon is tiszteletét tette. Utazásai so-
rán megtanult vagy egy tucat nyelvet, kép-
zeljék, még naplót is vezetett, ráadásul nem 
is akármilyet, a benne leírtak kellő irodalmi 
ízlésre vallanak. Arról nem is beszélve, hogy 
minden stiklijét alapos precizitással vezette. 
De ne szaladjunk ennyire előre a történet-
ben! 

A fiatal Sterk a budapesti Fodor keres-
kedőcégnél állt munkába, majd kisvártatva 
elsikkasztott 500 forintot a pénztárból. A 
pénzből Bécsbe utazott egyet mulatni, itt-
hon Pécsett fogták el. Lecsukták és amint ki-
szabadult, munkába állt, először és utoljára 
valódi állást vállalt. Vasúti altiszt lett belőle, 
és azonnal meglátta a „fantasztikus” lehető-
séget a menetjegyekben. Boldog boldogta-
lannak azt mesélte, hogy mivel a Közúti Vas-
pálya Társaság igazgatója, Jellinek Henrik a 
nagybátyja, így rendkívül olcsó áron tud vil-
lamosjegyeket szerezni. Ennek az egyszerű 
kis mesének aztán rengetegen bedőltek és 
pénzt adtak. Nem túl sokat ugyan, de tud-
juk, sok kicsi sokra megy. Átvert tanárokat, 
ügyvédeket, a Somossy-orfeum pénztáro-
sát, sőt még egy bírót is sikerült lóvá tennie. 

A villamosjegy-trükkért félév börtönt ka-
pott, és amint aztán megnyílt a kóter ajtaja, 

az ifjú Sterk már nem állt meg az 
országhatárnál, hanem elindult 
bebarangolni a világot. Megvál-
tozni persze nem tudott, erről 
hamarosan a magyar rendőrség 
is értesült. Kezdetben Európá-
ban próbált szerencsét és hasz-
nálta ki mások hiszékenységét, 
és mivel nem volt éppen buta 
ember, szépen lassan elkezdett 
nyelveket tanulni. Amikor ép-
pen nem tolmácsként dolgozott, 
akkor volt fényképész, ügynök, 
vagy bármi más, amit a szükség 
hozott éppen. Ekkor szokott rá 
arra, hogy világutazó festőként 
mutassa be magát. A trükk ismét 
rendkívül egyszerű volt, felaján-
lotta portréfestői szolgálatait, 
legombolta a palimadárról az 
előleget, majd köddé vált. „Fes-
tői” élete során legalább kilenc 
álnevet használt, egyik elegánsabb volt, 
mint a másik: Rozsnyai Glück Károly, Lábay 
János, Winkler Viktor. Méltón választott 
foglalkozásához, bár persze soha életében 
nem fogott ecsetet a kezébe, Indiában egy 
magyar festőművészt, Tóth Jenőt is sikerült 
megvezetnie. Külföldön jött rá, mennyire so-
kat jelenhet egy ajánlólevél, nosza, el is lop-
ta Bombayben Lábay János festőművész a 
császári és királyi osztrák-magyar külügy-
minisztertől kapott ajánló és ami ennél fon-
tosabb, pártoló levelét, amely sokat segített 
neki a további szélhámoskodásaiban. 

Bármerre is járt, minden lépéséről egy-
fajta útinaplót vezetett, amelyet később a 
magyar rendőrök megtaláltak. Rendkívül 
büszke volt útleírásaira, vagy ahogyan a 
Tolnai Világlapja fogalmazott: „Mikor letar-
tóztatták Egyiptomban és Indiában elkö-
vetett különféle szélhámoskodásai miatt, 
elővett egy nagy paksamétát és büszkén le-
tette az asztalra. – Arra pedig tessék vigyázni 
– mondotta –, útleírásaim! Átforgattuk, meg-
olvastuk. Kissé írástudatlanul, de annyi meg-
figyeléssel, színesen voltak megírva ezek az 
útinaplók, hogy megfésülve, roppant érde-
kes könyvnek váltak volna be” (Tolnai Világ-
lapja, 1911.05.28.) 

Lássuk, mit is látott egy nemzetközi 
szélhámos, aki csak szerette volna jól érez-
ni magát a világban: „Eltekintve ettől, az út 
Hongkongtól a Kanton folyónak óriási del-
ta-torkolatán keresztül egész Kantonig egy 
páratlan színlátvány. A kényelmes angol gő-
zös az utat 9 óra alatt teszi meg. Én voltam az 
egyedüli másodosztályú utas, ellenben a fe-
délköz nyüzsgött a sok kínaitól. …Minél job-
ban közeledünk Kantonhoz, annál élénkebb 
lesz a folyó, s számtalan kisebb-nagyobb 
»dzsung« magas árboczaikkal és czafran-
gos vitorláikkal mennek fel-le, kis »sampio-
nok» siklanak el a hajók között, úgy hogy a 
kapitány csak nagy üggyel-bajjal tud közöt-
tük áthatolni. Végre feltünedezik az óriási 
város, egy valóságos káosza a piszkos fa- és 
tégladaraboknak. Most egy pagoda magas 
tornya látszik visszariasztó és fenséges ösz-

szességében. De máris egy más dolog köti 
le a szemem: az élet a vízen. Egy mérföldnyi 
hosszúságban fekszik csónak, csónak mel-
lett. Nagy csónakok ráépített házzal, mint 
valami úszó bérkaszárnya, kis családi csóna-
kok, és ezeken nyüzsög a sok férfi, asszony, 
gyerek és mind kiabál, hadonászik, nevet és 
sír. Egy negyedmillió ember lakik állandóan 
a vízen. A csónak az ő lakásuk, egy kis össze-
tákolt fedélzet, mindössze védi őket az eső-
től. Jól-rosszul itt játszódik le életük a bölcső-
től a sírig” (Tolnai Világlapja, 1908.10.11.)

Karrierje során egyszer azt is megtette, 
hogy a Nemzeti Múzeum titkárának adta ki 
magát Törökországban és értékes festmé-
nyeket vett át a múzeum nevében, amiket 
aztán persze maga adott el. Még ahhoz is 
volt bátorsága, hogy egy szép verőfényes 
napon besétált a Pester Lloyd szerkesz-
tőségébe, ahol Párizsból éppen hazatért 
nyomorgó festőként mutatkozott be. A 
szerkesztőség két tagjának megesett rajta 
a szíve és azonnal előleg kíséretében meg-
rendelést adtak le, a pénzt persze sohasem 
látták viszont. A nyomozók ekkor Maglódon 
bukkantak a világcsavargóra, aki ott éppen 
Neumann Károly miniszteri tanácsosként 
szédítette a helyieket. 

Utolsó hírt a festészetmániás Strekről 
1916-ból kapunk, ekkor a bíróság négy év 
börtönre ítéli. Addig tele vannak a lapok a vi-
lágjárt szélhámossal, aki csak azt nem verte 
át, akit nem akart, de 1920 után már nyoma 
vész. Hogy mi lett az ekkor már a negyvenes 
évei közepén járó örök csavargóval, akinek 
még kínai álneve is volt, és akinél budapesti 
elfogásakor egy sereg különleges ruhát és 
fotográfiát találtak, melyek mind őt ábrázol-
ták különféle viseletekben, ma már soha-
sem tudjuk meg. 

Álljon itt egyetlen sor, mellyel a Pesti 
Napló zárta Sterk Nándor bemutatását: 
„A dob-utcai csibész bámulatos képzettség-
re tett szert a világjárás során, s ezt bizonyítja 
a vaskos kötet is, amelyben kalandjait leírta.” 
(Pesti Napló, 1912.02.11.)

Bóka B László

Egy Dob utcai mandarin
AVAGY HELYTÖRTÉNET KICSIT MÁSKÉPPEN

SZEPTEMBERI 
JELES NAPOK

Védelmező nélkül 
maradt a város

Nincs többé az ember, akihez mindig for-
dulhattam. Ráday Mihály elment. Pedig 
hányszor hívtam fel telefonon, a legádá-
zabb marhaságokkal is, mert néha nem 
tudtam a városról azt, amit tudni kellett. De 
ő mindig ott volt a hátam mögött. Jó napot 
Uram, miben segíthetek – szólt bele min-
dig a telefonba, mert tudta, hogy ha hívom, 
vagy segítségre van szükségem, vagy nem 
tudok valamit. De ez őt egyáltalán nem za-
varta, mindig, minden helyzetben segített, 
mindenre mindig emlékezett és mindig 
megadta annak a kötetnek a címét, 
sőt oldalszámát, amire ép-

pen szükségem volt. Néha előfordult, hogy 
Ő keresett engem, ilyenkor úgy éreztem, 
hogy dupla energiával kell dolgoznom, 
mert nem tévedhetek, hiszen a város vé-
delmezője fordult hozzám kéréssel. Kétlá-
bon járó lexikon, hivatásos budapesti min-
dentudó, egy reneszánsz ember, az igazi 
budapesti, minden titkok tudója, liberális 
konzervatív. Kihez fordulok ezentúl, ha se-
gítségre lesz szükségem? Kitől kérdezek 
majd, kit faggatok? A hivatalos életrajzok 
elmondják, ki volt ő és mit csinált. De mit 

csinálok én, most már nélküle?
Bóka B. László

Egy apró, mindössze 150 centis, mindig elegánsan öltözködő 
szemüveges emberke, aki a Dob utcában vagy a Rumbach 
Sebestyén utcában született, az 1800-as évek végén a fél 
világot becsavarogta: amerre csak járt, mindenkit átvert, 
becsapott. Az iskoláit félbehagyó fiú gyorsan ráérzett a bűn 
ízére. Furcsamód a mindig fess ember szinte betegesen von-
zódott a festészethez és még stílusosan írni is tudott. 



SZEPTEMBER 6. (1859) 
FELAVATTÁK A DOHÁNY UTCAI ZSINAGÓGA 
ÉPÜLETÉT
A pesti sajtó rendkívül pontosan és lelkesen 
számol be a megnyitási ünnepségről. A Pester 
Lloyd kissé elmerült az építészeti részletek 
taglalásában, ellenben ez volt az egyetlen újság, 
amely nevén nevezte a Tórát, majd idézett a 
főrabbi szónoklatából is.
„Tegnap (sept.6.) szenteltetett föl a dohány-ut-
czában álló szép izraelita imaház, melyről egy 
nem rég megjelent monografában tulzólag az 
mondatik, hogy sokkal pompásabb mint az, 
mely ezredek előtt Jeruzsálemben tündökölt. 
Ez tulzás ugyan; azonban az uj imaház pompás 
középületekben szegény fővárosunknak min-
denesetre egyik szép disze fog maradni.” – írta a 
Budapesti Hírlap (1859. szeptember 7.)

SZEPTEMBER 7. (1901)
MEGNYÍLT A FÉSZEK KLUB 
A klub a Kertész és a Dob utca sarkán álló, 
egykori lányárvaház épületében nyitotta meg 
kapuit. A megnyitásról nem írnak a lapok, arról 
azonban igen, hogy a művészek egy másik része 
szinte azonnal létre akart hozni egy ellenklubot. 
Ennek neve Kakuk lett volna, szerencsénkre 
azonban a Fészek immár 120 éve működik. 

SZEPTEMBER 8. 
MEGSZÜLETETT BLAHA LUJZA 
(1850-1926)
A nemzet csalogánya, a példátlan népszerűségű 
színésznő az Erzsébet körút 2-es számú házban 
élt harmadik férjével, Splényi Ödön rendőrtaná-
csossal, aki egy ideig a VII. kerületi rendőrkapi-
tányság vezetője is volt. A házon emléktábla áll. 

SZEPTEMBER 15. 
MEGSZÜLETETT ALBERT FLÓRIÁN 
(1941-2011)

Kevesen tudják, hogy az 
Aranylabdás háromszo-
ros gólkirály, aki kez-
detektől a Ferencváros 
játékosa volt, és több 
mint 500 alkalommal 
lépett pályára, a buda-
pesti Hernád utcában 
végezte általános 
iskoláit, majd a Madách 
Imre Gimnáziumban 
érettségizett 1959-ben. 

SZEPTEMBER 17.
MEGSZÜLETETT PUSKÁS TIVADAR 
(1844-1893)
Erzsébetváros a magyar rádiózás bölcsője is 
volt. A zseniális magyar feltaláló, Puskás Tivadar 
1892-ben szabadalmaztatta egyik legjelentő-
sebb találmányát, a telefonhírmondót, amely a 
világ első elektronikus hír- és műsorszolgáltató 
közege volt, a rádió őse.  Az izmosodó, terjesz-
kedő vállalkozás az Erzsébet körút 24. alá 
költözött, de a fejlődés olyan ütemű volt, hogy 
1894. októberében ismét költözni kellett, most 
a Rákóczi út 22. szám alatti négyemeletes ház 
III. és IV. emeletén rendezkedett be a Telefonhír-
mondó Társaság. 

SZEPTEMBER 21. (1883) 
AZ EMBER TRAGÉDIÁJA ŐSBEMUTATÓJA 
A Nemzeti Színházban ezen a napon tartották Az 
ember tragédiája ősbemutatója, melyet Madách 
már nem élhetett meg. A drámát Paulay Ede 

igazgató, az intézmény főrendezője vitte színre. 
A darab látványos sikeréhez a színház technikai 
felszereltsége is hozzájárult, hiszen első ízben 
alkalmaztak villanyfényt és süllyesztőt. Az első 
bemutató Ádámja Nagy Imre, Évája Jászai Mari 
volt, míg Lucifer szerepében a pályakezdő Gye-
nes László lépett színpadra.

MEGSZÜLETETT GEREBEN ÁGNES 
(1947-2015) 
A „Pro Urbe Erzsébetváros” díjjal valamint a 
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt-
jével kitüntetett irodalomtörténész, műfordító, 
kritikus, egyetemi tanár a Damjanich utca 17-es 
számú házban élt. A házon emléktábla áll. 

SZEPTEMBER 22.
MEGSZÜLETETT FALUDY GYÖRGY KÖLTŐ 

(1910-2006)

A Damjanich utca 54. helyén álló házban Leim-
dörfer György Bernát József néven született. 
1928-ban érettségizett a fasori Evangélikus 
Főgimnáziumban, ezután a bécsi (1928–30), 
a berlini (1930–31), a párizsi (1932) és a grazi 
(1932–33) egyetemen tanult. 1938-ban elhagy-
ta Magyarországot, ahová csak 1988-ben tért 
vissza. A házon emléktábla áll. 

SZEPTEMBER 25. (1925) 
(1931) - BUDAPESTEN LEVETÍTETTÉK 
A ROYAL MOZIBAN A KÉK BÁLVÁNYT
A Royal moziban (Erzsébet körút 45.) bemutat-
ták az első magyar hangosfilmet, a Kék bálvány 
című vígjátékot, mely egy tönkrement magyar 

báró kalandjait mesélte el. A főszerepeket Jávor 
Pál, Gózon Gyula, Beregi Oszkár és Radó Nelli 
játszották.  „A Royal Apolló holnap veszi először 
vásznára az első reprezentáns magyar han-
gosfilmet. A ma gyar szinészvilág legjobb alakjai 
adtak randevút egymásnak ezen a filmen, csupa 
olyan név, amelynek tulajdonosai eddig csak 
a színpad deszkáin szerepeltek.” – írta 1931. 
szeptember 25-én az Esti Kurír.

SZEPTEMBER 29. 
MEGSZÜLETETT SCHEIBER HUGÓ 

FESTŐMŰVÉSZ (1873-1950) 

Egyfajta magyar végzetként egész életét a 
Kertész utca 22-es számú ház szoba-konyhá-
jában élte le édesanyjával és lánytestvéreivel. 
Balkezes volt, magyarul rosszul beszélt, egész 
életét örökös pénzzavarban élte és egy kiadós 
ebédért, mert sokat tudott enni, ha volt mit 
vagy egy korsó sörért legjobb műveit is oda-
adta. Rengeteget festett, sokszor két kézzel, 
ontotta magából a képeket, ezért nagyon 
inga dozó színvonalú munkák is kikerültek a 
keze alól. Már 1931-ben leszögezték róla a 
napisajtóban, hogy „szellemes, ötletes deko-
ratív és fantasztikus összefoglalása mindannak 
az éjjeli káprázatnak, amit a modern világváros 
villogó villanyreklámjaival, vakító fénycsodái-
val, a jazz band vad ritmusaival szemünkbe és 
fülünkbe harsog. Szín- és formarapszódiák a 
lokálok groteszk félvilágából.” A házon emlék-
tábla áll.
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Pedikűr, Gyógypedikűr! 30 éves 
gyakorlattal, házhoz megyek! Bármilyen 
korosztálynak, férfiak számára is! Tel: 06 
20 938 9031.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás 
bútormozgatással. Parkettacsiszolás, 
aljzatkiegyenlítés, PVC-, szõnyegpad-
ló-lerakás. Minõségi, precíz munka, mér-
sékelt árakon. (Alapítva: 1998) Csapó 
György. Tel.: 06 31 780 6430, 06 1 229 
5694, festesma.iwk.hu  
Szabó Balázs vállalja kémények béle-
lését, építését, kondenzációs kazánok 
telepítését teljes körű ügyintézéssel. 
Tel.: 06 20 264 7752.

APRÓHIRDETÉSEK

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

Szerződéskor azonnali nagyösszegű kifizetést az Ön kezéhez, amely

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

konstrukciótól függően).

Élethosszig tartó, garantált, folyamatos és kiemelt összegű, akár

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

a választott konstrukciótól függően).

Extra garancia: a szerződés garan-

tálja, hogy amennyiben nem kerül fo-

lyósításra az esedékes havi járadék,

akkor a szerződött ingatlan haladék-

talanul visszaszáll a járadékosra. Mind-

ez úgy, hogy a járadékosnak sem a

kezdeti, sokmillió forintos kifizetést,

sem az időközben folyósított havi já-

radékokat nem kell visszafizetnie. 

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

A LArgus örökjárAdék

Telefonos tájékoztatás 
és ajánlatkérés:
+36 1 788 94 54

+36 70 273 16 00
GreenPoint Irodaház

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

Világtalálmány a Madáchban?,
ortodox zsidó ünnepek,
Judafest, Civil Korzó, slam poetry,
kerületi kvíz, reformáció, 
Nyitva Fesztivál,Tudta-E?...,
új kabinetfőnök, telemedicina,
térfigyelő kamerák, 
zajkommandó, 
Zöld napok, galéria nyílik… 
hittanoktatás, 
recept

Következő számunk 
tartalmából:

www.erzsebetvaros.hu
Az erzsébetvárosi önkormányzat 

honlapján minden információt 
megtalálhatnak, az önkormányzati, 

képviselő-testületi hírektől 
a Polgármesteri Hivatal irodáinak 

elérhetőségéig. 
Pályázatok, hirdetmények, segélyek, 

rendeletek egy helyen!
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BUDAPEST
ERŐS VÁROS, ERŐS KÖZÖSSÉG

INGYENES KÖZÖSSÉGI 
KÖZLEKEDÉS 14 ÉVES 
KOR ALATT

BUDAPESTEN KÖNNYEBB 
ISKOLÁBA JÁRNI!

A tanévkezdés sok rendészeti feladattal is 
együtt jár. Csatári Károly rendőralezredes 
elmondta, mivel a kerületben sok általános 
iskola van, ilyenkor együttműködnek az 
Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósággal 
(ERI) illetve a helyi polgárőrséggel is. A leg-
forgalmasabb helyeknél lévő tanintézmé-
nyeknél biztosítanak fokozott felügyeltet 
egész szeptemberben, minden nap. 

– Van olyan iskola, ahol rendőr áll, van 
ahol az ERI munkatársa, máshol pedig 
polgárőr – folytatja Csatári Károly –, de a 

munkánk mindenütt ugyanaz: a balesetek 
megelőzése, illetve, hogy közlekedésren-
dészetei szempontból ne legyen semmi fen-
nakadás. Minden évben elvégzünk egy biz-
tonsági bejárást az iskoláknál, egyeztetünk 
az igazgatókkal arról, hogy mivel tudjuk 
segíteni a zökkenőmentes tanévkezdést. 
Megvizsgáljuk, hogy szükséges-e az útjelző 
táblák cseréje, az útburkolati jelek átfestése, 
illetve új gyalogosátkelők kihelyezése. 

A rendőrezredes hozzátette, kollegái 
főleg az iskolába érkezés reggeli óráiban 
posztolnak a tanintézetek előtt, illetve dél-
után is, amikor a diákok elindulnak hazafalé. 
Szerencsére Erzsébetvárosban a tanévkez-
dés soha nem járt együtt a balesetek számá-
nak növekedésével. 

A kerületben mindössze egy iskola van, 
amelyik igényelt iskolaőrt, neki viszont az in-
tézményen belül kell tartózkodnia. De sem 
onnan, sem más iskolából nem érkezett az 
elmúlt évben panasz a rendőrséghez. 

 TANÉVKEZDÉS: FOKOZOTT ÓVATOSSÁG!

Csak iskolaőrök a kerületben, 
de mindenütt vigyáznak 
a gyerekekre

• Ha autóval viszik gyermeküket isko-
lába, mutassanak példát azzal, hogy 
bekötik a biztonsági övet, és gyerme-
küktől is követeljék meg ugyanezt!

• Időben induljanak el, figyelembe véve 
az ilyenkor megnövekvő forgalmat!

• Ha a kisebb gyerek tömegközleke-
déssel vagy gyalog megy iskolába, 
eleinte kísérjék el, gyakorolják be 
az útvonalat, és ismételjék át az 
alapvető közlekedési szabályokat!

• A mobiltelefonálás járművezetés 
közben tilos, de a gyalogosok számára 
is veszélyes lehet, ha valaki az úttestre 
lépéskor belefeledkezik a készülékbe, 
vagy a zenétől nem hallja a közeledő 
autókat. Beszélje meg gyermekével, 
hogy ilyenkor tegye el a mobilt, és 
vegye ki a fülhallgatót!

A BRFK négy baleset-megelőzési 
tanácsa a tanévkezdésre:

Biztonságos 
iskolakezdés
Dr. Kispál Tibor alpolgár-
mester elmondta, az Er-

zsébetvárosi Önkormány-
zat a tanév kezdete előtt 

minden kerületi iskola körüli 
járdaszakaszt alaposan lemosatott, 
olyan biológiailag lebomló tisztító-
szerrel, amely a baktériumok ellen 
hatékony, de az emberekre, állatokra 
és növényekre is ártalmatlan.

Tegyen javaslatot!
A Képviselő-testület javaslattételre 
kéri fel a kerület lakóit, a szociális és 
gyermekjóléti intézményekben mű-
ködő közalkalmazotti tanácsokat és a 
szociális szolgáltatást végző szerveze-
teket „Erzsébetváros Szociális Szak-
embere” díj adományozásához.
A javaslattételre vonatkozó részletes fel-
hívás a www.erzsebetvaros.hu oldalon 
érhető el, a szükséges formanyomtat-
vánnyal együtt. 
A javaslatok benyújtására 2021. szep-
tember 30-ig van lehetőség.

„ERZSÉBETVÁROS 
SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” DÍJ

ERZSÉBETVÁROSI 
FELSŐOKTATÁSI 
ÖSZTÖNDÍJ
Jelentkezéseket várunk!
Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata a 
2021/2022. tanévre vonatkozóan 
pályázatot hirdet Erzsébetvárosi 
Felsőoktatási Ösztöndíjra. 
A pályázatra vonatkozó részletes fel-
hívás a www.erzsbetvaros.hu oldalon 
érhető el a szükséges formanyomtat-
vánnyal együtt. A benyújtásra 2021. 
szeptember 30-ig van lehetőség.


