
Az önkormányzati bevételek beszűkülése 
rengeteg kihívás elé állította a Pénzügyi 
és Kerületfejlesztési Bizottságot is – tájé-
koztatott Bónus Éva képviselő, bizottsági 
elnök. – Ennek ellenére az elmúlt időszak-
ban számos pályázatról tudtunk dönteni. 
Ezek közül a legfontosabbak közé tartozik 
a lakásbérleti pályázat, amit immár harma-
dik alkalommal írt ki az ingatlankezelést 
végző önkormányzati cég. A legutóbbi 
tenderen 15 lakásra pályáztak sikeresen, 
amiket mind felújítási kötelezettséggel ír-
tak ki. Mellette hét darab önkormány zati, 
kis alapterületű, néhány négyzetmé teres, 
alacsony komfortfokozatú helyiséget 
érté kesítettünk licittel, megközelítőleg 
kétszeres áron. Folytatjuk az üres üzlethe-
lyiségek pályáztatással történő kiadását, 
érdemes figyelni a honlapokon (www.
erzsebetvaros.hu és www.evin.hu) a kiírá-
sokat. A lakóközösségek számára talán a 
legfontosabb, hogy hamarosan kiírjuk a 
társasházi pályázatokat, ahol több, a tár-
sasházak számára kedvező változást is 
tapasztalhatnak majd, például a határ idő-
hosszabbítás és vállalkozócsere lehetősé-
gét, mellyel igyekszünk igazodni a piaci 
helyzethez és a lakók igényeihez. 

Az önkormányzati pályázatokról 
a Képviselői oldalakon 

olvashatnak részleteket.

erzsebetvarosujsag@erzsebetvaros.hu 2021/5

ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVONTA MEGJELENŐ INGYENES LAPJA 

Ezek a kis virágok még 
palántagyerekek, jelen-
tős részük csupán zöld 
levélcsomó. Szigetszentmik-
lóson Méh Sándor vállalkozó gondoskodott 
a nevelésükről, az Erzsébetváros Kft. kerté-
szeti részlegének munkatársai ültették ki 13 
helyszínre, mintegy 732 négyzetméternyi 

parkterületre a palántákat. 
De a növénytelepítés nem áll 
meg a parkosításnál. Ugyan-

csak Szigetszentmiklósról érkezett 8520 tő 
muskátli is a kertészetbe, a Bíró Zrt-től. A ke-
rület 14 utcájában lévő 348 darab oszlopos 
virágtartó hidrokultúrás víztartó edényeibe 
került muskátlik már bontogatják virágai-

kat. Az időjárás függvényében akár napon-
ta locsolják az összes kiültetett növényt, a 
muskátlikat pedig hetente tápoldatozzák. 
Az Erzsébetváros Kft. munkatársai kérik a 
lakosságot, hogy segítsenek a szép virágos 
környezet megóvásában, és ha bárhol prob-
lémát tapasztalnak, a kerteszet@efebe.
hu e-mail címen tegyenek bejelentést!

Virágba 
borulunk!

Paprikavirág, borzas kúpvirág, bíbor-
gömb, begónia,  rózsanád, díszcsalán, 
meténg, celózia, nebáncsvirág. Nem egy 
kertészeti kézikönyv bevezető sorai ezek, 
hanem annak a 23.858 darab kis virágpa-
lántának a fajtája, melyek május végére 
minden parkunkba életet, színeket, 
barátságos hangulatot varázsolnak.  

Mit lehet, és mit szabad? Hol húzódik meg a 
határ a szabadság és a szabadosság között? 

Ezek azok a kérdések, amiket nagyon ne-
héz objektíven megválaszolni. Vendégek, 
vendéglátók, rendőrség, önkormányzat, la -

kók és civilek: mind résztvevői a történetnek. 
A mi összefoglalónk is kissé szubjektív, lévén 
a kulturált szórakozásra szavazunk. De mit 
mondanak a történet többi szereplői?

Részletek a 2-3. oldalakon

NYITÁS!

Time lapse videó 

az ültetésről a Facebook 

Erzsébetváros Hírei 

oldalán!

PÁLYÁZATOK 
ÉS PÁLYÁZATOK!

Terasz, étterem, buli, közösség, esti szabadprogram, minden, ami végre újra 
engedélyezett. Azonban a kulturált szórakozásnak megvannak a formái, kul-
turáltan nem lehet sem ordítozva végigjárni az utcákat, sem kukákat felrug-
dosni, azaz felforgatni egy lakónegyed normális életvitelét. 
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 KÖZÉPEN KÉPVISELŐI OLDALAKKAL!

Új forma, hagyományos tartalom!

Gyermeknap 
az Erzsébetváros Hírei 
Facebook oldalon!

Május 30-án online koncert: 
Kárász Eszter és az Eszterlánc 
mesezenekar
Mese, játék, online kézműves foglalkozás
Részletek a Facebookon!



A ZÁRÓRARENDELET
A Belső-Erzsébetvárosban felme-
rülő prob lémák kapcsán, az új 
önkormányzat felállását követő-
en több munkacsoport kezdett 
feltérképező és szabályalkotó 
munkába, mégpedig – a kerület 
történetében először – a lakos-
ság, a civilek és a vállalkozók 
bevonásával. A Belső-Erzsébet-
városi Munkacsoport tagjai, Ujvári-Kövér 
Mónika alpolgármester ve zetése mellett 
megalkottak egy feltételrendszert, ami sza-
bályozza az éjfélen túl is nyitva tartó helyisé-
gek működési alapjait. A szabályozás valós 
életbe lépését a pandémia megakadályoz-
ta, a vendéglátósok többen kinyitni sem 
tudtak.

– Éppen ezért, a Munkacsoport javasla-
tára a polgármester és a képviselők egyez-
tető fóruma úgy döntött, hogy a tavalyi év 
folyamán éjfélen túli engedélyhez jutó ven-
déglátóhelyek engedélyeit automatikusan 
meghosszabbítjuk, tehát ezeket nekik idén 
nem kell újrakérni – tájékoztatott Ujvári-Kö-
vér Mónika alpolgármester. – A célunk nem 
a szabálykövető vendéglátósok ellehetetle-
nítése, hanem az ellenőrizetlen éjszakai élet 
szabályozása, hogy az itt lakók és az ide lá-
togató vendégek is otthonosan érezhessék 
magukat.

Az ellenőrzésekkel kapcsolatban alpol-
gármester asszony hangsúlyozta: a kormány 
majd egy hónapja elvonta az önkormány-
zattól az ellenőrzési jogköröket, a közterü-
leti alkoholfogyasztás ellenőrzésének kivé-

telével tulajdonképpen minden közterületi 
hatáskört átadott a rendőrségnek. 

– Mivel a vendéglátói tevékenység csu-
pán bejelentéshez kötött, a kormány alap-
vetően csak arra ad lehetőséget, hogy az 
éjszakai működést kössük engedélyhez, 
feltételekhez – mondta az alpolgármester, 
hozzátéve: amint a járványügyi szabályozá-
sok, az újranyitással kapcsolatos kormány-
zati döntések és a veszélyhelyzeti korlátozó 
intézkedések megengedik, a kerületben a 
korábban tervezettek szerint folytatódik a 
munka a kulturált szórakozás lehetőségei-
nek és formájának kialakítására.

Cikkünk a május 19-ei, nyitással, 
maszkhasználattal kapcsolatos 
kormányzati döntések előtt készült. 
A témára visszatérünk.

A RENDVÉDELEM
Vannak olyan területek, elsősorban a Belső- 
erzsébetvárosi központban lévő felkapot-
tabb szórakozóhelyeknél, ahol a lakók nyu-
galma érdekében a megerősített rendőri, 
rendészeti jelenlét is indokolt. 

Türi Árpád rendőrkapitány a május 13-i 
közbiztonsági egyeztető értekezleten, me-
lyen részt vettek a hivatal illetékes irodáinak, 
intézményeink vezetői, az illetékes alpol-
gármesterek és az önkormányzat turiszti-
kai referense is, elmondta, annak ellenére, 
hogy sokan még ki sem nyitottak, már most 
kialakultak azok a „csomópontok”, melyek-
re külön figyelmet kell fordítani. A Madách 

tér és vonzáskörzete, a Király utca, valamint 
a Rumbach Sebestyén utca és környezete 
kiemelten ellenőrzött területté vált. Azt ki-
fejezetten jó hírként értékelte az egyeztetés 
minden tagja, hogy a rendőrségi tapasztala-
tok alapján a vendéglátóhelyek igyekeznek 
betartani a szabályokat, a legtöbben segítik 
a megelőzést, és a záróra időpontokat kö-
vetkezetesen betartják. 

Dr. Kispál Tibor alpolgármester szerint 
sem a vendéglátóhelyekkel van ma már a 
legnagyobb gond, a probléma nagyobbik 
része gyakorlatilag áthelyeződött az utcák-
ra, terekre, amire nagyon rövid időn belül 
hatékony megoldást kell találni az önkor-
mányzati és a rendvédelmi vezetőknek. 
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Az elmúlt évtized különféle kormányzati és önkormányzati döntései, a jogosultságok és a hatósági jogkörök változásai, az elvett ellenőrzési 
lehetőségek azt eredményezték, hogy történelmi és kulturális értékeink helyett sajnos a bulinegyedről váltunk elhíresültté. 2019 végén az új 
önkormányzati vezetés elsődleges céljai közé tartozott a Belső- erzsébetvárosi területen kontrollálhatalanul túlszaporodott szórakozóhelyek és 
sok esetben vendégeik miatt kezelhetetlenné vált állapotok rendezése. Ezt az igyekezetet a járvány sem tudta feltartóztatni.  Most, amikor az 
újranyitás zajlik, minden résztvevő úgy tapasztalja, hogy megváltozott a környezet, de ezzel együtt egy sokkal érzékenyebb területté vált 
a közrend, köztisztaság, közbiztonság kérdésköre, ami ráadásul közegészségügyi kérdésekkel is kiegészült. 
Utánajártunk, milyen helyi és általános szabályozások vonatkoznak a vendéglátósokra, a turistákra, milyen tevékenységet végeznek a rend-
fenntartók. Ám nyilván nem kizárólag ez a szempont fontos, hanem az is, hogy az emberek végre szeretnének kicsit kiszabadulni a lakásaikból, 
közösségi életet élni, és a vendéglátósok is szeretnének „megélni”. Ezért körbejártuk a témát. 

A kulturált szórakozásért

Tömegek
Járványügyi szempontból a nyitást követő hétvégi belvárosi tömegjelenetek kifejezetten veszélyesek lehetnek. 
Számos vendéglátós jelezte az önkormányzatnak: tartanak attól, hogy a szabályokat be nem tartó vendéglátósok 
és vendégek miatt újabb korlátozásokra lehet szükség a közeljövőben. A megoldás egyértelműen az összefogás-
ban rejlik: ha most nem vigyázunk, akkor előfordulhat, hogy újra hónapokra bezárkózhatunk. 

A járványhelyzet alatt jelenleg 
a teraszokkal, a csendháborítással, 
a távolságtartási és a nyitva tartási 
szabályok megszegésével kapcsolatban 
a kerületi rendőrséget kell értesíteni, ők 
fognak intézkedni. Forduljanak hozzájuk 
bizalommal a 112 segélyhívó telefon-
számon, vagy közvetlenül a VII. kerületi 
rendőrkapitánysághoz  

a 07rk@budapest.police.hu  
e-mail címen! 

Amíg a kijárási korlátozás 
az éjfél utáni időszakban 
érvényes maradt, addig 
az önkormányzat a saját 
kritériumrendszerét sem 
tudta érvényesíteni.  ”

”



A RENDÉSZET
Fentiekhez a kerületi rendészet igazgatója 
hozzátette: bár sok intézkedési jogosultsá-
gukat jelen pillanatban átvette a rendőrség, 
most is aktívan és hatékonyan vesznek részt 
a közös munkában. Tapasztalatai szerint, fel 
kell készülni a nyári időszakra is, ezért a kerü-
let négy terén, a Garay, a Klauzál, a Bethlen, 
és a Madách tereken, illetve környékükön 
folyamatossá tették a Rendészet járőrpárja-
inak jelenlétét. A jövőben is figyelik majd a 
lakossági jelzéseket, és ezek alapján aktuali-
zálják az ütemterveket.

A rendőrkapitány a fentiekhez csatlakoz-
va közölte, két kritikus területen, a Madách 
téren és a Bethlen utcában illetve környé-
kén a rendőrség katonai járőrökkel kiegé-
szülve már most is fokozott figyelmet fordít 
a rendfenntartásra, amivel kapcsolatban 
sok pozitív visszajelzés érkezik.

DÜBÖRÖG A BULI
Az itt lakók véleménye nagyon fontos, ők 
azok, akik itt élni, és nem bulizni szeretné-
nek. „Nem a teraszokkal van a legnagyobb 
gond, hanem a fiatalokkal, akik az utcán 
buliznak. A házunk előtt biztos, hogy több 
mint százan. És ők nem a vendéglátósok-
nál vásárolják az alkoholt” – mondja Dudás 
Mária kerületi lakos, aki itt hallgatja minden 
hétvégén a bulinegyed dübörgését. „Gyüle-
keznek, maszkot nem viselnek, alkoholt fo-
gyasztanak, megsértve ezzel három szabályt 
is” – fogalmaz Mária, aki szerint a rendőrség 
tehetetlen. „Bejelentést teszek, ki is jönnek, 
de vagy semmit nem csinálnak, vagy a te-
raszokkal vannak elfoglalva, teljesen fö-
löslegesen” – mondja a hölgy, hozzátéve, 
hogy látszik az önkormányzat igyekezete is 
a probléma megoldására, de a ténykedésük 
még nem mérhető.

A Facebook egyik kerületi oldalán töb-
ben nevezték aggasztónak, hogy az egyik 
éjszaka, a tömegjelentek és a bejelentés 
ellenére a rendőrök nem intézkedtek. A ke-
rület rendőrkapitánya ezzel kapcsolatos 
kérdésünkre elmondta: a kerületben nem 
csak a VII. kerületi rendőrök dolgoznak, ami 
egy összehangolt, több szervezeti egységet 
magába foglaló munkafolyamat eredmé-
nye.  A jelzett esettel kapcsolatban fontos 
tudni, hogy az akkor, ott, autóban ülő ren-
dőrök nem a kerülethez tartoztak, de a fej-
lemények kapcsán a rendőrkapitány belső 
vizsgálatot rendelt el. 

Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester sze-
mélyesen kérte a rendőrkapitánytól, hogy a 
kerületen kívülről érkező rendőrök eligazítá-
sánál fordítsanak kiemelt figyelmet a helyi 
szabályok ismertetésére.

A SZÁLLÁSKIADÁS
Bárdi Zsuzsanna alpolgármester a rövid-
távú szálláskiadással kapcsolatban arról 
tájékoztatott, hogy a jogszabályi környezet 
nagyon kevés lehetőséget nyújt a kerületen 
belüli szabályozásra. 

Ennek ellenére a munkacsoport folya-
matosan gyűjti és értékeli a javaslatokat. 

– A Felelős Magánszálláshely Kiadók 
Egyesülete meghívására, május 5-én részt 
vettem az erzsébetvárosi lakóknak Airbnb- 
témában szervezett fórumon. Számos állás-
pontot megvitattunk, amiket viszünk tovább 
a rövidtávú lakáskiadás Munkacsoport kö-
vetkező ülésére. A fórumon több ötlet és el-

képzelés is elhangzott. Fontos, hogy olyan 
javaslatot készítsünk elő, ami a valódi prob-
lémát hivatott megoldani, és segíti a lakókat 
és a kiadókat is abban, hogy békés egymás 
mellett élés alakulhasson ki.

ÉS A VENDÉGLÁTÁS
A vendéglátósok illetve dolgozóik egyér-
telműen várták a nyitást, nekik a megélhe-
tésük függ attól, hogy működhessenek.  
Bejártuk a kerületet, beszélgettünk sok em-
berrel, az egyik utcában bájos kis fehér ab-
roszos, aprócska asztal hívogatott minket. 
Horváth Tibort, a 15 éve működő Klauzál 
Café vezetőjét szintén rosszul érintette a 
bezárás. A nyitás előtti hétvégén beszél-
gettünk vele, akkor azt mondta, hogy: „A 

határon vagyunk, hogy ki tudunk-e nyitni. 
A személyzet tizennégy főről egy főre csök-
kent, a veszteségünk nem is akarom elmon-
dani, hogy mennyi”. Arra a kérdésre, hogy 
mit tervez, azt feleli: „Most legalább egy pár 
embernek lehetőséget tudunk biztosítani 
arra, hogy ülve fogyasszák el az ebédet. Hat 
asztalt tudok kitenni, tizenkét ember ülhet 
le egy időben” – összegez.  A „mit szeretne” 
kérdésre azonnal érkezik a reakció: „Na-
gyon fontos lenne, hogy az emberek újra 
jöjjenek dolgozni. Az irodaház üres, üresek 
az üzletek, külföldiek nincsenek, csak az a 
néhány diák van, aki itt maradt” – mondja 

Tibor, akinek már nincs látókörében a ko-
rábbi munkatársi csapata sem. „Mindenki 
elment. Szakmát váltott, építőiparban, me-
zőgazdaságban dolgozik vagy hazaköltö-
zött. Viszont sokan visszajöttek külföldről, 
Angliából, Nyugat-Európából, ahol szintén 
megállt a vendéglátás. Szerintem szakem-
berből nem lesz hiány az idei nyáron” – zár-
ja a beszélgetést bizakodva a Klauzál Café 
vezetője.

Reméljük, hogy az elmúlt időszak be-
váltotta a hozzá fűzött reményeket, és az 
abroszokon tányérban illatozó étel sok új 
ebédre vágyó vendéget jelent majd, akár 
itt élőt, akár dolgozót, akár turistát. 

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, és 
ne kelljen újabb megszorító intézkedé-
seket átélnünk, összefogásra és a szabá-
lyok betartására van szükség. Ugyanúgy, 
ahogy ahhoz is, hogy Erzsébetváros min-
den szegletében a korábbi évek elfajuló 
bulinegyed hangulata helyett kialakul-
hasson egy kellemes, hangulatos, kul-
turált, mégis minden résztvevő számára 
lehetőséget kínáló, élhető környezet.
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Hátsó borítónkon képes hirdetményben hívja 
fel a figyelmet az önkormányzat arra, hogy a köz-
területeket érintő, nem odaillő viselkedés milyen 
szankciókat vonhat maga után. A rendészeten és a 
rendőrségnél 0-24 órában tehető bejelentés az alábbi 
számokon:

Rendőrség: 112 
Rendészet:  061-461-90-40

ÖNKORMÁNYZAT



Az önkormányzatok lakóingatlan 
vagyona egy olyan érték, amit 
gondozni kell, és semmi esetre sem 
szabad elherdálni. Az ilyen lakások-
ban bérlők élnek, a piaci albérleti 
áraknál jóval olcsóbb bérleti díjak 
megfizetése mellett lakhatnak az 
ingatlanokban. A választás után az új 
vezetés felmérette a önkormányzat 
lakásállományát, és pályázati úton 
igyekeznek minél több embernek 
lakhatást biztosítani. 

Ezek a szerződések ugyan már nem hatá-
rozatlan idejűek, sőt sokszor felújításhoz 
kötöttek, de ennek is oka van. Sok ember 
szorul támogatásra, sok fiatalnak az önálló 
élet kezdetét jelenti egy ilyen kis lakás, sok 
családnak takarékoskodási lehetőséget, 
míg saját ingatlanhoz juthatnak. Az önkor-
mányzat lakásvagyona érték, emberek so-
kaságát menti meg a hajléktalanságtól, a 
kilátástalanságtól, a szociális háló részeként 
segítséget nyújt sok bajba jutott embernek, 
míg rendezni tudja a sorsát.  

A Fidesz legújabb ide vonatkozó törvény-
javaslata – ami nem mellesleg ismét egy éj-
szaka leple alatt került benyújtásra – több 
civil szervezetet, és több fideszes városve-
zetőt is sokkolt. A baloldali kerületek szinte 
azonnal kifogással éltek az önkormányzati 

bérlakások kényszerértékesítését előíró, a 
piaci ár 15-30%-ért elkótyavetyélendő lakás-
vagyon kapcsán. A kerület önkormányzata 
közleményben tiltakozott a törvényjavaslat 
ellen, aggasztónak nevezve a várható kö-
vetkezményt, ami a lakásmaffia gyarapodá-
sához vezethetne az itt élő lakók megkáro-
sításával. Összegezték, hogy a 2019 előtt a 
kormánypárti kerületvezetés által eladott 
önkormányzati lakások több mint felét fél 
éven belül értékesítette a korábbi bérlő/új 
tulajdonos, és azok egy része így látványo-
san egy azonos érdekcsoporthoz került. 

LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT
Szavazás előtt: Május 26-án szavaz az or-
szággyűlés a gyakorlatilag országos felhá-
borodást kiváltó, az önkormányzati laká-
sállományt érintő törvénymódosításról. A 
kerület honlapján, a www.erzsebetvaros.hu 
oldalon több szemszögből is feltáró cikkben 
foglalkoznak a témával. A megszólaltatott 
civilek, Őze Sándor, A Város Mindenkié ko-
ordinátora, Ligeti Miklós, a Transparency 

International jogi igazgatója, Az Utcajogász 
Egyesület közlemény-részlete, valamint az 
Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Zrt. 
(EVIN) vezérigazgató-helyettesének, dr. 
Bernáth Attilának gondolatai mind egy 
véleményt tükröznek: azt, hogy a lakhatási 
szegénység elmélyülését okozó törvénymó-
dosítás tervezet egyben zöld út a lakásmaffi-
ának. Niedermüller Péter polgármester a 
többi kerületvezetőhöz csatlakozva ugyan-
csak nyílt rablásnak tekinti ezt a javaslatot, 
amely elfogadása esetén kötelezné az ön-
kormányzatokat a tulajdonukban lévő bér-
lakások eladására. 

Ám a legnagyobb baj az, hogy a szociális 
bérlakásállomány megszűnésével azok az 
emberek is az utcára kerülhetnek, akiket pár 
milliós nyereségért kivásárolhatnak bérle-
ményükből. Túl azon, hogy ez a tervezet al-
kotmányos aggályokat vet fel, olyan súlyos 
lakhatási válsághoz vezetne, amire még 
nem volt példa idehaza.

Részletek 
a www. erzsebetvaros.hu honlapon. 

A kilakoltatás 
ellen
A kormány rendelete alapján május 4-én 
véget ért volna a kilakoltatási moratóri-
um. A döntés ellen több civil szervezet 
mellett Erzsébetváros önkormányzata is 
tiltakozott, hiszen a járvány okozta gaz-
dasági válság miatt egyre több család 
kerül, önhibáján kívül, nehéz helyzetbe. 
Az önkormányzat közleményben jelezte, 
hogy saját tulajdonú lakásai esetében 
segíteni fogják a veszélyeztetett csalá-
dokat, és a törvény adta lehetőségeket 
kihasználva, leállítják a kilakoltatást, a 
civil szervezetekkel összefogva megpró-
bálnak kiutat találni a krízishelyzetből. 

Erzsébetváros önkormányzata is támo-
gatta a hat ellenzéki párt által kiadott 
törvénymódosító javaslatot, ami a ve-
szélyhelyzet megszűnését követő 15. 
napig, országosan, minden típusú lakás 
esetében meghosszabbítja a kilakolta-
tási moratóriumot. A javaslatot dr. Oláh 
Lajos, Erzsébet- és Terézváros parla-
menti képviselője írta alá.  

A civil szervezetek és a baloldali pár-
tok egyértelmű eredményként értékelik, 
hogy a május 5-én este kiadott Magyar 
Közlönyben megjelent, hogy a kormány 
a veszélyhelyzet utáni 15. napig meg-
hosszabbította a kilakoltatási moratóriu-
mot. Ez ugyan nem oldja meg a lakhatási 
válságban érintettek alapproblémáját, 
de időt biztosít arra, hogy a bajba jutot-
tak a segítő civil szervezetekhez, és az 
önkormányzatokhoz fordulhassanak. 

Őszig megmarad a veszélyhelyzet, 
a parlament kormánypárti többsége 
megszavazta az erről szóló törvényt. A 
koronavírus-törvény hatályát tehát meg-
hosszabbították: a Ház őszi ülésszaká-
nak első ülésnapját követő 15. napig. A 
moratórium lejárta után a korábbi, humá-
nusnak nem mondható gyakorlat a kila-
koltatásokkal, árverezésekkel kapcsolat-
ban csak akkor változhat, ha a vonatkozó 
törvényt módosítják.

Niedermüller Péter polgármester 
május 27-én csütörtökön 17:30 kor 
online fogadóórát tart a Facebookon, 
az Erzsébetváros Hírei oldalon. 
Kérdése van? Választ szeretne kapni?
Írja meg a kommunikacio@erzsebetva-
ros.hu email címre.

A lakossági kérdésekre heti összefogla-
lóban is válaszol az önkormányzat a
www.erzsebetvaros.hu és Facebook - 
Erzsébetváros Hírei oldalakon.

ONLINE POLGÁRMESTERI
FOGADÓÓRA
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T     avaly tavasszal mindannyiunknak egy pár nap alatt megvál-
tozott az élete, nagyon sok terhet viselünk közösen, amit a 
Covid-járvány elleni védekezés tesz indokolttá. Sokaknak 

megváltoztak a munkakörülményeik, és sokan elvesztették a meg-
élhetésüket biztosító foglalkozásukat, a károk, amelyekkel meg kell 
küzdenünk felmérhetetlenek. Ám azok, akik hivatást választottak 
maguknak, még nagyobb terhet vállaltak, mint mi, átlagos dolgo-
zók. Az egészségügyben több mint egy éve vállalnak mérhetetlenül 
sok pluszmunkát, az oktatás területén pedig nem csak plusz felada-
tokat szült a járvány, de még a munkakörülmények is teljesen meg-
változtak. 

Pedagógusnapot ünnepelünk június első vasárnapján. Ám ez egy 
különleges év, amikor nem csak a katedrán állókat ünnepeljük. Kö-
szönettel tartozunk a szülőknek, nagyszülőknek, nagytestvéreknek, 
mindenkinek, akik részt vettek az online oktatási munkában, home 
office-ban, a megélhetésért küzdve, kijárási korlátozás, házimunka 
és család mellett is gondoskodva arról, hogy a gyerekek számára a 
legkevésbé legyen megterhelő az online oktatás. Aki valaha csinált 
házi feladatot a gyermekével, az pontosan tudja, milyen nagy felada-
tot vállaltak át a szülők is. Köszönjük mindannyiuknak, mert tudjuk: 
otthon tanulni, és tanítani sem könnyű.  

Közeledik a tanév vége, az a pillanat, amikor minden tanuló, diák, 
hallgató úgy érzi, hogy végre elérhető közelségbe került a vakáció. 
Ünnepelünk, és díjakat adunk át, ezen a napon több magas rangú 
kormánytisztviselő el fogja mondani, hogy milyen sokat tettek a jövő 
generációjának oktatásáért, neveléséért a pedagógusok, mennyire 
helytálltak a pandémia alatt. Ezen a napon... 

Mi, ellenzéki képviselők azonban úgy gondoljuk, hogy az év 
minden napján megérdemlik a tiszteletet és a megbecsülést, amit 
az év másik 364 napján nem a rájuk telepített, lassan teljesíthetetlen 
követelményrendszerekkel, elszámoltatásokkal és beszámoltatá-
sokkal kellene elismerni, hanem egy minőségi bérezési rendszer 
megalkotásával, elfogadható munkakörnyezet megteremtésével, 
rájuk, mint szakértőkre bízva az oktatás alapjainak megszervezését, 
és nem egységesített, kötelező tananyaggal lehetetlenné tenni a fej-
lesztő pedagógiai munkát. Olyan országot kell építenünk, ahol a pe-
dagógusoknak is jár a szabadság. Ahol maguk választhatják meg a 
tankönyveket, amiből gyermekeink tanulhatnak. Ahogy a gyerekek, 
úgy a pedagógusok sem egyformák, a fejlődést pedig ez a sokszínű-
ség biztosítja.  

Nagyon sok tartozásunk van feléjük. Feléjük, akik egyik napról 
a másikra, nem csak szavakkal, hanem hatékony és használható 
módszerekkel, saját felszereléssel és tehervállalással átszervezték a 
közösségi oktatási rendet, az online technikai módszerekre átállva 
eddig a percig biztosítják a gyerekek, fiatalok oktatását úgy, hogy 
fogalmuk nincs róla, mikor dolgoznak online, vagy mikor döntenek 
a fejük fölött, hogy holnaptól visszaáll a tantermi oktatás. 

Nem csak azt köszönjük, hogy dolgoznak. Nem csak azt köszön-
jük, hogy alkalmazkodnak a körülményekhez. Nem csak azt köszön-
jük, hogy vigyáznak a gyermekeinkre. 
Ma Magyarországon azt köszönjük meg elsősorban, hogy: VANNAK.

Köszönjük!
Dr. Oláh Lajos, 

Erzsébet- és Terézváros parlamenti képviselője

Pedagógusnapra

Az önkormányzati 
lakások eladhatóságáról

Februári lapszámunk Ingatlanmámor 
cikkében részletesen foglalkoztunk 

az ingatlaneladások témájával – 
www.erzsebetvaros.hu / Nyilvánosság. 

www.erzsebetvaros.hu
Az erzsébetvárosi önkormányzat 

honlapján minden információt 
megtalálhatnak, az önkormányzati, 

képviselő-testületi hírektől 
a Polgármesteri Hivatal irodáinak 

elérhetőségéig. 
Pályázatok, hirdetmények, segé-

lyek, rendeletek egy helyen!
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Minden lapszámban megírtuk az önkor-
mányzat által a járvány idején hozott tá-
mogató intézkedéseket, összefoglaltuk a 
képviselők tevékenységét, tájékoztattunk 
a segítők és a segítőknek segítő parkoló-
őrök feladatvállalásáról, a bevásárlásról, a 
csekkbefizetésről, beszámoltunk a humán-
szolgáltató különféle plusz szolgáltatásai-
ról, a háziorvosok és a Péterfy kórház dol-
gozói által végzett áldozatos munkáról, és 
még a folyamatossá tett fertőtlenítő utca-
takarításról is. 

Folyamatban van a majdnem 300 db új sze-
metesedény felszerelése, a hibásak cseréje, 
javítása is zajlik. Május elején a fertőtlenítő 
utcamosás tervezett területei kiegészül-
tek az érettségiztető iskolák előtti területek 
lemosásával, hogy a diákok és a pedagó-
gusok számára biztonságosabbá tegyék a 
vizsgaidőszakot. Mivel közeledik a meleg 
időszak, különös figyelemmel, kétnapon-
ta takarítják a kutyafuttatókat, rendszeres 
időközönként azoknak a fertőtlenítéséről is 
gondoskodnak. 

„Úgy gondoljuk, hogy a lakosság támo-
gatását elsősorban akkor tudjuk elnyerni, 

ha folyamatosan jelen vagyunk” – mond-
ta az alpolgármester. „Bár folyamatosan 
igyekszünk követni a kerületi Facebook ol-
dalakon a hozzászólásokat, hiszen ezek is 
olyan visszajelzések számunkra, amelyek 
alapján lépni, intézkedni, tervezni tudunk, 
azt kérném az itt élőktől, hogy jelezzék fe-
lénk e-mailben problémáikat, javaslataikat. 
Most például egy porszívóként működő, 
takarítógépről szóló poszt gerjesztett indu-
latokat, elemezve a hozzászólásokat be 
fogjuk mutatni az érdeklődőknek – lapunk 
hasábjain is – a Tiszta7 takarítógépeit, keze-
lőik tájékoztatnak majd a funkcióikról. Az 

utcaporszívóval egyébként elsősorban az 
autók között és alatt levő, nehezen eltávo-
lítható szemetet szedik össze. De fontos az 
is, amit ugyancsak az itt jelzett hozzászólá-
sokból olvashatunk ki, hogy az itt élők pon-
tosan tudják, hogy a társasházak előtti jár-
dák takarítása egyébként az adott társasház 
feladata is lenne. Az ilyen kötelezettségek 
ellátására külön fel fogjuk hívni a figyelmet, 
de addig is szeretném kérni a kerületieket, 
hogy vegyenek részt a munkában, javasla-
taikkal, hibajelzéseikkel egyformán segíthe-
tik a köztisztaság fejlesztéséért tett erőfeszí-
téseinket.”

Kinagytakarítottunk!

A Madarak és fák napján a Város-
ligetben tartott tiltakozó sajtótájé-

koztatót a kerület két alpolgármeste-
re, Bárdi Zsuzsanna és Szücs Balázs, 
akik a megelőző héten Garay Klára 
Podmaniczky-díjas városvédővel jár-
ták be a Városligetet.

A sajtótájékoztatón Bárdi Zsu-
zsanna elmondta, a kormány to-
vábbra sem állt le a Városliget beépí-
tésével, ráadásul a több ezer talajba 
telepített földszonda rengeteg fa és 
növényzet gyökerét megsértette. Az 
elhangzottakból kiderült, hogy bár 
a kormányberuházás a külföldi tu-
risták igényei szerinti átalakításban 
gondolkozik, az önkormányzat válto-
zatlanul azt szeretné, hogy a parkot 

parkként használhassa több százezer 
pihenésre vágyó fővárosi lakos.

Szücs Balázs szerint a kormány-
zat azt ígérte a választások után, hogy 
nem kezdenek újabb építkezésekbe 
a ligetben, de már újabb beruházá-
sok is elindultak. Az alpolgármester 
attól tart, hogy ezek a lopakodó be-
építések egy újabb bulinegyed le-
hetőségét alakítják ki abban a Város-
ligetben, ami száz éve Európa első 
közparkjának épült.

Maradjon a ligetünk

PARK!

Május a takarítás mellett 
a virágosítás hónapja is. 
Aki a virágot szereti, rossz ember 
nem lehet, tartja a közmondás, és 
bizonyosan így is van, hiszen a szé-
pen virágzó parkokban, vagy a tartó-
oszlopokra szerelt muskátlikkal 
büszkélkedő utcákban, a tapaszta-
latok szerint jóval kevesebb a piszok 
és a szemét.    

Az Erzsébetváros Hírei 
Facebook oldalon 
megtekinthető a felvétel.

A márciusban indult Tisztasági kampány részeként nem csak új elemekben 
gondolkoztak a tervezők, a hagyományos takarítási folyamatokat is beépítet-
ték a tervekbe. Ennek megfelelően május elejére befejeződött a kerület tavaszi 
nagytakarítása is – tájékoztatott dr. Kispál Tibor alpolgármester, a kampány 
szervezője, akitől megtudtuk, hogy folyik a szóróanyagok, figyelemfelkeltő 
anyagok, matricák gyártása, és készül az ingyenes kutyapiszokgyűjtő zacskó is. 

 TISZTASÁGI KAMPÁNY

Úgy tűnik lecsengett a járvány, de a teljes biztonsághoz az is kell, hogy minél többen 
be legyenek oltva, és változatlanul vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. 
Most viszont összefoglalónk végén szeretnénk mi is optimisták lenni, így belefér 
egy kis humor is: több hónapos vadászat után büszkén mutatjuk meg, hogy fotó-
sunknak sikerült elcsípnie a „maszkos villamost” kerületünkben is!  

ELCSÍPTÜK!

VÍRUSNAPL       13.
Elegünk van a járványból? Nagyon. Kevés dolog van, amiben a társadalom 
többsége egyetért, a Covid-vírus azonban kifejezetten közutálatnak örvend. 

Az elmúlt egy hónapban nagyot változott 
a világ, a nyitás apránként, de mindent és 
mindenkit elért. Az önkormányzat maszko-
kat juttatott el a rászoruló lakókhoz, a posta-
ládákba a képviselők vitték ki a borítékokat. 
Nagy mennyiségben maszkot szállítottak 
az iskolákba, jutott az önkormányzati intéz-
ményekbe is, sőt a háziorvosi rendelőket 
is ellátták védőfelszereléssel és fertőtlení-

tőszerekkel, amiket ugyancsak a 
képviselők vittek „házhoz”. 

Nyomda előtti érkezett! Orbán Viktor 
jelentős változásokat jelentett be, nem kell 
maszk a közterületeken, és a beoltottak szá-
mára majdnem teljesen visszatérnek a nor-
mális hétköznapok.

Képeinken a testület három hölgy tagja a hatalmas dobozokkal, Nagy Andrea, Sáli Annamária 
és Ujvári-Kövér Mónika.
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Májustól jelentősen javulhat a közbiztonság 
és a köztisztaság a Rottenbiller utcában, a 
Damjanich utcában, az Erzsébet körút Do-
hány utca–Rákóczi út közötti szakaszán. 
Ezeken a területeken 2015 óta a Fővárosi 
Önkormányzati Rendészeti Igazgatósága 
gyakorolta a felügyeleti jogokat, most az ön-
kormányzat kezdeményezésére ezt a meg-
állapodást módosították, így a felügyeletet 
az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság 
veszi át. Munkatársai így teljes jogkörrel fel 
tudnak lépni a jogsértőkkel szemben. 

Az intézmény vezetője, Sedlák Tibor el-
mondta, az elmúlt években rengeteg lakos-
sági bejelentés érkezett hozzájuk erről a kör-
nyékről, a panaszok zöme a közlekedési és 
köztisztasági szabálysértőkre vonatkozott: 
sokan szemeteltek, kukát borogattak, nem 
szedték fel a kutyapiszkot, esetleg deviáns 
magatartásukkal sértették az itt lakók nyu-

galmát. Az ERI eddig tehetetlen volt, nem 
intézkedhetett, csupán továbbíthatta a pa-
naszokat a fővárosi rendészeti kollégáknak. 
Ezért az intézkedések körülményesebbek, 
lassabbak voltak. 

Sedlák Tibor elismerte, mindez többlet-
feladatot jelent a számukra, mivel gyakrab-
ban fognak járőrözni ezeken a helyszíneken 
is, de szívesen vállalják, mert a „tervszerű és 
összehangolt tevékenység meg fogja hozni 
a gyümölcsét, ezzel is hozzájárulva a kerü-
leti lakosok nyugalmához és biztonságér-
zetéhez.” Az igazgató arról is tájékoztatott, 
hogy a közterület- felügyelők egy hónapon 

keresztül, a fokozatosság elvét szem előtt 
tartva, elsődlegesen figyelmeztetést fognak 
alkalmazni a jogsértő cselekmények elkö-
vetőivel szemben, ezt követően azonban ér-
vényesíteni fogják a szükséges szankciókat.

VIGYÁZAT, 
ÁLELLENŐRÖK!

Az önkormányzat alkalmazottjaként mu-
tatkozott be az a férfi, aki a Síp utcában 
ellopta egy idős asszony megtakarított 
pénzét. A kerületben élő egyik nénihez 
április 27-én kopogott be a férfi, aki azt 
állította, ő a helyi önkormányzatnál dol-
gozik, és felméri, milyen károkat okoztak 
a szomszédban zajló felújítások. Miután 
a hölgy gyanútlanul beengedte az ide-
gent, az álellenőr fényképeket készített a 
lakásban, majd közös költség elmaradás 
címén elkért 12 ezer forintot.

Ezt követően a férfi elterelte az asz-
szony figyelmét, és a pénzzel teli boríték-
kal a zsebében kereket oldott. 

NINCSENEK ÖNKORMÁNYZATI 
PÉNZBESZEDŐK! 
Megkérdeztük az ügyről Bordács Zol-
tánt, az EVIN Zrt. Bérleményellenőrzési 
csoportjának vezetőjét, aki kijelentette: 
munkatársaik soha, semmilyen esetben 
nem kérhetnek, és nem is fogadhatnak 
el pénzt a lakosoktól. „Nyomatékosan 
felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy 
ha valaki az önkormányzatra hivatkoz-
va csönget be, és pénzt kér, utasítsák el 
az illetőt! Az ellenőrnek kötelessége az 
önkormányzati igazolványát bemutatni, 
bárki elkérheti tőle, és megvizsgálhatja 
azt. Engem elég gyakran felhívnak azzal, 
hogy járt náluk egy bizonyos fiatalember 
az önkormányzattól, és valóban dolgo-
zik-e nálunk ilyen nevű személy. Mi rög-
tön lekérjük a kollega adatait is” – mond-
ja a csoportvezető.

CSAK A RENDELTETÉSSZERŰ 
HASZNÁLATOT ELLENŐRIZHETIK!
Az önkormányzattal kötött bérleti szerző-
désben szerepel, hogy a hivatal minden 
évben ellenőrizheti: a bérelt lakást vagy 
helyiséget rendeltetésszerűen használ-
ják-e? Az ellenőrök felmérhetik az eset-
leges károkat, lefényképezhetik a víz-, 
villany- és gázórákat is. A legtöbb eset-
ben előre megbeszélt időpontban men-
nek ki, de előfordulhat, hogy váratlanul 
csöngetnek be. Ez történik, ha például 
felmerül a gyanú, hogy valaki nem lakik 
a bérleményben, esetleg a bérleti díjnál 
jóval magasabb összegért, feketén kiad-
ta azt valaki másnak, így akar illegálisan 
nyerészkedni.

Az EVIN Zrt. munkatársai sokszor a la-
kókat saját érdekükben keresik fel. Ha pél-
dául egy idős ember rendszeresen fizeti a 
költségeket, majd valamiért mégsem elér-
hető, megnézik, hogy nem beteg-e, nem 
szorul-e valamilyen segítségre. 

Erzsébetváros belső területein nagy a forga-
lom, az itt közlekedő trolik, főleg csúcsidő-
ben lassan haladnak. Ráadásul, ha a zsúfolt 
utcákban egy nagyobb szabálytalanul, ha-
nyagul parkoló autó megáll, a trolibuszok 
már nem tudnak elmenni mellette. „Ilyen 
esetben akár 40-60 percig áll a forgalom” – 
tájékoztatott dr. Kispál Tibor alpolgármes-
ter, akitől megtudtuk, hogy 2020-ban csak 
a Nefelejcs utcában 173 hasonló esetet re-
gisztráltak. Egy ilyen forgalomleállás példá-
ul a mentők késleltetésével, emberek életét 

veszélyeztetheti. „Erzsébetvárosban most 
három utcában változik a parkolási rend, 
ami reményeink szerint a parkolóhelyek 
csökkentése nélkül is jelentősen javít ezen 
a problémán” – fogalmaz az alpolgármester.
A képviselő-testületi döntést megelőző tár-
gyalások a BKK Zrt. kezdeményezésére, dr. 
Kispál Tibor alpolgármester koordinálásá-
val, több szakiroda – a Városüzemeltetési, 
a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda, a BKK 
Zrt. és a Budapest Közút Zrt. – munkatársai-
nak részvételével zajlottak.

Változik a parkolási rend
HÁROM UTCÁBAN

Helyi rendészek a szabálysértők ellen

A Dohány utcában – a Síp utca és Nagy 
Diófa utca közötti szakaszán – a páratlan 
oldali járdán a gyalogosok közlekedési 
sávja 75 cm-re szűkül. Itt a fél kerékkel 
a járdán parkoló gépjárművek mintegy 
35 cm-rel közelebb kerülnek az épületek 
homlokzatához.

A Wesselényi utcában – az Akácfa utca 
és Klauzál utca közötti szakaszon – a pá-
ratlan oldalon, fél kerékkel parkolhatnak 
az autók a járdán, a gyalogosok számára 
azonban megmarad 215 cm széles felület.

A Nefelejcs utcában – a Garay utca és az 
István utca közötti szakaszon – a páros 
oldalon, az épületek homlokzati síkjá-
hoz közelebb húzott ferde parkolósáv 
mintegy 30 cm-rel csökkenti a járda szé-
lességét. A gyalogos forgalom számára 
szakaszonként változó, 162 cm és 86 cm 
széles járdafelület marad meg.

Április 27-én életbe lépett az 
a képviselőtestületi határozat, 
amely három kritikus útszakasz 
parkolási rendjének módosítására 
vonatkozik.

2021. MÁJUS 1-TŐL AZ ERZSÉBETVÁROS RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁGA 
LÁTJA EL AZ ALÁBBI FELADATOKAT IS:

• ellenőrzi a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartását, 
 a tiltott tevékenységeket megakadályozza, és szankcionálja
• a közterületen jogszabály-ellenesen elhelyezett építményeket, tárgyakat eltávolítja
• a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtását ellenőrzi
• közreműködik a bűnmegelőzésben, a közbiztonság és a közrend védelmében
• a közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező 
 járműveket elszállítja
• kerékbilincset alkalmazhat

Mostantól kezdve bárki bejelentést 
tehet a 0-24 órában üzemelő 
06-1/461-90-40-es telefonszámon, 
és az ERI munkatársai akár néhány 
percen belül a helyszínre érkezhetnek, 
és felléphetnek a szabálysértőkkel 
szemben.

HÍVJA AZ ERI ÜGYELETÉT!

Az oldalt összeállította: Sándor Zsuzsa
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 – A Covid első hulláma idején a diá-
koknak szokatlan volt a maszkviselés és 

az online ok tatás. „Tartottunk attól, hogy 
mi lesz, ha tíz írásbelizőt összeültetünk egy 
zárt térben, ezért elrendeltük, hogy a masz-
kot írásbeli közben is viselni kell. A pedagó-
gusaink is jobban aggódtak amiatt, hogy 
mennyire veszélyes ilyen körülmények kö-
zött a felügyelet ellátása.”

A mostani érettséginél a Madáchban meg-
oldották, hogy az osztálytermekben csak hat 
diák tartózkodjon. A tanárok és az iskolai dol-
gozók már mind megkapták legalább az első 
oltásukat, sőt a tanulók közül is sokan. 

Idén 131 tanuló érettségizett, és csak 
egyetlen diáklányt küldtek haza a magyar 
vizsgáról, mert kiderült, hogy lázas. A gond 
az, hogy érettségi bizonyítványt viszont 
csak akkor kaphat valaki, ha az összes 
vizsgáját letette – fo-
galmazott az igazgató. 
Mészáros Csaba úgy 
véli, a szóbeli vizsgák 
még biztonságosab-
bak lettek volna, mert 
egyszerre kevesebben tartózkodnak egy 
teremben. Idén a matek írásbeli volt a leg-
nehezebb, a feladatok nem alkalmazkod-

tak kellően sem a járványhelyzethez, sem 
az online oktatáshoz. 

A legnagyobb problémát a közösségi 
élet hiánya okozta. – Amit lehetett, áttettünk 
az online térbe, ott szerveztünk szavalóver-

senyt, osztálykarácsonyt. 
Sok gyereket megviselt a 
bezártság, jóval gyakrab-
ban vették igénybe az is-
kolapszichológus segít-
ségét. Amikor két hullám 

között enyhült a járvány, végzőseinknek 
érettségi előkészítőket szerveztünk – nyilat-
kozta az igazgató.

Maszkosan érettségiztek a fiatalok, úgy, hogy hónapok 
óta csak képernyőn látták egymást. Nehezebb volt, 
mint máskor? Az online oktatásnak csak hátrányai 
voltak vagy előnyei is? Mészáros Csaba, a Madách Imre 
Gimnázium igazgatója azt mondja, idén könnyebben 
ment az érettségiztetés, tavaly még nem volt ekkora 
rutinjuk a járványhelyzet kezelésében.

Vírusmentes érettségi
Az erzsébetvárosi önkormányzat, ahogyan 
tavaly – maszkokkal, fer  tőtlenítő sze rekkel, 
vírusmentesítő utcamosással –  idén is hoz-
zájárult az érettségi vizsgák biztonságos le-
bonyolításához. Az Erzsébetváros Kft. mun-
katársainak segítségével gondoskodtak a 
fertőzés megelőzéséről négy érettségizte-
tő iskolánál: egy környezetbarát, speciá-
lis fertőtlenítőszerrel mosták le a Madách 
Imre Gimnázium, az Alsóerdősori Bárdos 
Lajos Általános Iskola és Gimnázium, az 
Erzsébetvárosi Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola, 
valamint a Hernád utcai Facultas Humán 
Gimnázium előtti járdaszakaszokat. 

Kispál Tibor alpolgármester elmondta, 
a fertőtlenítőszer olyan biológiai anyag, 
amely veszélytelen az emberekre, az álla-
tokra és a növényekre is. A fertőtlenítő egy 
hétig biztonságosan véd a vírusoktól és a 
baktériumoktól. 

Barátnője, Herczeg Sára szintén emeltszintű 
érettségire készül olaszból, és a jogi egyetemre 
jelentkezik. Ő is főleg a közös élményeket hiá-
nyolja, hiszen nekik nem volt sem szalagavató-
juk, sem ballagásuk, elmaradt az utolsó osztály-
kirándulás, és ezek pótolhatatlanok. „Viszont 
úgy érzem, a barátságok még inkább megerő-
södtek, mert ebben a nehéz helyzetben abszo-
lút egymásra szorultunk. Sorstársakká váltunk.” 

IDÉN IS CSAK ÍRÁSBELIK VANNAK, 
EGY HÓNAPPAL KEVESEBB A STRESSZ

Érettségi a Madáchban

Az angol érettségi után beszélgettünk a ma-
dáchos diákokkal. Gulyás Zétény a Corvinusra 
készül. Szerinte könnyebbek voltak a vizsgák, 
mint az elmúlt években. „Nehezebbre számí-
tottam és örülök, hogy túl vagyok rajta. A leg-
rosszabb az volt, hogy az osztálytársaimmal a 
korlátozások miatt nem tudtam személyesen 
találkozni, pedig az utolsó évben ez különösen 
fontos lett volna.”
A többiek is azt mondják, biztonságban érezték 
magukat az érettségi alatt, az iskola jól megszer-
vezte a fertőtlenítést, a beengedést. Az online 
oktatásra sem panaszkodtak a fiatalok, sőt akadt, 
aki előnyét látta. 

Végh Hunor a külvárosban lakik, neki jól jött, 
hogy nem kellett olyan korán kelni és utazgat-
ni. A családi házukban külön szobája van, az 
internet is jó, úgyhogy nem okozott gondot az 
online órák követése. „A Semmelweis Egye-
temre jelentkezem. Számomra könnyebbség, 
hogy idén is csak írásbeli van, és elmaradnak 
a szóbelik, így egy hónappal kevesebbet kell 
stresszelni.”

Vujtkó Anna pszichológus szeretne lenni, még 
nincs túl az érettségin, mert francia nyelvből 
emelt szinten vizsgázik. Neki az online tanulás 
könnyebben ment, mivel a monitoron megosz-
tott vizuális tananyagok jobban megmaradtak 
benne. „Én még javítottam is a jegyeimen, de 
vannak köztünk, akik a négy fal közé bezárva 
mindenben elveszítették a motivációjukat.” 

Erzsébetvárosban május elején átadták az 
első közösségi komposztálót az Almássy té-
ren. A helyszín kiválasztásánál számított az 
is, hogy június végén itt nyílik meg a Mese-
ösvény, ahol táblákkal, állomáshelyekkel 
játékos módon oktatják majd a gyerekeket 
a klímavédelem alapszabályaira. 

Tóth Csaba, a Klímavédelmi kabinet 
vezetője elmondta: a komposztáló környe-
zetvédelmi hatása kettős. A háztartási hul-
ladék 20-30 százaléka szerves anyag, ezek 
eddig hulladékégetőbe kerültek, s ez je-
lentősen növelte a széndioxid-kibocsátást. 
A komposztálóban viszont a szerves hul-
ladék újrahasznosul, az itt képződő kom-
poszt javítja a termőtalaj minőségét. Ezért 

ezt az önkormányzat közcélokra bocsátja 
majd, aki akar, vihet belőle haza a növénye-
inek, a maradékkal pedig a helyi közparko-
kat fogják gondozni.

Nagyon fontos szabály, hogy a kom-
posztálóba csak növényi eredetű hulladé-
kot helyezzenek, tehát állati eredetű vagy 
főtt ételmaradékokat, rothadásnak indult 
anyagokat ne dobjanak bele! 

VÉDJÜK A MÉHEKET!
A Méhek napját az Országos Magyar Méhészeti Egyesü-
let kezdeményezésére 1994-től április 30-án ünnepeljük 
idehaza, mivel ilyenkor teljesedik ki az élet a kaptárban. 
A nap üzenete: a méhek védelme. A méhek száma 
sajnos jelentősen csökken a világban, holott a beporzás 
létfontosságú a mezőgazdaságban. A száz leggyakoribb 
haszonnövény hetven százalékának beporzását a mé-
hek végzik, nélkülük a zöldség-gyümölcs kínálat több 
helyen a felére csökkenne. Segítsük a méhek munkáját 
azzal is, hogy az erkélyen minél több virágot ültetünk!

VÉGZŐS SORSTÁRSAK

Értékes hulladék

  ZÖLD

A Facebookon megala kult 
az Erzsébetvárosi Kom-
posztbarátok köre, és tagjaik 
vállalták, hogy rendszeresen 
ellenőrzik a tároló megfelelő 
használatát.

Összeállította: 
Sándor Zsuzsa

 „Az egyik gyerek azt mondta: 
nem is hiányzott neki más, mint 
hogy kicsit sétálhasson az iskola 
folyosóján.” 
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„Amikor 1996-ban ezzel kezdtem foglal-
kozni, a lakosság 5 százaléka volt allergiás, 
2010-ben ez 25 százalékra nőtt. A 2010 után 
születetteknél már az 50 százalék az allergi-
ás, ami drámai növekedés. Ennek az is az 
oka, hogy a fiatalok sokkal több olyan élel-
miszert, félkész ételt esznek, ami mindenféle 
vegyi anyaggal van teletömve” – fogalmaz a 
szakember. 

Fokozott kockázatnak vannak kitéve a belső 
kerületekben élők, így az erzsébetvárosiak 
is. Pollen itt is van, nőnek nyírfák és nyárfák, 

különböző füvek, nyár végén pedig parlag-
fű. „Ha a pollenre kis ólommaradék rakódik, 
akkor agresszívebb a hatása. Ezért a szeny-
nyezett belvárosi levegő még veszélye-
sebb, a kevesebb pollen is súlyos tüneteket 
okozhat.” 

HOGYAN VÉDEKEZHETNEK 
A BETEGEK?
Dr. Füzes Edit szerint érdemes kora reggel ki-
szellőztetni a lakást, a levegő ugyanis legin-
kább 10 és 18 óra között telítődik virágporral. 
Segíthet, ha este a hajunkat is megmossuk. 

A szakember úgy tapasztalja, hogy sokan a 
szénanátha tüneteit nehezen különböztetik 
meg a vírusos náthától. Ha valakinek viszket 
a torka, szájpadlása, szeme, orra, az inkább al-
lergiára utal. A láz viszont vírusos gyulladásra. 

AZ ALLERGIA ÉS A COVID
Az allergiások általában félnek tőle, hogy 
könnyebben elkaphatják a Covidot, illet-
ve a lefolyása súlyosabb lehet. A doktornő 
szerint ez ma még nem bizonyított. „Egyes 
kutatások alapján az asztmásoknál a koro-
navírus súlyosabb tüneteket okoz, mások 
azt állítják, hogy a két betegség között nincs 
összefüggés. Azt viszont javasoljuk minden 
allergiásnak, hogy oltassák be magukat bár-
melyik vakcinával, és ne aggódjanak! Az al-
lergiának ugyanis gyakran pszichés háttere 
is van, a rossz lelkiállapot ronthat a betegsé-
gen” – vélekedik a szakember.

Összeállította: Sándor Zsuzsa

Május 12-én végre újra kinyithatott a 
Bischitz Johanna Integrált Humán Szol-
gáltató Központ Mozgáscentruma is. 
Az intézmény vezetője, Farkas Tünde 
elmondta, szerették volna friss, üde 

kör nyezet ben visszavárni 
a mozogni vágyókat. Mivel 
azonban az önkormányzati 
büdzsébe most nem fért 
bele a létesítmény teljes-
körű fel újítása, a központ 
munka társai – az intézmény 
veze tői, gyógy tor  nászok, 
dieteti kusok és pszicholó-
gusok – önként vállalták 

a folyosók és irodahelyiségek szépítését. 
Az egyik kolleganő nemrég festette az ott-
honát, így az alapozásban, glettelésben 
szerzett tapasztalataival irányította a lelkes 
brigádot, amely profikat megszégyenítő 
gyorsasággal dolgozott. Csapatépítő tré-
ningnek sem volt utolsó! 

Jógától a zumbáig, 
kismamáktól a nagymamákig
A megújult Mozgáscentrum még több szol-
gáltatással várja Erzsébetváros lakóit. Cso-
portos gyermektornával segítenek a lúdtalp 
megelőzésében. Indul a gerinctorna, amely 
nem csak az idősebbeknek ajánlott, hanem 
az ülőmunkát végzőknek is. Lesz jóga és 
kismamatorna is. Szeretnék idevonzani a 

fiatalabb, aktívabb korosztályt is, ezért szep-
tembertől várhatóan meghosszabbítják a 
nyitvatartást 8-tól 19 óráig. Így munka után 
is betérhetnek azok, akik egy kis zumbával 
vagy hastánccal szeretnék levezetni a napi 
feszültséget. 

Fogyiklub indul!   
Akik a fölszedett kilóik miatt aggódnak, jö-
hetnek kardiotréningre, egy futópad is várja 
őket. Alakformáló csoportos óra és fogyi-
klub indul, ahol nem csak gyógytornász, ha-
nem dietetikus is rendelkezésre áll. A foglal-
kozások órarendje az intézmény honlapján 
megtekinthető, minden órára előzőleg be 
kell jelentkezni. 

Minden VII. kerületi lakost fogadnak, 
aki rendelkezik védettségi kártyával. 

A mozgáscentrumnak hosszútávú fej-
lesztési tervei is vannak. Ősztől lehetőséget 
biztosítanának a környékbeli iskoláknak, 
hogy itt is tarthatnak testnevelés órákat. So-
kan dolgoznak a helyi önkormányzatban és 
hivatalaiban, nekik nyújt majd aktív kikap-
csolódást a heti kétszeri dolgozói torna. 

A szolgáltatások minden jogosult számá-
ra ingyenesek.

Asztmások, szénanáthások: 
TÁMADNAK A POLLENEK
Elkezdődött az allergiaszezon, és ez sokaknak okoz kellemetlen tüneteket. Egyre több az allergiás, fokozott 
kockázatnak vannak kitéve Erzsébetváros lakói is. Dr. Füzes Edit biorezonanciás allergiakezeléssel foglalkozó 
szakorvos szerint: minél fiatalabb valaki, annál jobban veszélyeztetett az allergia szempontjából.

Az idősotthonok
A járvány harmadik hullámában sem ma-
radtak segítség nélkül az idősek és azok 
sem, akik karanténba kényszerültek. 
Mivel a korlátozások idején a kormány 
ingyenessé tette a parkolást, az EVIN 
Zrt. Parkolási üzletágának munkatársai 
szinte munka nélkül maradtak volna. 
Polgármesteri utasításra ők kapták meg 
feladatként, hogy az idősek és rászoru-
lók számára bevásároljanak, kiváltsák a 
gyógyszereiket. A segítő munkában na-
gyon sokan, így a BJI Humán Szolgáltató 
Központ munkatársai is részt vettek, és 
mindenkiről gondoskodtak.  

A Humán Szolgáltató Központ két 
bentlakásos idősek otthonát működtet 
a kerületben: a Dózsa György úti intéz-
mény 76 fős, a Peterdy utcai otthon 38 
férőhelyes. A pandémia miatti látogatá-
si és kijárási tilalom 2021. április 29-én 
megszűnt, tehát a két otthonból a vé-
dettségi igazolvánnyal rendelkező la-
kók kijárhatnak, illetve a hozzátartozók, 
amennyiben rendelkeznek ilyen igazol-
vánnyal, látogathatják szeretteiket.

ÚJRA LÁTOGATHATÓAK 

Kinyitott a Mozgáscentrum is

A kerület egyik színfoltja a Dob utcában ta-
lálható Csicsergő óvoda. Színes építőkoc-
kákra emlékeztető kapuja mintha a játékok 
birodalmába csalogatná be a kicsiket. Az 
óvoda azonban az elmúlt években leamor-
tizálódott. A játszóház burkolata baleset-
veszélyessé vált, cserélni kellett, beázások 

keletkeztek a teraszon. A felújításokra az 
önkormányzat 178.5 millió forintot biztosí-
tott, a teljes renoválással az Erzsébetváros 
Kft. júniusra készül el. Mivel a járvány miatt 
a gyerekek sokáig nem járhattak oviba, a 
munkálatokat úgy tervezték, hogy közben 
zavartalanul működhessen a Csicsergő.

Az Erzsébetváros Kft. a Föld napján, 
április 22-én virágpalántákat vitt 
a kerület összes óvodájába. Intéz-
ményenként több mint 120 egynyári 
növényt ültettek el a gyerekek 
az óvónőkkel és dadusokkal közösen.

Újra csicsereg

ERZSÉBETVÁROS 
MOZGÁSBAN

A pandémia miatti korlátozások idején 
sokan keveset tudtak mozogni, és 
a plusz kilókkal is küszködtek. Nekik 
próbáltak segíteni a Mozgáscentrum 
gyógytornászai, akik videóra vették az 
otthon is elvégezhető tornagyakorlato-
kat, és a „Mozgáscentrum-Lövölde tér” 
zárt Facebook csoportjába regisztrá-
lók letölthették az online tornaórákat. 
Még mindig nem késő csatlakozni! 

Karmos Anna dietetikus és Nagy Szabina 
gyógytornász festik a Mozgáscentrumot

AZ ALLERGOLÓGUS 
ÖSSZEFOGLALÓJA

ALLERGIASZEZON 
ÉS COVID

Ecsedi Noémi 
dietetikus

Idősek klubjai
Az idősek klubjai a Király utca 97-ben, 
az  Akácfa utca 61-ben, és a Dohány utca 
22-24-ben már szabadon látogathatók. 
A bentlakásos otthonok nyitása a kor-
látozó intézkedések további feloldása 
után várható. 

SZOCIÁLIS/BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT Humán Szolgáltató Központ



KÉPVISELŐI OLDALAK
ERZSÉBETVÁROS

AZ ERZSÉBETVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐINEK MUNKÁJÁRÓL 2021/5

BENEDEK ZSOLT
önkormányzati képviselő

Nem történt előrelépés 
AZ ÖNKORMÁNYZATI ELEKTROMOS TÖLTŐK ÜGYÉBEN

Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint. Bejelentkezés a +36-1-462-3130-as illetve  a +36-1-462-3127-es telefonszámon.

Vattamány Zsolt

önkormányzati 
képviselő
Fogadóóra 
időpontja: 

megbeszélés szerint.
Bejelentkezés 

a +36 1 462 31 43-as 
telefonszámon.

Ujvári-Kövér Mónika

egyéni képviselő
1. választókerület

Folyamatosan várom 
Önöket

fogadóórámra, 
előzetes bejelent-
kezés a +36 1 462 

3359-es telefonszá-
mon, Facebookon (@

ujvarikovermonika)
és e-mailben 

(ujvari-kover.monika@
erzsebetvaros.hu) 

lehetséges!

Szücs Balázs

egyéni képviselő
7. választókerület

Fogadóórát minden 
hónap első hétfőjén, 

16-18 óráig tartok, 
valamint előzetes 

megbeszélés alapján 
előre egyeztetett 

időpontban is. 
Bejelentkezés a +36 

20 298 31 69-es 
telefonszámon.

Facebook
@azenkepviselom 

Sáli Annamária

egyéni képviselő
6. választókerület

Fogadóórát
időpontegyeztetés 

alapján tartok.
Bejelentkezni 

az alábbi 
telefonszámon lehet:

06-30-475-6454.
E-mail cím: 

sali.annamaria@
erzsebetvaros.hu

Facebook / sali.anna-
maria.momentum

Veres Zoltán

önkormányzati 
képviselő
Fogadóóra 
időpontja: 

megbeszélés szerint.
Bejelentkezés 

a +36 30 486 55 65-
ös telefonszámon.

Molnár István

egyéni képviselő
5. választókerület
A molnar.istvan@
erzsebetvaros.hu 

e-mail címen, vagy 
a 462-3137-es tele-
fonszámon történő 
megkeresés esetén
visszahívom, illetve 

levélben egyez-
tetünk a felvetett 

gondról, problémá-
ról. Szükség esetén 

felkeresem Önt.

Nagy Andrea

egyéni képviselő
8. választókerület
Fogadóórát előze-
tes megbeszélés 

alapján, egyeztetett 
időpontban tartok. 

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

E-mail cím: 
nagy.andrea@erzse-

betvaros.hu
Facebook: Nagy 

Andrea képviselő

A JÚNIUSI OLDALAK KÉPVISELŐINEK FOGADÓÓRÁI

Mint ismert, a kerület vezetése telje-
sen átszervezte Belső-Erzsébetvá-
ros forgalmát. Az átszervezés mellett 
érveltek pro és kontra szakemberek 
és lakók egyaránt, ám kétségtelen, 
hogy az átalakítás egyik „állatorvo-
si lova” a Dob utca és a Holló utca 
találkozásánál kialakult helyzet. A 
Dob utca forgalmát „önmagával” 

szembe fordították, így a Holló utca 
sarkán – az amúgy is szűk utcán – 
autós tömegjelenetek alakulnak 
ki időről-időre, nem beszélve arról, 
hogy a forgalmasabb időszakok-
ban a Holló utca forgalma visszator-
laszt egészen a Dob utcáig. 

Benedek Zsolt elmondta: „A Dob 
utca 25.-27. előtti parkolóhelye ket 

megszüntették, ezáltal esély sincs 
arra, hogy az esetlegesen a Dob 
bölcsődébe érkező szülők néhány 
perc erejéig (amíg a gyereket be-
viszik) esetlegesen leparkolhassa-
nak az intézmény előtt. Több lakos-
sági megkeresés is érkezett ezzel 
kapcsolatban hozzánk. Testületi 
felszólalásban még tavaly kértük 

Polgármester urat, hogy az esetle-
gesen megszüntetett parkolókból 
egyet adjunk vissza a bölcsis szü-
lőknek, amire ígéretet is kaptunk, 
azonban azóta nem történt az ügy-
ben semmi. Reméljük, hogy a nyári 
időszakban sikerül ezt a hiányossá-
got pótolni, ezzel is megkönnyítve 
a szülők dolgát.”

„Sajnos az elmúlt csaknem egy évben nem ju-
tott el a városvezetés odáig, hogy elkészítse, 
vagy legalább felmérje, milyen módon lehet 
fizetőssé tenni és az ingyenességet biztosíta-
ni az erzsébetvárosi autósoknak” – részletezte 
Benedek Zsolt. Időközben az összes szolgál-
tató felszámít már valamilyen díjat az állomá-
sok használatáért, így az ingyenesség miatt az 
erzsébetvárosi elektromos autósok hátrányt 
szenvednek. A képviselő hozzátette: „Sajnos 
úgy látjuk, hogy míg az előző vezetés ezen a 

területen is nagyot lépett előre még a környező 
kerületekhez képest is (5 töltőállomást épített 
meg), addig a jelenlegi városvezetésnek nem 
fontos ez a téma. A ciklusból eltelt eddigi más-
fél évben semmit nem tudtunk meg az e-mo-
bilitást elősegítő tervekről, konkrétumokról, 
csak, hogy fizetőssé tennék a töltést. Emel-
lett olyan projekteket szűntettek meg, mint 
az elektromos taxi szolgáltatás az időseknek, 
amely szintén a kibocsátás csökkentést volt 
hivatott elősegíteni.”

Az előző városvezetés egy fontos célja volt, hogy elősegítse a környezettudatos 
közlekedést, ezért a város több pontján elektromos töltőoszlopokat hozott létre, 
amelyet mindenki ingyenesen vehetett igénybe. Az új városvezetés ezt fizetőssé 
tette. A Fidesz-frakció módosító indítvánnyal kiharcolta, hogy az erzsébetvárosi 
elektromos autósok továbbra is ingyenesen tudjanak tölteni a kerületben.

Másfél év után mégiscsak beköl-
tözhet a neki felújított erzsébet-
városi intézménybe a Molnár 
Antal Zeneiskola. 

Lezárult ugyanis nemrég a Dam-
janich utca 4. szám alatti épület 
bérleti jogára kiírt pályázat, és 
ők nyerték meg. Lehetne ez 
egy örömhír is, de a méltatlan 
bánásmód, amit a zeneiskola 
1,5 éve tűr, rányomta a bélyegét 
mindenre. 

Tudható volt, hogy kerület 
előző vezetése kifejezetten a 
zeneiskolának, a gyermekek és 
tanáraik igényei szerint újíttatta 
fel több százmillió forintért a 
Damjanich utcai épületet. Ám az 
új vezetés egész egyszerűen nem 
adta át a kis zenészeknek az intéz-
ményt, majd idén februárban, egy 
titokban, szűk határidővel kiírt 
pályázattal odítélték az épületet a 
FreeSZFE Egyesületnek. Teljesen 
jogosan mindenki felháborodott 
a történteken, majd az egyesület 
kiköltözött és vissza is adta a kul-
csokat az önkormányzatnak.

Most végre birtokba vehetik 
a Damjanich utcai épületet a ze-
neiskolások, és folytatódhat az a 
kiváló, tehetséggondozó munka, 
melyre oly büszkék lehetünk 
mindannyian. Csak talán illett 
volna attól a hatszáz zeneiskolás 
kisgyermektől, pedagógusoktól, 
szülőktől elnézést kérni, akik vé-
gigélték a másfél éves felesleges 
tortúrát.

A MOLNÁR ANTAL 
ZENEISKOLA 
KÁLVÁRIÁJA

Még mindig várat magára 
a Dob utcai bölcsődések várakozóhelye

MÁJUSI TARTALMUNKBÓL
Benedek Zsolt önkormányzati képviselő • Bárdi Zsuzsanna egyéni képviselő, 2. választókerület • Bónus Éva egyéni képviselő, 10. választókerület • 
2021. évi lakossági pályázatok • DEVOSA GÁBOR egyéni képviselő, 9. választókerület • Dr. Kispál Tibor egyéni képviselő, 3. választókerület •

Garai Dóra önkormányzati képviselő



BÓNUS ÉVA
a 10. választókerület képviselője

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

Lakossági megkeresések
Sok lakossági kérdést kapok, melyekre igyekszem mindig gyorsan válaszolni.  Az 
alábbi fotót is egy lakótól kaptam, azzal a kérdéssel, hogy a képen látható jármű-
vek szabályosan, megfelelő helyen parkolnak-e a Thököly úton?
A válasz: nem. A KRESZ alapvetően tiltja a járdán történő megállást, azt csak jelző-
tábla vagy útburkolati felfestés engedélyezése esetén lehetséges. A képen parko-
ló autók esetében még külön megállni tilos tábla is felhívja erre a figyelmet.

Az önkormányzat azonban nem illetékes eljárni a főváros területén par-
kolási ügyekben. Ennek ellenére továbbra is fordulhatnak hozzánk bi-
zalommal a lakók ilyen esetekben is, hogy felhívjuk az ügyben illetékes 
fővárosi hatóság figyelmét, hiszen a járda a gyalogosoké! A kerületi sza-
bálytalanságokról az erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságot értesít-
hetik, a +361-461-90-40-es telefonszámon.

A járványhelyzetben különösen fontosnak tartjuk, hogy 
kiemelt figyelemmel forduljunk egymás felé. Nagyon 
komoly elvonások mellett kényszerültünk az idei költ-

ségvetést megtervezni, azonban a Covid-járvány elleni 
védekezésre egyértelmű közös döntés alapján forrást 
tudtunk biztosítani. Az ebből finanszírozott fertőtlení-

tőszereket, maszkokat, és az adományként kapott masz-
kokat is mind szétosztottuk. Költséghatékony módon 
legtöbbször a képviselők vitték ki személyesen ezeket 

a védekezést segítő eszközöket, lakóknak, háziorvosok-
nak, óvodáknak, bölcsődéknek. A Momentum-frakció 
tagjaiként mindhárman részt vettünk ebben a munká-

ban. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Lakossági tájékoztatás
Facebook oldalamon igyekszem a fontos, 

közérdekű közleményekre, határidőkre 
is felhívni a figyelmet. Az utóbbi időszak-

ban például a Fővárosi Vízművek Kft. 
hálózatöblítési munkálataira hívtam fel a 
figyelmet. A munkálatok miatt Erzsébet-

város egész területén nyomáscsökkenés 
volt várható, a magasabb épületek felső 

szintjein vízhiány is előfordulhatott. A vizet 
ilyenkor előbb engedjük ki, vagy hagyjuk 

leülepedni, azt követően fogyasztható.
Fontos időpont volt az óvodai beiratkozás 
ideje is, mivel idén megváltozott az óvodai 

beiratkozás módja. 
A gépjárműadó befizetésének határideje 

is egy ilyen kiemelkedően fontos téma 
volt, és nem csak az április 15-i határidő 

miatt. A gépjárműadóval kapcsolatos 
adóztatási feladatokat idén már nem az 

önkormányzat, hanem a NAV látja el. A két 
részletben történő befizetés első határ-

ideje április 15-e volt a második részletét 
pedig szeptember 15-éig kell befizetni.

Április végén Bárdi Zsuzsanna 
alpolgármesterrel az önkormányzat által 
beszerzett egészségügyi és higiéniai 
eszközöket adtunk át a kerület több házi-
orvosának, amit Facebook oldalamon kis 
videóban is megörökítettünk. 
       Facebook: bonus.eva.momentum

Fogadóóra
Áprilisban is közös fogadóórát tartottunk Sáli Annamária képviselőtár-

sammal, a járvány miatt sajnos a személyes találkozás mellőzésével. 
Igyekszünk a lakók számára fontos kérdéseket megválaszolni, ezért a 
Facebook nyújtotta lehetőséget kihasználva élő fórumot tartottunk. 

A fogadóóra visszanézhető Facebook oldalamon. 
Kérem Önöket, keressenek elérhetőségeimen biza-

lommal! Az online fogadóórákat előre meghirdet-
jük, kérdezzenek bátran, akár 
az eseményt megelőzően, 

vagy az élő közvetítés 
közben!

BÁRDI ZSUZSANNA
a 2. választókerület képviselője

KÉPVISELŐI OLDALAK 2 ERZSÉBETVÁROS  2021/5

Tavaly december óta 
nem volt képviselői ol-
dalunk, így nagyon sok 
hír gyűlt össze, melyek-
ből most nehéz válo-
gatni. Erzsébetvárosról, 
választókörzetünkről, 
alpolgármesteri és 
képviselői munkámról 
Facebook és Instagram 
oldalamon folyamato-
san találhatnak infor-
mációkat.

Fogadóórát egyeztetett időpontban tartok.            borbelynebardi.zsuzsanna@erzsebetvaros.hu            06-20-574-0584             www.facebook.com/bardi.zsuzsanna.momentum            bardizsuzsa

Klauzál tér
Kedves kis parkunk nagy változás előtt áll, 
a megújuló Klauzál tér új arculata a la-
kossággal közös tervezés során alakul 
ki. A közvélemény-kutatásról, a közös gon-
dolkodásról több összefoglalót is közölt 
a kerület lapja, és Facebook oldala, az Er-
zsébetváros hírei is. Online lakossági fóru-
munk visszanézhető a Facebookon. 

Felújítás
A Kisdiófa utca 6. egy 100%-ban önkormányzati épület, amire 

évtizedek óta szinte semmit nem költöttek. Omlik a vakolat, és a 
tetőszerkezet is nagyon rossz állapotba került. Az idei költségvetési 
megszorítások ellenére sikerült elérni, hogy legalább a tetőfelújítási 

munkálatokra különítsünk el pénzt. Mint a fotón látható, az EVIN már 
meg is kezdte a munkát. 

Az elvonásokról és a felújítások szükségességéről videóösszefogla-
lómban számoltam be Önöknek Facebook oldalamon.

Hónapokon keresztül több alkalommal is igyekeztem minden körze-
temben élő leginkább rászoruló, veszélyeztetett helyzetben lévő lakó 
számára eljuttatni az önkormányzat által biztosított maszkokat, ami-
ket segítő munkatársaink borítékoltak be. A postaládákba eljuttatott 

maszkok mellett folyamatosan biztosítottuk a fertőtlenítőszereket, 
védőfelszereléseket háziorvosaink számára, önkormányzatunk meg-
szervezte a fertőtlenítő járdatakarítást is. Az óvodák nyitására FFP2-
es maszkokat vittünk ki az intézményekbe, hogy a 
gyermekek, a szüleik és a dolgozók is nagyobb 
biztonságban kezdhessék a visszailleszkedést 

a közösségbe. 

Könyvek az oviknak
A 70 éves Móra Kiadó felajánlásából 
az összes erzsébetvárosi óvoda egy-
egy Janikovszky Éva könyvcso-
maggal gazdagodott. Én a körze-
temben található Bóbita Óvoda 
kis lakóihoz juttattam el egyet. 
Köszönjük a felajánlásokat, hi-
szen olvasni jó!

Kultúra
Összefoglalóm egy számomra igazán 
kedves hírrel szeretném kezdeni, a ma-
gyar kultúra napja alkalmából januárban 
képviselőtársaimmal 500 darab könyvet 
osztottunk szét kerületi intézmények kö-
zött. Tudjuk, hogy a kultúra hazánk jövője 
szempontjából kulcsfontosságú terület, 
hiszen ez a tudás, a kreativitás és a közös-
ségfejlesztés mozgatórugója. 

Pandémia

BŐVEBBEN:



2021. évi lakossági pályázatok
Két pályázat kiírásáról is hírt adtunk előző lapszámunkban, melyekre, ugyan már elég rövid a határidő, de még mindig lehet je-
lentkezniük a lakóközösségeknek. Most újabb pályázat is kiírásra került, összefoglalónkban a rövid tartalmat olvashatják. Minden 
egyéb információ elérhető a kerület honlapján, a csatolt dokumentumokban.

Növényesítési pályázat
Lakóközösségek és ön kormányzati intézmé-
nyek részére növényesítés támogatására ír-
tak ki pályázatot, 5 millió forint összértékben. 

Erzsébetváros önkormányzatának polgár-
mestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekez-
désében foglalt jogköre alapján a Városüze-
meltetési Bizottság feladat- és hatáskörében 
meghozott döntése alapján a lakóközössé-
geknek és az önkormányzati intézményeknek 
nyújtandó nö vényesítési támogatásról szóló 
28/2013. (V.31.) önkormányzati ren deletében 
foglaltak alapján pályázatot ír ki kerületi lakó-
közösségek és önkormányzati intézmények 
növényesítésének támogatására.

A jelen felhívás meghirdetésekor az önkor-
mányzat költségvetésében 5.000.000 forint, 

azaz ötmillió forint áll rendelkezésre a jelen 
pályázaton résztvevő nyertes pályázók részé-
re a támogatási keret kimerüléséig, de legfel-
jebb 2021. október 31. napjáig. A benyújtás az 
előzőek figyelembevétele mellett folyamatos. 

A támogatás vissza nem térítendő (utófi-
nanszírozás formájában), mértéke a pályázati 
költségvetés legfeljebb 80%-a (a pályázati 
tevékenység függvényében), mely azonban 
nem lehet több mint 500.000 Ft.

„Erzsébetváros Kertje” pályázat
Egy évtizeddel ezelőtt nagyon sikeres, pá-
lyázatot élesztett fel az új önkormányzati 
vezetés tavaly, ez pedig a legszebb kertekre 
vonatkozó. Előző lapszámunkban megje-
lent a felhívás, de még mindig van pár nap a 
megjelenésünk után is benevezni. A pályá-
zat benyújtásának határideje: 2021. május 
31. napja. 

Tiszta utca, rendes ház 2021.
A „Tiszta utca, rendes ház” pályázat kere-
tein belül a lakóközösségek úgynevezett 
védnökségbe veszik a takarítási kötele-
zettségbe tartozó közterületet. A pályázati 
rendszer elsődleges célja a közterületek 
tisztán és gyommentesen tartása, emel-
lett a lakóközösségek jogszabályi kötele-
zettségeinek tudatosítása, a jogszabályi 
minimum előírásokon túlmutató feladatok 
ellátása, valamint a kapcsolattartás erő-
sítése az önkormányzat és a lakóközös-
ségek között a köztisztasági problémák 
hatékonyabb kezelése céljából. A pályáza-
ton résztvevő lakóközösségek elvégzik a 
társasház előtti járda és zöldsáv, valamint 
útpadka rendszeres gyom, hulladék és sí-
kosság-mentesen tartását a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően.

Erzsébetváros Önkormányzata költség-
vetésében a jelen felhívás meghirdetésekor 
11.350.000 Ft, azaz tizenegymillió-három-
százötvenezer forint díjazási keret áll rendel-
kezésre, amely a jelen pályázaton résztvevő 
nyertes pályázók részére kerül odaítélésre, a 
kiírásban taglalt szempontok alapján törté-
nő értékelés során elért eredmény függvé-
nyében. A benyújtás határideje: 2021. június 
15. napja, a határidőn túl benyújtott pályázat 
érvénytelen. 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS IDŐSZAKA: 
2021. július 01. – 2021. december 31.

EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJAK ÁTADÁSA: 
2022. március 31. napjáig.

4. választókerület •Időközi választás előtt
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DEVOSA GÁBOR
a 9. választókerület képviselője

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

Fontosnak tartom a lakossági 
kapcsolatot, ezért folyamato-
san igyekszem a kerületrészt 
járva az Önök tapasztalataira, 
javaslataira építeni képviselői 
munkám. Kérem, keressenek 

elérhetőségeimen, hiszen 
csak akkor tudok a lakók érde-

kében tevékenyen dolgozni, 
ha ismerem a problémáikat. 
Ne feledjék, Facebookon is 

elérhető vagyok!LENDÜLETBEN!
Az elmúlt hetek-

ben több fővárosi feladat 
ellátását is átvették a kerület 

illetékes szervei. Hosszas tárgyalások 
eredményeként fizetőssé vált a Damjanich 

utcai parkolás, így a környéken élők mentesül-
nek az átmenő forgalomtól, és felszabadulnak 
a parkolóhelyek az itt élők számára. A kerületi 

Rendészet a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatósággal kötött megállapodás alapján a 

közterület-felügyeleti ellenőrzéseket végzi május 
elsejétől több fővárosi közterületen is, és az 
Erzsébetváros Kft. javaslatunkra ugyancsak 

kiegészítette takarítási munkatervét több 
fővárosi terület takarításával. Ezek 

általában a mi választókörze-
tünket is érintik. 

Nem 
csak maszkok 

és fertőtlenítőszerek 
kiszállítása ügyében láto-

gattam el körzetünk óvodá-
jába, a Föld napján is jártam 
a Csicsergő óvodában, ahol 

az Erzsébetváros Kft. által 
kiszállított virágokat 
ültettük el a gyere-

kekkel. 

Mi képviselők 
is igyekeztünk részt 

venni az elmúlt hónapokban 
a közrend, köztisztaság érdekében 

végzett munkában, a Covid járvánnyal 
kapcsolatos megelőző tevékenységekben. 
Maszkokat, védőfelszereléseket vittünk ki 
háziorvosi rendelőkbe, óvodákba, fertőtle-

nítőszereket szállítottunk az intézményekbe, 
részt vettünk a fertőtlenítő utcamosásokban 
is. Az önkormányzati köztisztasági kampány 

szervezője frakciótársam, dr. Kispál Tibor 
alpolgármester, akivel nem csak a terve-

zési folyamatokban vettünk részt, de 
választókerületemben az utcai 

szemetesedények cseréjé-
ben is. 

Május közepén bizottsági elfogadásra 
került a 2021. évi szénmonoxid érzékelő 
berendezésre kiírandó pályázat. Mivel 
lapzártánkkor még nem került kiírásra, 
a részletes felhívást keressék a kerület 
honlapján (www.erzsebetvaros.hu). Tá-
jékoztatásul: Az önkormányzat költség-
vetésében 3,9 millió Ft forint támogatási 
keret áll rendelkezésre a jelen pályáza-
ton résztvevő nyertes pályázók részére.A  
pályázat benyújtási határideje: 2021. 
augusztus 30. napja 24:00 óra. A benyúj-
tási határidő elmulasztása jogvesztő. A 
támogatás formája: a támogatás vissza 
nem térítendő természetbeni támogatás.

CO2 PÁLYÁZAT IS LESZ!



Újabb probléma 
Választókerületemben a szokásos tavaszi hibaleltár fel-
jegy zé se közben új jelenséget is tapasztaltunk az ingyen-
parkolás közvetett eredményeképpen. A par kolóhelyek 
hiánya miatt a szállítójárművek felállnak a kereszteződések 
járdasarkaira, sok esetben károsítva így a szegélyeket. 
Előfordult, hogy a  hosszú járművek kidöntötték a KRESZ-
táblákat, a szemeteseket. A jelenség miatt felhívtam a 
kerületi rendőrkapitány és az ERI vezetőjének figyelmét  
a szigorúbb ellenőrzésre és büntetésre.

Burkolathibák 
Az aszfalt-, burkolathi-
bák listáját, címekkel, 
fotókkal együtt megküld-
tem a Városüzemeltetési 
Iroda vezetőjének, kérve, 
hogy ezek botlás- és 
balesetveszélye miatt 
sürgősen intézkedjen a 
javításokról. 

Szemetesedények cseréje 
Ugyanekkor kértem, hogy a hasonlóképpen címlistá-
val leadott szemetesedények szükség szerinti javítá-
sával, pótlásával, cseréjével kapcsolatosan intézkedje-
nek azok cseréjéről. A Jósika utca 26. előtti szemetest 
valószínűleg egy autó döntötte ki, itt kifejezetten 
lakossági kérés volt a csere. Mindemellett a kerület 
köztisztasági kampányának része a régi utcai szeme-
tesedények lecserélése, pótlása, mely munkafolyama-
tokban választókerületünkben én is részt vettem.

A tavasz a nagytakarítás, állapotfelmérés ideje is, így minden évben körbejárom 
munkatársammal a körzetünkhöz tartozó utcákat, közterületeket. A sok ismerős 
probléma mellett idén sajnos újabbakkal is szembesültem. 

DR. KISPÁL TIBOR
a 3. választókerület képviselője

Körzeti hibaleltár 

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

Közösen 
A hozzám eljuttatott észrevé-
telei ket ezúton is köszönöm, 
ezzel sokat segítenek 
a hiányosságok, hibák 
kijavításához. Kérem, hogy ezt 
tegyék meg a jövőben is.
Elérhetőségeimen, 
fogadóórámon és Facebook 
oldalamon is várom a 
visszajelzéseiket!
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GARAI DÓRA
önkormányzati képviselő

garai.dora@7ker.hu            +36-30-227-4481            https://www.facebook.com/groups/elhetoerzsebetvaros            www.7ker.hu

Sajnos bebizonyosodni látszik, hogy a 2019 őszén belengetett kulturális 
negyed ígérete csak kampányígéret volt, pedig ha másra nem is volt jó 
ez a kényszerű szünet, de arra mindenképp jó lett volna, hogy elkezdjük 
tényleg kulturális negyeddé formálni a kerületet. Ez meglátásunk szerint 
nem azzal érhető el, hogy olyan szabályokat hozunk, ami lényegi változás 
nélkül ugyanúgy egy vigalmi-negyed működését teszi lehetővé, hanem 
azzal, ha olyan szabályokat hozunk, ami azokat a vállalkozásokat hoz-
za helyzetbe, amelyek valóban kulturális irányba vinnék el az arculatot, 
megteremtve ezzel egy igényes turisztikai profilt. A nyitás óta eltelt idő és 
az éjszakai bejárásaink tapasztalatai alapján továbbra is azt gondoljuk, a 
többezer fős befogadóképességű tömeg-szórakozóhelyek nem egy mű-
emlék házakkal teli lakóövezetbe, hanem a rozsdaövezetbe valók.

Újranyitás
Megkezdődött a vendéglátóhelyek nyitása, és mi 
máris tapasztaljuk a kellemetlen következményeit. 
Lakóutcánkat újra ellepte az üvöltő részeg tömeg, 
reggelente szemét, vizelet, hányás borítja a jár-
dákat, rombolja a közérzetünket, zavarja éjszakai 
pihenésünket, és lám, még külföldi turisták sem 
kellettek hozzá.

Rövidtávú szálláskiadás
Tovább folytatódnak a rövidtávú 
szálláskiadással foglalkozó munka-
csoport ülései, melyek lezárultakor 
a testület javaslatot kap a rövidtávú 
szálláskiadás szabályozására. A 
munkacsoport jelenleg a szankció-
rendszer részleteinek kidolgozásá-
nál tart, ehhez kapcsolódóan pedig 
a Felelős Magánszállás Kiadók 
Egyesülete egyeztető beszélgetés-
sorozatot tart a lakosság, közöskép-
viselők, és a rendészet bevonásával, 
amelyen az Élhető Erzsébetváros 
Egyesület is részt vesz, hogy minél 
jobban képviselhessük a mind a 
lakosság nyugalmát, mind a becsü-
letes, lelkiismeretes kis magánszállá-
sokat üzemeltetőket.

Immáron harmadjára terjesztettem elő az Élhető Erzsébetváros 
Egyesület terasz-egységesítő javaslatát, mely Józsefvárosi minta 
alapján egységes szabályozást írna elő az erzsébetvárosi vendéglá-
tóhelyek teraszainak nyitva tartását illetően, függetlenül attól, hogy 
maga a terasz erzsébetvárosi, vagy fővárosi útszakaszon található. 
Ez jelentős javulást hozhatna az eltérő nyitvatartással rendelkező 
helyek közötti zajos vonulás tekintetében, valamint megszüntetné 
az igazságtalan szabályozást is, ami a Rákóczi úti, Erzsébet körúti 
és Károly körúti teraszok számára hosszabb, akár hajnalig tartó nyit-
vatartást enged. A javaslatot a testület többi képviselője egyelőre 
nem támogatja, többszöri megkeresésem ellenére sem kaptam vá-
laszt az egyeztetés iránti kérésemre, azonban bízom benne, hogy 
a soron következő ülésen sikerül érdemi lépést tenni az ügyben. 
Korábban a testület elfogadott egy olyan javaslatot, hogy a polgár-
mester kezdeményezze Budapest főpolgármesterénél a teraszok 
egységesítését, amit azonban a főpolgármester úr elhárított, jelezve, 
hogy ez a kerület polgármesterének feladata, mely a választási ígé-
retében is szerepelt, így annak teljesítését rajta kell számon kérni. 

Egységes 
teraszszabályozás...továbbra is azt gondoljuk, 

a többezer fős 
befogadóképességű 

tömeg-szórakozóhelyek 
nem egy műemlék házakkal 

teli lakóövezetbe, hanem

a rozsdaövezetbe valók.

»

Megszüntetné 
az igazságtalan szabályozást is, 
ami a Rákóczi úti, Erzsébet körúti és Károly körúti 
teraszok számára hosszabb, akár hajnalig tartó 
nyitvatartást enged.

»
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A PÁLYÁZAT
Nem egy elvarázsolt országban, nem az 
üveghegyen túl, de nem is a rengeteg erdő 
mélyén, épp csak egy ugrásra a gyönyörű 
Rózsák terétől ők hárman azon tanakodtak, 
hogyan találkozhatná-
nak újra kedvenceikkel, 
a gyerekekkel, akik már 
felettébb hiányoztak ne-
kik. Nagyon jó kollégák, 
így Erzsi, Andi és Csabi 
fejéből szinte egyszerre 
pattant ki a gondolat: írni, rajzolni hívják a 
kerület aprónépét, hisz a meséket mindenki 
szereti. Olyan pályamunká kat vártak, mely-
ben szere pel Süsü, PomPom, a Nagy Ho-ho-
ho-horgász, Sün Balázs, és mellettük a gye-
rekek kedvenc helye, játéka vagy tárgya. 

Ömlöttek is a szebbnél szebb rajzok, a ti-
tokzatos mesék, és Erzsinek, Andinak, Csabi-
nak annyira tetszett az összes, hogy mindet 
beleszerkesztették egy kedves könyvbe.

KORDOKUMENTUM
Az Erzsébetvárosi mesék kordokumentum. 
Olyan időszakról szól, mely bekerül majd a 
magyar történelemkönyvekbe, s része lesz 
a világtörténelemnek is. A gyerekek rajzain, 
meséin ott a pandémia lenyomata. Feltűnik 

Süsü sárga maszkban, a vírussal harcolva, 
de téma a betegség, a bezártság, a sze-
retet. „A mesékből és rajzokból kiderül, 
hogy a gyerekeknek hiányoznak a baráta-
ik, hiányzik a közösség, megérinti őket a 

veszteség, a szomorú-
ság” – mondja Berki 
Erzsébet, hozzátéve, 
hogy az öröm, a játék, 
a humor ugyanúgy 
ott van az írásokban, 
a képeken.

A szerkesztők úgy döntöttek, mind a 
közel 50 pályamű kerüljön be a kiadványba, 
amit minden induló ajándékba kap. Egye-
lőre egy fűzött albumot lapozhat az olvasó, 
de hátha lesz, aki meglátja az értékét, jelen-
tőségét az erzsébet városi mesék nek, s igazi 
könyv születhet a kiadványból. Ebben re-
ménykednek a pályázat kiírói, s ígérik, lesz 
folytatás, akkora élményt jelentett a program 
minden résztvevőnek.

MELISSZA ÉS A PARÓKA 
TÖRTÉNETE
A meseíró pályázat nyertese Zhou Yuxin Me-
lissza lett, aki Pom Pom különleges céljáról 
írt novellát. Az Erzsébetvárosi Magyar-An-
gol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 

Szakgimnázium ötödikes diákja mindössze 
három éve él Magyarországon, a család 
Kínából költözött ide. Melissza gyönyörű-
en megtanult magyarul, kedves, érzékeny 
kislány, nem szégyelli könnyeit sem, mikor 
novellájáról beszél.Meséjének főhőse egy 
kínai barátja, aki megküzdött a rákkal, s paró-
kát viselt. A történetben Pom Pom a kedves, 
szeretett paróka neve. „Nagyon sok volt be-
lőle a barátomnak, s én is nagyon szeretem 
a parókákat” – emlékezik már mosolyogva 
Melissza. A kisdiák jobban érzi magát Ma-
gyarországon, mint Kínában, mert ott min-
dig estig kellett tanulnia. Vannak barátai itt 
is, de a Kínában élő barátnőjére szintén so-
kat gondol. El fogja neki küldeni a nyertes 
novellát, amit nem volt könnyű megírnia. „A 
szövegírás még nehezen megy magyarul” – 
fogalmaz hibátlan magyarsággal. Melissza 
szeret rajzolni és énekelni, kedvenc népdala 
az Érik a szőlő. S hogy mit szól az első díj-
hoz? „Legalább én is nyertem már valamit, 
mindig csak az öcsém szokott nyerni!” – fo-
galmaz jókedvűen.

RÁHEL ÉS BULDOG ÚR
A rajzpályázatot a 6 és fél éves Rábai Ráhel 
nyerte, aki idén ősszel megy első osztályba 
a Bornemissza Péter Gimnáziumba, aho-
vá Hadassza barátnője jár. Jelenleg még 
ovis, a Csicsergő óvodában. Ráhel rajzának 
címe: PomPom és Buldog úr egy tavaszi zá-
por után. Ráhelnek Andi óvónéni küldte át a 
pályázatot, s anyukája, Ágnes beszélte rá a 
rajzolásra. „Nekem is nagy kedvencem volt 
PomPom, s Ráhellel is sokat néztük DVD-n, 
így emellett döntöttünk” – mondja Rábai 
Ágnes, kisegítve kislányát. Ráheltől meg-
tudjuk, hogy nagyon szereti a Mancs őrjára-
tot is, ezért gyakran rajzol kutyusokat. Meg 
szivárványt fest mindenhova, mert „szép 
színes”. A nyertes pályaművén ott szerepel 
még az egyik legkedvesebb játéka: Buldog 
úr. Anyától megtudjuk, hogy a bólogatós 
kutya kicsit szerencsétlenül néz ki, ezért is 
kötődik hozzá Ráhel, aki imádja az állatokat. 
Elárulja, hogy állatorvos szeretne lenni. Ami-
kor megtudta, hogy nyert a rajzával, hatal-
masat kiáltott: „Hurrá!”

Török Zsuzsa Gyöngy

 Ajándék a kerületnek:

Erzsébetvárosi mesék 
gyerekektől

MESE: Zhou Yuxin Melissza, Pom Pom különleges célja, (Erzsébetvárosi Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Szakgimnázium - K30, 11 éves, - 5.d osztály)
RAJZ: Rábai Ráhel, Pom Pom és Buldog Úr egy tavaszi zápor után (Erzsébetvárosi Csi-
csergő Óvoda, 6 és fél éves – Maci csoport)

Az elmúlt hónapok bezártságából a mesék világába invitálta a gyerekeket a Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató Központ. Az Erzsébetvárosi mesék szerzői kisiskolások, illusztrátorai 
pedig ovisok, mindannyian egy meseíró és rajzpályázat résztvevői voltak. Április 2-án született 
Hans Christian Andersen és Csukás István. A mesék és a gyermekkönyvek nemzetközileg is számon 
tartott napja előtt szerettek volna tisztelegni Berki Erzsébet, Berkes Csaba és Kocsis Andrea iskolai 
és óvodai szociális segítők, a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai.

NYERTESEK:

POM POM KÜLÖNLEGES   
 CÉLJA

A mai parókák, kedvesebb és 
aranyosabb nevükön pompo-
mok. Alapvetően már egy külön-
leges célt szolgálnak. Én nagyon 
szeretem a pompomokat, hiszen 
szükségem van rájuk. Igaz, nem 
élőlények, de nagyon közel áll-
nak a szívemhez, mert boldogab-
bá és magabiztosabbá teszik az 
életemet. Igazából ők használati 
tárgyak, de én mégis szoktam 
velük beszélgetni, mert nélkülük 
sokkal nehezebben lenne visel-
hető ez a csúnya betegség.

Eljött a nap, amikor a régi kedvenc 
pompomom már elérte a teljes kihasz-
nált állapotát. Így cserére volt szükség. 
Az anyukámmal elmentünk a kedvenc 
üzletembe, hogy egy új kiegészítőt és 
egyben barátot választhassak magam-
nak. Felpróbáltam egyet, kettőt, hármat, 
négyet… Egyik sem volt az igazi. Oh, Is-
tenem! Megint egy kendővel a fejemen 
kell mennem a játszótérre? Hol marad így 
a kedvenc kontyom? Mindenki engem 
fog nézni már megint? Majd egyszer csak 
egy polc tetején, amit alig vettem észre, 
a nap egy csodaszép, szőkésbarna pom-
pomra sütött. Szinte ragyogott! Futottam, 
rohantam az édesanyámhoz. Kérleltem, 
hogy azt még hadd próbálhassam fel! 
Felvettem. Az üzletben hirtelen minden 
szempár rám szegeződött. Anyukámé 
könnybe lábadt. Nem értettem. Aztán 
óvatosan odasétáltam a tükörhöz és fél-
ve belenéztem. Már értettem a mama 
reakcióját. A tükörben az egy évvel ez-
előtti arcom nézett vissza rám és az én 
egy évvel ezelőtti hajam. Ugyanilyen 
volt. Kicsit kócos, barna színű, amiben 
néhol aranyló szőke tincsek bújtak meg. 
A hátam közepéig simogatott, ami régen 
picit zavaró volt, de most úgy gondoltam, 
felőlem még az ebédembe is belelóghat. 
Nem zavar. Na és persze szuper kontyot 
készíthetek belőle! Ő volt A pompom. Az 
én pompomom. 

Teltek a hónapok, kezelés kezelést 
követett. Pompom mindig ott volt velem, 
vagyis inkább rajtam. Az én koronám! 
Érde kesen hangozhat, de boldog vol-
tam. Egyik héten ellátogattunk az orvos 
bácsihoz. Hatalmas mosollyal az arcán 
felém nézett, megsimogatta a fejemet és 
azt mondta:  

– Erre lassan nem lesz már szükséged! 
Meggyógyultál!

Hű barátom és társam még egy da-
rabig velem volt, azután pompom utód-
ja, a saját hajam már teljes valójában 
díszel gett újra a fejemen! A betegségem 
után két évvel pompi, vagyis pompom 
egy cso daszép dobozban van velem to-
vábbra is. Neki köszönhetem, hogy már 
gyógyulásom előtt újra egészségesnek 
érezhettem magam és boldogságot 
csem pészett az életembe a harc alatt.

„A mese örök, mindegy, 
hogy mi a technikai körítés. 
Mindegy, hogy a gyerek számító-
gépezik, mert  a kíváncsiság, ami 
gyerekké teszi, az megmarad.”  

(Csukás István)

SZOCIÁLIS/BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT Humán Szolgáltató Központ



KISVAKOND KLUB - 
Balkonkertészkedés 
a városban. Gyere, ha 
szeretnéd virágosabbá, 
zöldebbé tenni belvárosi 
erkélyedet, környezeted. 
Minden alkalommal növény-
csere, szaktanácsadás, praktikák és kreatívko-
dás Wanderka Évával, havonta egyszer.
Május 29. , szombat 10 óra: Tervezés, nö-
vényválasztás, palánta ültetés, növényjelölő 
készítés. Megérkezett a várva várt tavasz, ideje 
nekilátni a teraszunk, erkélyünk megtervezésé-
nek. Megmutatjuk, hogyan tervezd meg kis ker-
tedet, hogy igazán öröm legyen a kertészkedés. 
Beszélgetünk növény társításokról, mit hova 
ültessünk, hogy egész évben virágozzon, vagy 
éppen ehető növényekkel lásson el minket a 
teraszunk. Természetes anyagokból növény-
jelölőket készítünk, amelyekkel vidámmá és 
hangulatossá varázsoljuk az ültetéseinket.
Június 26., szombat 10 óra: Komposztálás, 
növényvédelem, újrahasznosított anyagokból 
kerti lámpásokat készítünk. Megmutatjuk, hogy 
a város közepén is lehet fenntartható módon 
élni, készíthetünk saját komposztot, ezáltal 
csökkentjük a konyhai hulladékot, kevesebb 
szemét kerül a kukákba, és ráadásul a növé-
nyeid is meghálálják a mikroorganizmusokban 
és szerves anyagokban gazdag tápanyag 
utánpótlást. Beszélgetünk vegyszermentes nö-
vényvédelmi praktikákról, hasznos rovarokról. 
Újrahasznosított anyagokból kerti lámpásokat 
készítünk. Részvételi díj: 1500 Ft/alkalom

LENCSEVÉGRŐL – bevezetés a digitális fotó-
zás rejtelmeibe, workshop
Havonta egyszer: május 26., és június 18., szer-
da 18 óra. A Pannon Fényképész Kör Egyesület 
tagjaival. Részvételi díj: 1000 Ft/ alkalom

FESTŐISKOLA
Május 18. kezdéssel, minden kedden 18-21 
óra között
Szeretettel várjuk a festeni vágyó, 18. évüket 
betöltött felnőtteket! Ha mindig is szeretett 
volna festeni, most lehetőség adódik mások-
kal megosztva, szakmai segítséggel átélni az 
alkotás örömét.
Részvételi díj: Májusban 3000 Ft/hó, 
mely a helyszínen május 18-án fizetendő.
Júniustól 6000 Ft/hó, mely a helyszínen a hó-
nap első alkalmával fizetendő.

MESEKLUB FELNŐTTEKNEK
Június 21., hétfő, 18.30-20.00, havonta egy-
szer. Nagy Luca alkotó-fejlesztő meseterapeuta 
mesél, a hallgatók magukba szívják a mesék 
bölcs tudás tárát, majd játékosan, a mesei 
próbatételeket kiállva összekapcsolódnak 
önmagukkal és egymással. Max. létszám: 15 fő. 
Részvételi díj: 1500 Ft

OLVASÓ KÖR
Ha szereti az irodalmat és szeretne kedvenc 
íróival találkozni egy kötetlen beszélgetésen, itt 
a helye. Meghívott vendégünkkel beszélgetünk 
műveiről, írásról, irodalomról.
Május 31., hétfő, 19 óra 
Vendégünk Babarczy Eszter
Június 28., hétfő, 19 óra
Jegyár: 500 Ft/alkalom

GERINCTORNA
Testünk átmozgatása mindig fontos, de a 
mostani helyzetben, amikor sokan otthonról 
dolgozunk és még kevesebb mozgásban van 
részünk még fontosabb. Várunk mindenkit, aki 
egy kis mozgásra vágyik, fontosnak érzi tartása 
javítását, izmainak átmozgatását. Május 27-től 
minden második csütörtökön 17.00 – 18:30. 
Jegyár: 600 Ft/alkalom

ZUMBA GOLD ÉS LINE DANCE 
VERONIKÁVAL
Június 1. és június 15., minden 
második kedden, 16.00-17.00 
között
Könnyített zenés torna mozgásukban 
korlátozottaknak és örökifjaknak. Részvételi díj: 
500 Ft/ alkalom, mozgássérült igazolvánnyal 
ingyenes

SZAPPANKÉSZÍTŐ WORKSHOP 
A VÁSZONZSÁKOSLÁNNYAL
Június 9., szerda 18:00-20:00
Megmutatjuk, mit tartalmaz egy 
igazi zero waste fürdőszoba, 
majd együtt elkészítünk egy ter-
mészetes anyagokat tartalmazó, vegán szilárd 
szappant, környezetbarát csomagolásban.
Részvételi díj: 2000 Ft

VEGÁN FŐZŐ EST NINUSKA 
KITCHENNEL: 
FŐSZEREPBEN A CUKKINI
Június 23. szerda, 18.00-
20.00
Nagy sikerű vegán főzőestjeink 
folytatódnak, e havi idényzöldségünk a cukkini! 
Egészséges, teljesértékű, olaj-cukor- és állati 
származékmentes finomságok. Az előadás, 
workshop és kóstoló ára: 2000 Ft

Az ERöMŰVHÁZ online és élő műsor kínálata május-június

10. ERZSÉBETVÁROS 2021/5PROGRAMOK

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

Az esti rendezvények előtt 19.30-kor 
TÁRGY | KÍSÉRLETEK – Műtárgyséta a Róth 
Miksa Emlékházban. 5 műtárgy, amelyek 
látszólag nem kötődnek egymáshoz, mi most 
mégis hálót szövünk belőlük. A Róth Miksa 
Emlékház és Gyűjtemény tárgyai kilépnek a 
komfortzónájukból, és egy-egy fogalom köré 
szerveződve mutatkoznak be a közönségnek. 
A Chill Garden programjaihoz kapcsolódva, 
művészeti programokra reflektálva kísérletet 
teszünk: szubjektív műtárgysétára hívjuk 
látogatóinkat, hogy együtt fedezzük fel a 
kiállítások rejtett hálózatait.

Május 28. péntek, 20 óra: 
ELTŰNT ÍRÓNŐK DISZKRÉT BÁJA 
SOROZAT ÉVADZÁRÓ
Az ERöMŰVHÁZ TV műsorán megismert be-
szélgetéssorozat legizgalmasabb témáiról 
Szécsi Noémi íróval, nőtörténésszel beszélget 
Szederkényi Olga szerkesztő-rendező. A be-
szélgetés után bemutatjuk Marlene Dietrich 
főszereplésével az Arany fülbevaló című filmet, 
amelynek forgatókönyvét Földes Jolán írta. 
Jegyár: 1000 Ft.

Június 3., csütörtök, 20 óra 
ZENE-FÉNY-IRODALOM
Kapcsoljon ki, és töltsön egy órát az Erzsébet-
városi irodalmi ösztöndíj nyerteseivel a Chill 
Garden hangulatában! A költészet mellé a jó 
társaság, a lágy zene, és a finom kézműves sör 
garantált. Az aktuális vendégekről információ itt: 
facebook.com/rothmuzeum. Jegyár: 1000 Ft

Június 10., csütörtök, 20 óra 
FÉLKÖVÉRDŐLT – Bárány Bence és Mészáros 
Péter estje
Hány kiemelés kell, hogy felfigyeljenek rád? 
Mészáros Péter és Bárány Bence slam poetry 
és spoken word estje azt az egyszerű kérdést 
járja körül, hogy miként látnak bennünket 
mások, ugyanakkor mi az, ami bennünk marad 
meg azokból, akikkel minden nap együtt élünk, 
dolgozunk, vagy épp csak elmegyünk mellettük 
a zebrán. A nyomokban öniróniát és fekete bár-
szé keket tartalmazó előadásban olyan témák 
elevenednek meg, mint a szerelem, a világító 

WC ülőkék vagy a helyes beilleszkedés egy 
tízévesekből álló teniszcsapatba. Élethelyzetek, 
amelyekkel mindenki azonosulni tud, bár 
kérdés, hogy akar-e egyáltalán. Jegyár: 1000 Ft

június 17., csütörtök, 20 óra 
ZENE-FÉNY-IRODALOM
Kapcsoljon ki, és töltsön egy órát az Erzsébet-
városi irodalmi ösztöndíj nyerteseivel a Chill 
Garden hangulatában! A költészet mellé a jó 
társaság, a lágy zene, és a finom kézműves sör 
garantált. Az aktuális vendégekről információ itt: 
facebook.com/rothmuzeum. Jegyár: 1000 Ft

június 19., szombat, 20 óra
A SZAKÁCS, AZ ÍRÓ, A FŐZTJE ÉS A FILMJE - 
ÚJ SOROZAT
Peter Greenaway A szakács, a tolvaj, a feleség és 
a szeretője legendás filmjének címére utal újabb 
sorozatunk. Házigazdánk, Szederkényi Olga 
szerkesztő-rendező íróvendégével beszélget 
irodalomról, filmről, ezek kapcsán pedig 
ételekről, receptekről, melyeket el is készítünk, 
majd levetítjük meghívott vendégünk kedvenc 
filmjét. Jegyár: 1000 Ft.

június 24., csütörtök, 20 óra 
BÁRÓ MASZKURA (Maszkura és a Tücsökraj) 
Poétás című egyéni projektje
A műsor egyaránt szól minden erre kíváncsi 
szemnek-fülnek és mindazoknak, akik szeretik 
a verset megzenésített formában is! Leginkább 
Ady Endre, József Attila, Arany János, Petőfi 
Sándor versek hallhatók. Jegyár: 1000 Ft

június 30., szerda 20 óra 
MAGÁNBŰNÖK, KÖZERKÖLCSÖK – 
JANCSÓ 99-100 SOROZAT
A Jancsó Miklós születésének centenáriumára 
emlékező, ősszel kényszerűen félbehagyott 
sorozatunkat a művész 1976-os Magánbűnök, 
közerkölcsök című filmjével folytatjuk. A Rudolf 
trónörökös és Vetsera Mária bárónő tragikus 
haláláról szóló film erotikus jelenetei miatt vált 
ikonikussá, itthon csak 1980-ban mutatták be. 
A filmről házigazdánk, Kirschner Péter beszélget 
meghívott előadóinkkal. A MAZSIKE és az 
ERöMŰVHÁZ közös programja. Jegyár: 1000 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 a 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.

KLUBOK,TANFOLYAMOK, WORKSHOPOK

Nyitva vagyunk!
Májusban és júniusban egyelőre két helyszínen várjuk vissza
nézőinket kulturális programokkal, klubokkal, workshopokkal!

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/rothmuzeum és 
www.eromuvhaz.hu, e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu, tel.: +3630 5765630

Programjainkat kizárólag azok látogathatják, akik érvényes védettségi 
igazolvánnyal rendelkeznek és azt munkatársunknak a belépéskor 
a személyi igazolványukkal együtt bemutatják. A programok védettségi 
igazolvánnyal rendelkezők és kiskorúak számára maszk nélkül is 
látogathatók. A szereplő- és műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

GYERMEKNAP 
A KONYHÁBAN
A Ninuska Kitchen útmutatá-
sával. Ételkészítő foglalkozás 
gyerekeknek – gyerekekkel. 
Könnyedén elkészíthető, 
egészséges és nagyon színes 
nassolnivalókat készítünk. Le-
gyenek néha a gyerekek a fősza-
kácsok! Ingyenesen nézhető!

DÉS ANDRÁS BESZÉLGET 
ÉS IMPROVIZÁL LUKÁCS 
MIKLÓSSAL
Hogyan beszélget két jó barát 
zenéről, ami mindkettőjük életé-
nek egyik meghatározó része? 
Hogyan találkozik egy magyar 
népi hangszer és a jazz? 
Jegyár: 1000 Ft, jegyek kapha-
tók a www.jegyx1.hu oldalon

LEGENDÁS 
DALSZERZŐK- 
PRESSER GÁBOR - 
szórakoztató zenés rocktör-
ténet 
Hegyi György vendége 
BERECZKI Zoltán.
Jegyár: 500 Ft, jegyek kaphatók 
a www.jegyx1.hu oldalon

  Az ERöMŰVHÁZ TV műsora május 24-30. között. 
  Elérhető a www.eromuvhaz.hu/tv oldalon
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SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bú-
tormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzat-
kiegyenlítés, PVC-, szõnyegpadló-lera-
kás. Minõségi, precíz munka, mérsékelt 
árakon. (Alapítva: 1998) Csapó György. 
Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-229-5694 
festesma.iwk.hu

Az Erzsébetváros Kft. 
kertészeti ágazata felvé-
telt hirdet 4 fő kertészeti 
szakmunkás részére, 
napi 8 órás munkaidőre. 
Jelentkezés részletes szakmai önélet-
rajz benyújtásával lehetséges. 
Jelentkezés helye: Bp., VII. ker. 
Nefelejcs u. 39., minden szerda 12-14 
óráig.
Munkavégzés helyszíne: 
Bp., VII. kerület közparkjaiban.
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ÁLLÁSHIRDETÉSAPRÓHIRDETÉSEK

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Polgármesterének 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésben foglalt jogköre alapján a 
Képviselő-testület feladat- és hatásköré-
ben meghozott 26/2021. (V.12.) önkor-
mányzati rendelete az Erzsébetváros 
közterületein a járművel várakozás 
rendjéről, a várakozási hozzájárulások-
ról és kiadásának eljárási szabályairól 
szóló 59/2013. (XI.4.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.

Hatályba lép: 2021. május 13.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsé-
betváros Önkormányzata Polgármes-
terének a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt 
jogköre alapján a Képviselő-testület 
feladat- és hatáskörében meghozott 
27/2021. (V. 12.) önkormányzati ren-
delete a Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata tulaj-
donában lévő közterületek használa-
táról és rendjéről szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályba lép: 2021. május 13.

 RENDELETEK
Erzsébetváros Önkormányzatának Polgár mestere 2021. május 12-én 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján 
a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében az alábbi rendeleteket alkotta:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványhely-
zetre való tekintettel a Polgármesteri Hiva-
talban a személyes ügyfélfogadás jelenleg 
szünetel, ezért a lakossági várakozási hoz-
zájárulás iránti kérelmeket az alábbi mó-
don lehet benyújtani.

Az Önkormányzat által 2020. évre ki-
adott várakozási hozzájárulás érvényessé-
gi ideje 2021. március 31-én lejárt.

A kérelmeket az alábbi módon 
lehet benyújtani:

POSTAI ÚTON: 
a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügy-
félszolgálati Irodájának címezve (1073 
Budapest, Erzsébet körút 6.), a kérelem 
nyomtatványon.

ELEKTRONIKUS ÚTON: 
a https://epapir.gov.hu/ oldalon. Kérjük, 
hogy a „Címzett” legördülő menübe 
válassza ki Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzatát, majd a 
„Témacsoportot” (Önkormányzati igaz-
gatás) és „Ügytípust” (Parkolási ügyek) a 
megjelenő felületen.
SZEMÉLYESEN: 
Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfél-
szolgálati Irodájának címezve  
(Erzsébet körút 6., Garay utca 5.) a kihelye-
zett „LEVELEK” feliratú postaládában.
Parkolással kapcsolatos nyomtatványok 
megtalálhatóak: www.erzsebetvaros.hu
Információ: ugyfelszolgalat@erzsebetva-
ros.hu, Telefonszám: 462-3120, 462-3172, 
462-3158, 462-3305, 462-3306

MÁJUS 25-TŐL ISMÉT FIZETŐS A PARKOLÁS! 
Lapzártánkkor érkezett 
A lakossági várakozási engedély vagy parkolójegy hiánya büntetést vonhat maga 
után, ezért kérjük, aki még nem tette, váltsa ki 2021-re érvényes várakozási enge-
délyét!



JÚNIUS 02. 
MEGSZÜLETETT CSENGERY ANTAL 
(1822-1880) 
ÉS SZOMORY DEZSŐ (1869-1944)
Csengery Antal reformpolitikus, publicista, 
közgazdász és történetíró, az MTA tagja. 
Deák bizalmas barátjaként jelentős szerepe 

volt a kiegyezés létrehozásában. Az ő kezdeményezésére került 
az 1868-as  népoktatási törvénybe a polgári iskola intézménye. 
Kerületünkben utca viseli nevét. 

Szomory Dezső író, újságíró, eredeti neve 
Weisz Mór, szerelme, Jászai Mari ennek dal-
lamára alkotta a Szomory nevet. Muzsikus-
nak készült, a Zeneakadémián tanult, Liszt 
Ferencnél vizsgázott, majd újságírói pályára 
lépett. Nagy pozőr volt, furán öltözködött 
és híres volt mesterkélt viselkedéséről. A 
zsidótörvények miatt darabjait nem játsz-
hatták. 1944. november 30-án, Budapesten 
lényegében éhen halt. Szomory Dezső a 
Király utca 37-es számú házban született. A 
házon nincs emléktábla. 

JÚNIUS 06.
MEGSZÜLETETT GOBBI HILDA 
(1913-1988)
Kossuth-díjas magyar színművész, érde-
mes és kiváló művész évekig lakott egy 
bérelt lakásban, a Barát utca 2-ben. 1948-
ban hozta létre a Jászai Mari Színészotthont 

a Magyar utcában. 1950-ben nyílt meg az Ódry Árpád Színészott-
hon, amit ugyancsak ő alapított. Visegrád-Szentgyörgypusztán, a 
Kisoroszi-révnél lévő nyaralóját alkotóház céljára ajánlotta fel. 

JÚNIUS 08. (1867)
MEGKORONÁZTÁK I. FERENC JÓZSEFET ÉS ERZSÉBET 
KIRÁLYNÉT
„Itt van a nap, melyre milliók epedve vártak! Itt az idő, melyben 
a nemzetnek ismét törvényesen koronázott királya leend! Szent 
István dicső koronája, ez annyi vészt látott szent ereklye ismét 

visszanyeri jogát, hogy felkent királyi főn ragyogjon s aranya és 
drágakövei szétverődő sugáraival hirdesse a világnak, hogy a 
magyar alkotmány nyolczszázados jogereje régi érvényében áll!” 
– írja a Vasárnapi Újság, 1867. június 9-én.

JÚNIUS 09.  
MEGSZÜLETETT HAUSZMANN ALAJOS 
(1847-1926)
A bajor ősöktől származó építész a historiz-
mus egyik legtevékenyebb és legjellegze-
tesebb képviselője a magyar építészetben. 
Ybl Miklós halála után őt hívták meg a Buda-

vári Palota átépítésének vezetésére. Kerületünkben ő tervezte a 
NewYork palotát és az Akácfa utca 63-as számú házat. 

JÚNIUS 12.  
MEGSZÜLETETT BENKŐ LÁSZLÓ 
(1943-2020)  
Benkő László a legendás Omega együttes 
zenésze (zongora, orgona, szintetizátor, 
furulya, trombita) 23 éven át (1977-2000) 
lakott a Rákóczi út 80. számú ház harma-
dik emeletén. Az együttes fénykorában 
az épület lépcsőházának falait a rajongók 

zsírkrétával és temperával festett omega jelekkel árasztották el. 
A lakásban ma a zenész lánya él. 
   
JÚNIUS 15. (1844) 
ERKEL FERENC MEGNYERTE KÖLCSEY HIMNUSZÁNAK 
MEGZENÉSÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZATOT
„A nyertes pályamű szerzőjének Erkel Ferencz kiálltaték ki. Szíve-
sen osztozunk a közönség élénk éljenkiáltásaiban, mellyekkel a 
nyertes szerzőt kihívta.Most csak az van hátra, hogy Erkelünk gyö-
nyörű hymnusát többször adassék alkalom hallani, megismerni, 
megtanulni” – írta a Honderű. A megzenésített Himnuszt elsőként 
a Nemzeti Színházban mutatták be 1844. július 2-án.

JÚNIUS 22. 
MEGSZÜLETETT CSERHÁTI ZSUZSA 
(1948-2003) ÉS VOGEL ERIC (1907-1996)
A magyar könnyűzene történetének egyik 
legkarakteresebb hangú előadója. Az 1970-
es évek talán legtöbbet foglalkoztatott 
énekesnője volt, aki másfél évtizedes kiha-

gyás után, 1996-tól óriási sikerrel tért vissza. Az énekesnő utolsó 
otthona az Akácfa utca 54-es számú házban volt.

Vogel Eric díszlet- és jelmeztervező, grafi-
kus-, festőművész, kerületünk díszpolgára 
egész életét az Elemér utca 4. számú házban 
töltötte, a házon emléktábla áll. Számos 
reklám- és plakáttervet készített, és kotta-
címlapokat is tervezett a Rózsavölgyi kiadó 
számára. 

JÚNIUS 25.
MEGSZÜLETETT KARINTHY FRIGYES 
(1887-1938) ÉS GYÓNI GÉZA (1884-1917)
Karinthy minden műfajban maradandót 
alkotott. Főként újságokba, folyóiratokba írt, 
ezek között akad riport, tudósítás, útinapló,  
filozófiai eszmefuttatás, irodalmi elemzés 

és temérdek humoreszk. Szülőházán, a Damjanich utca 27-es 
számú házon emléktábla áll.

Gyóni Géza alkotói korszaka az 1910-es 
évek körül kezdődött és az 1917-ben, hadi-
fogságban bekövetkezett haláláig tartott. 
Egykori lakhelyén a Damjanich utca 28/a 
számú házon emléktábla áll. 

JÚNIUS 28.
MEGSZÜLETETT EÖTVÖS GÁBOR 
ZENEBOHÓC (1921-2002) 
Kerületünk díszpolgára kétszáz éves artista 
dinasztia tagja:  lakókocsiban született. 
Leghíresebb mutatványában visszatérő kife-
jezés volt: „Van mááásik!!!” A szám huszonöt 

nyelven, négy kontinensen aratott sikert. Egykori lakóhelyén, a 
Damjanich utca 27-es számú házon emléktábla áll.

Mindannyiunk közös élménye a fiatalság. 
Most, nemrég, egykor. Ezt idézték az elké-
szült fotók. A szakmai zsűri hat hallgató mun-
káját  választotta ki, és mutatta be erzsébet-
városi helyszíneken. 

Novák Dorottya, a kiállítássorozat finisz-
százsán pénzdíjat vehetett át. Bóka B. László 
interjúja.

Milyennek találta a feladatot?Többeknek 
fejtörést okozott, hogy merre is induljon.
– Kezdettől tudtam, hogy a vendéglátásra 
fogok koncentrálni, mert magam is, tizen-
éves koromtól éveken keresztül álltam a 
pult túloldalán. Talán abban különböztem 
a többiektől, hogy fotóimban nem a Co-
vid-helyzetre akartam reflektálni, hanem fo-

tóim szereplőinek személyes történeteire. A  
többség „lepacsizik” a pultosokkal, de alig 
akad, aki valóban ismerné őket.

Kezdettől pultos „hősöket” keresett?
– Igen, az volt a koncepcióm, hogy pultosok 
lesznek a fotóim szereplői. Az elején még 
azt hittem, tizenéveseket fogok fotózni, de 

nekik még nincsenek komoly élettörténe-
teik. Ebben a korban még nem derülhet ki, 
ami engem a legjobban érdekelt, hogy a 
vendéglátózás vajon átmeneti állapot vagy 
életcél. 

Minden fotója mellett elolvasható az adott 
kép szereplőjének élettörténete. Mit gon-
dol, ha valaki csak a fotókat nézi, vajon 
eleget mondanak? Hiszen bármelyik fotó 
mögé bármilyen sors képzelhető.
– Ez valóban így van. Megfigyeltem, hogy 
bejöttek az emberek, elolvasták a fotók hát-
tértörténeteit és láttam az arcukon a döbbe-
netet. Aztán újra elkezdték figyelmesebben 
szemügyre venni a fotóimat. Látható volt, 
hogy ha valaki elolvassa a szöveget, még in-
kább elkezdte keresni a fotókon a részlete-
ket. Úgy gondolom, az utóbbi időben sokat 
fejlődött az emberek vizuális érzékenysége, 

a többség úgy kezdi nézni a fotókat, mintha 
egy szöveg lenne. Ennek ellenére azért át-
siklunk a fotók bizonyos beszédes részlete-
in. Ha azonban valaki elolvasta a szöveget 
és újra megnézi a fotókat, akkor minden a 
helyére kerül.

Mi lesz a képek további sorsa?
– Szeretném a fotóimat azokon a helyek kiál-
lítani, ahol készültek. 

Meglepődött, hogy Ön lett a verseny 
nyertese?
– Meglepődtem, mert a többiek is fantaszti-
kus anyagot adtak le. Néhányuk fotóit nézve 
az jutott eszembe, én is szeretnék ilyeneket 
készíteni. Mondhatnám, néha irigykedtem. 

Mik a további tervei?
– Most már a diplomamunkámra szeretnék 
koncentrálni, hiszen már csak egyetlen évem 
van hátra. Az is eszembe jutott, hogy ha-
lasztok, és kimegyek Rotterdamba. Régi vá-
gyam egy ottani fotóstúdióban asszisztens-
ként dolgozni. 
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 Júniusi történetek

Erzsébetváros Önkormányzata és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
közösen rendezett kiállításokat a Budapest Fotó Fesztivál keretében. 
A fiatalságról szóló tárlatokat öt helyszínen, május közepéig nézhették 
meg az érdeklődők. 

FIATAL FELNŐTT TÖRTÉNETEK FIATAL FELNŐTTEKTŐL

Budapest Fotó Fesztivál

K6 Galéria, Klauzál tér 6. – Idil Emiroglu 
Zsidó Történeti Tár, Csányi utca 5. – 
Szécsi Noémi és Turi András 
Király utca 25. – Novák Dorottya (Doró) 
Király utca 27. – Taródi-Nagy Konrád Péter 
Pauer Gyula egykori műterme, 
Damjanich u. 32. IV./2. – Szepsi-Szűcs Lilla

Helyszínek és kiállítók:

Rovatunkban elsősorban a kerületünkben történt 
vagy az Erzsébetvároshoz köthető évfordulós 
eseményeket elevenítjük fel. 



A Gyulai Pál utcai Református Gyülekezet 
300 személyt befogadó imaterme bezárt 
tavaly novemberben. A közösségnek nincs 
temploma, a nekik biztosított helyiség ala-
csony belmagasságú, szellőztetni sem tud-
tak volna télen, ezért döntöttek a virtuális 
hitélet mellett a személyes találkozások he-
lyett. „Nem kockáztattunk” – fogalmaz Kar-
say Eszter lelkipásztor. 

Alapvetően gyűjtőgyülekezet a Gyulai 
Pál utcai, s különleges szellemisége miatt 
kötődnek ide a hívek, túl akár költözködé-
seken is. Velencéről, Érdről, de előfordul, 
hogy Svájcból érkezik egyháztag egy-egy 
alkalomra.  „Gondolkodni és hinni” – ezzel a 
jelmondattal munkálkodnak a kezdetektől, 
1948-tól. A vasárnapi igehirdetéseket 70-80 
hívő hallgatja meg, 220 fő alkalmanként jár 
ide, nagyjából 500 azoknak a száma, akik 
lazábban kötődnek a közösséghez, de a hit 
része az életüknek. 

Májusban a kényszerű szünet után ismét 
kitárultak az ajtók, s a Szentlélek eljövete-
lét úrvacsorás istentisztelettel ünnepelték. 
Konfirmáció nem volt. „Tavaly is őszre csú-
szott Pünkösd helyett, utána már nem indí-
tottam új csoportot” – emlékezik a járvány 
kezdetének időszakára a lelkész. Beszámol 
arról, hogy mindössze két fiatal maradt ki az 
előző konfirmációs ünnepen, mivel a család 
Angliába költözött, s nem tudták megoldani 
a hazautazást a többszörös karantén miatt. 
Boldizsár és Emese elkötelezettsége viszont 
olyan erős, hogy ragaszkodnak gyülekeze-
tükhöz, és fogadalmat is itthon szeretnének 
tenni. „Nagyon érett személyiségek. A szü-
lőket én eskettem, a gyerekeiket én keresz-
teltem. E-mailben, online órákon tartjuk a 
kapcsolatot, s ha a család hazajöhet, meg-
tartjuk nekik külön a konfirmációs alkalmat” 
– tesz ígéretet Karsay Eszter. 

A lehetőségek tükrében nyár elején in-
tenzív ifjúsági csoport indításáról gondol-
kodnak, illetve bejelentkeztek a Mátraházán 
található református üdülőbe is, ahol gyüle-
kezeti hétvégén találkoznának, végre ismét 
valódi, nem virtuális közösségben. 

KONFIRMÁCIÓ ŐSSZEL
A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházköz-
ség temploma nem zárt be a járvány harma-
dik szakaszában, bár a hétközi csoportos al-
kalmak mindegyikét vagy felfüggesztették, 
vagy online gyakorolták. 

„Azt az utat jártuk, hogy az oltottak és 
a fertőzésen átesettek jöhettek templom-
ba, az istentiszteletre. Apostoli számmal, 
tizenkettő fővel startoltunk, és csak lassan 
emelkedett a részvétel. Úrvacsora és közös-
ségi éneklés nem volt” – magyarázza Aradi 
György parókus lelkész.

A 116 esztendős gyülekezethez – Aradi 
György elmondása szerint – 1200-an véko-
nyabb ágon, azaz lazábban kapcsolódnak, 
és nagyjából 600 fő azoknak a száma, akik 
rendszeresen fizetnek támogatást, egyháza-
dót, fenntartói járulékot, vagy adományt, s 
néha elmennek a templomba is. Ők kapják a 
nyomtatott hírlevelet, ami egyébként az evan-
gélikusok honlapján is megtalálható. Vasárna-
ponként 50-60 hívő vesz részt az istentisztele-
ten, normál időszakban. Nyáron kevesebben 
látogatják az alkalmakat, ünnepeken be sem 
lehet férni, annyira megtelik az Úr háza.

A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházköz-
ség munkatársai lapzártánk előtt tartották 
megbeszélésüket a további nyitásról. Az már 
bizonyos, hogy őszre kerül a konfirmáció Pün-
kösd helyett. „A tavalyi kb. tízfős csoportunk 
szétzilálódott a járvány elején. Szinte kiesett 
egy évfolyam. Nem várható el egy gyerektől, 
hogy még ezt is online tanulja” – mondja a 
gyülekezeti lelkész, hozzátéve, hogy idén 
is van néhány felnőtt konfirmandusuk, köz-
tük olyan, aki most fog megkeresztelkedni. 
Az idősebb és középnemzedékhez tartozó 
korosztály számára kifejezetten kedvezett, 
hogy online alkalmakon mélyítse el hitét. „A 
felnőttek konfirmációját nyárra tervezzük, 
a tavalyról megmaradt gyerekeink kiegé-
szülve az idei csoporttal reményeink szerint 
októberben konfirmálhatnak” – tájékoztat 
Aradi György. „Az Úrvacsorára bocsátáshoz 
nincsenek még meg a feltételek” – teszi hoz-
zá. Terveik szerint június közepétől tartanak 
újra úrvacsorás alkalmakat.
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Újra a helyére került a Fasori evangéli-
kus templom főbejárata feletti impozáns 
üvegmozaik, Róth Miksa alkotása. Aradi 
György elmondta, hogy a hat alakos alko-
tás megmentése halaszthatatlanná vált, 
mert a repedezett és felpúposodott moza-
ikról tenyérnyi darabok kezdtek leszakad-
ni 2019-ben. „Kürtösi Brigitta Mária DLA 
restaurátor műtermébe került az alkotás, 

ahol a huszonegy darabban leválasztott 
művet kellett megtisztítani az évszázados 
szennyeződéstől, korhű anyagokkal pótol-
ni a sérült mozaikszemeket és egy új tech-
nológia alkalmazásával visszahelyezni a 
művet eredeti helyére. A mozaik felújítását 
az Egyházközség csaknem nyolcmillió fo-
rintból végeztette el” – fogalmaz a parókus 
lelkész.

A templom – amely kezdettől nem csupán a 
helyi gyülekezet lelki otthona, hanem isko-
latemplomként is szolgál a Fasori Evangéli-
kus Gimnázium diákjainak – most újra ere-
deti szépségében mutatja főhomlokzatát. 
„A kicsinyek példája, a gyermekek bizalma, 
és a tanítványi életre hívó Mester alakja a fa-
sor felé sétálók számára izgalmas megállót 
kínál” – véli Aradi György.

„BABAISTENTISZTELET” JÚNIUSTÓL
,,Több hónap Covid-kényszerszünet után június első vasárnapján végre újra családi 
istentiszteletre gyűlhetnek össze a kisgyermekes családok a templomban. Már min-
denki nagyon várja” – fogalmaz a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség másod-
lelkésze. Érdeklődésünkre el mondja, hogy ez egy számára különösen kedves alkalom. 
„Babaistentiszteletnek nevezem magamban, mert négykézláb kúszó gyermekek, 
bölcsisek, ovisok, kisiskolások a résztvevők. Az ő nyelvükön kell beszélni, egyszerűen, 
szemléletesen. Ülünk párnákon az oltár előtti szőnyegen, vidáman játszunk, beszélge-
tünk, aztán az oltárhoz térdelve együtt imádkozunk. Mindenki nagyon szereti” – mesé-
li mosolyogva Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin, hangjában bizakodással.

Török Zsuzsa Gyöngy

KITÁRTÁK KAPUIKAT A TEMPLOMOK, ÁM ŐSZRE CSÚSZIK A KONFIRMÁCIÓ

Lelkes nyitás, pünkösdi örömök
A reformátusok és az evangéli-
kusok hagyományosan Pünkösd 
ünnepén tartják a hitéleti neve-
lésben részesülő fiatalok, eseten-
ként idősebbek konfirmációját. 
A szertartást követően az egyház 
felnőtt tagjává fogadja a bizony-
ságtevőket. A pandémia miatt 
idén nem volt konfirmáció sem 
a Budapest-Fasori Evangélikus 
Egyházközség templomában, 
sem a Gyulai Pál utcai Reformá-
tus Gyülekezet imatermében.   

Ragyog a gyermekeket áldó Jézus mozaik, Róth alkotása a Fasorban

Fasori Református Egyházközség
Júniusban konfirmandus táborba hívják 
a 7-8 osztályos gyerekeket, a Mátrába. 
Júliusban Kincskereső tábort szervez-
nek Szendehelyen, kisiskolásoknak. 
Cser készeknek nyári hét lesz, nyelvet 
gyakorlóknak angol napközis tábor, 
szintén júliusban. 

Magyarországi Metodista Egyház
Országos Családi Tábort hirdetett a 
Missziós Tanács Balatonlellére. A tábor 
központi témája a megújulás lesz. A 18 
évnél idősebb résztvevőknek védettségi 
igazolványt kell majd bemutatniuk.

Baptista Gyülekezet
A Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet 
és Közösségi Ház május 9-én újra kinyi-
totta kapuit a hívők előtt, ám továbbra is 
élőben közvetítik az istentiszteleteket. 
Oltási igazolványt nem kérnek, de min-
denkit bíztatnak arra: ha még nem tette, 
oltassa be magát!

Fasori Evangélikus Egyházközség
Műhelytitkok a fasori Róth mozaik meg-
újulásáról címmel Kürtösi Brigitta Mária 
DLA restaurátor szabadtéri előadására 
várják az érdeklődőket június 13-án, 
10 órakor a templom lépcsőjénél. 
(1071 Budapest, Városligeti fasor 17.)

HÍREK a weboldalakról  INTENZÍV HITOKTATÁSRA 
  KÉSZÜLNEK

Megálló:



Milyen volt a gyermekkora az ország egyik 
legismertebb édesanyjának fiaként?
– A lehető legboldogabb. Ma úgy gon-
dolom, hogy ennek az volt a legfőbb oka, 
hogy a szüleim nagyon szerették egymást. 
Nálunk teljes volt a béke és a harmónia. 
Hétvégenként mindenhová közösen men-
tünk, leggyakrabban kirándulni. A hatvanas 
évektől kezdve ráadásul viszonylagos jólét-
ben éltünk, ami azt jelentette, hogy tudtunk 
venni egy Trabantot, később lett egy Wart-
burgunk, aztán egy hétvégi telek Kiskunlac-
házán. Olyan életet éltünk, amit akkoriban 
sok más család is. Az, hogy anyám híres író-
nő, számomra csupán a hetvenes években 
vált nyilvánvalóvá. Előtte csak apró jelekből 
érzékeltem ezt: a közértben ő akkor is ka-
pott banánt, amikor még tulajdonképpen 
ki sem volt még rakva, mindig kaptunk vi-
etnámi sós mogyorót, amihez szintén csak 
rettentő protekcióval lehetett hozzájutni, 
vagy például az OTP-ben őt általában előre 
engedték a pénztárnál. 

Milyen volt a családi munkamegosztás a 
szülei között? 
– Anyukám édesanyja 1960-ban Szegedről 
hozzánk költözött. Az Állami Biztosítónál 
helyezkedett el levelezőként, de néhány 
évvel később nyugdíjba ment, és attól a 

pillanattól kezdve itthon volt, átvette a ház-
tartás vezetését. Nagymamám rendkívül 
büszke volt a lányára, és amit csak tudott 
levett a válláról, a konyhai munkákat, a ta-
karítást, mosást, mindent. Egész életében 
önfeláldozó asszony volt, mindig a család 
szolgálatában állt, igyekezett Anyut megkí-
mélni az itthoni munkáktól. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy Anyu semmit nem csinált, 
de az anyukája leginkább azt várta tőle, 
hogy írjon. Emlékszem, sokszor, amikor 
Anyu mást csinált, a nagymama rászólt: 
„Évikém, légy szíves ülj le, és írj, mert neked 
az a dolgod!” Anyám idegbajt kapott attól, 
hogy neki folyton remekműveket kellene 
írnia. Amíg nagymama élt, a könyvek első 
példányait úgy dedikálta: „Első példány 
Anyunak, szeretettel, Éva.”

Mióta éltek itt, a Bajza utcai házban?
– Bár nem ide születtem, de mióta az esze-
met tudom, erre a lakásra emlékszem, min-
den emlék ide köt. Ez a lakás volt az első 

bejelentett lakcímem. Anyu 1955-től halá-
láig (2003), vagyis 48 éven át ebben a la-
kásban élt. 

Édesanyja könyvei mennyiben alapulnak 
valóságos és mennyiben kitalált eleme-
ken?
– Csak arra tudok hivatkozni, amit Ő maga 
mondott erről, tudniillik, hogy neki nincs 
fantáziája, ezért nem ír mesét. Ez persze 

nem volt teljesen igaz, hiszen a Bertalan és 
Barnabás mégiscsak egy mese, ahogyan 
az Égigérő fű is az. Hozzáteszem, ezeknek 
is van valóságalapjuk, hiszen például az 
Égigérő fű cselekménye valójában a szegedi 
házban, a Bolyai utca 19-ben játszódik, ahol 
a gyermekkorát töltötte. Sokat járt vidékre, 
állandó vendég volt az iskolákban, óvodák-
ban, rengeteget találkozott gyerekekkel. 
Folyton gyűjtötte az anyagot a könyveihez. 
Különleges látásmódja révén minden-
nek azonnal meglátta a fonákját. A telje-
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A Kossuth- és József Attila-díjas író, költő, 
szerkesztő, Erzsébetváros Díszpolgára, Ja-
nikovszky Éva április 23-án ünnepelte vol-
na 95. születésnapját. Ebből az alkalomból 

dr. Oláh Lajos, Terézváros és Erzsébetvá-
ros országgyűlési képviselője, Niedermül-
ler Péter polgármester, Ujvári-Kövér Móni-
ka, Borbélyné Bárdi Zsuzsanna, Dr. Kispál Tibor, Szücs Balázs alpolgármesterek, vala-

mint az írónő fia, Janikovszky János, a Móra 
Könyvkiadó tulajdonosa közösen helyezték 
el megemlékező koszorúikat az írónő szob-
ránál. Az alkotás a 2019-ben átadott, Kazin-
czy utca, Dob utca és Nagy Diófa utca által 
határolt parkban áll.  A szobor Zsemlye Ildi-
kó Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész 
al kotása, az írónőt fiatalkorában, kezében 
nyitott könyvvel jeleníti meg.

Az esemény után Borbélyné Bár-
di Zsuzsanna, Dr. Kispál Tibor 

és Szücs Balázs Janikovszky 
János kíséretében a Bajza 
utca 8. számú házhoz mentek, 
amelynek harmadik emeletén 

közel ötven éven át lakott a 
népszerű alkotó. A ház falán álló 

emléktáblán szintén elhelyezték az 
önkormányzat koszorúit. 

Janikovszky Évára 
emlékeztek

„FIAMNAK, JANÓNAK”
Janikovszky Éva fiát, Janikovszky Jánost, a Móra könyvkiadó elnök-vezérigazgatóját sok mindenről kérdezték már 
édesanyjával kapcsolatban, de gyermekkoráról, a családi háttérről keveset tudunk. Az évforduló kapcsán éppen 
ezekről beszélgettünk vele abban a Bajza utcai lakásban, ahol 18 éve, az édesanyja halála óta minden ugyanolyan 
állapotban van. Kivéve a cikláment, amely mindig az írónő születésnapján hoz virágot. 

JANIKOVSZKY ÉVA (1926-2003)

2021. április 23-án ünnepelte volna 95. szüle-
tésnapját Janikovszky Éva Kossuth- és József 
Attila-díjas író, Erzsébetváros díszpolgára. 
Kucses Éva Etelka Nanetta néven született 
Szegeden, 1926. április 23-án, később Kis-
pál Évára változtatta nevét, első kötete még 
ezen a néven jelent meg. A Janikovszky nevet 
1960-ban vette fel a férje után. 

Első kötetét 1957-ben adták ki, amit to-
vábbi 32 követett. Írt filmforgatókönyvet, dol-
gozott hetilapoknak, folyóiratoknak, gyakran 
szerepelt a televízióban, rádióban. Több köny-
véből készült rajzfilm, több gyermekeknek 
szóló tévéjátékát sugározták. Töretlen nép-
szerűségét jól mutatja, hogy 2020. novem-
berében megjelent gyerekkori naplóját egy 
hónapon belül újra kellett nyomni.

1953–1957 között az Ifjúsági (később 
Móra) Könyvkiadó lektora, majd főszerkesz-
tője lett. 1987-ben vonult nyugdíjba, de to-
vábbra is munkatársa, igazgatósági tagja 
volt a Móra Ferenc Könyvkiadónak. 1978-tól, 
megalakulásától 1995-ig elnöke volt az IBBY 
(Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) ma-
gyar bizottságának. Elnökségi tagja volt az 
UNICEF Magyar Bizottságának, 1996-tól pe-
dig elnöke az Írószövetség Gyermekirodalmi 
szakosztályának. 

Az évfordulóhoz kapcsolódva Poket zseb-
könyvként jelent meg az Égigérű fű című kö-
tet, valamint új kiadást kapott a szerző 1938 
és 1944 között írt fiatalkori naplója is.

Janikovszky Éva születésnapja alkalmából 
a Hatszín Teátrum online előadás formájában 
műsorára tűzte Az úgy volt, és A lemez két ol-
dala című darabokat. Az őszi Margó Fesztivá-
lon mutatnak  be egy válogatást Janikovszky 
Éva felnőtteknek szóló írásaiból. Készül Isa-
belle Aboulker 12 perces kórusművének ma-
gyarországi ősbemutatója is. A francia zene-
szerző a művet a Si j’étais grand (Ha én felnőtt 
volnék) című Janikovszky Éva-kötet alapján 
írta 1968-ban. A francia szöveget Varró Dániel 
fordította vissza magyarra.

A Móra Kiadó Janikovszky Éva születés-
napja alkalmából egy jótékonysági projekt-
ben Babos Bertalan Zsili segítségével újította 
fel a Bethesda Kórház egyik fő homlokzati 
kerítését. A kerítésre Janikovszky Éva-kötete-
ket is festettek. Könyveit már a harmadik-ne-
gyedik generáció tartja számon a kedvencei 
között, nemcsak Magyarországon, de a világ 
számos országában is.

„Mosolyogni tessék! Persze nem szüntelenül, nem 
reggeltől estig, de bujkáljon bennünk a mosoly – minden 
eshetőségre készen –, hogy bármikor felragyoghasson. 
Mert a mosoly meggyőződésem szerint mindig egy kis 
fényt hoz az életünkbe, meg a máséba is. Kicsike fényt, 
de sok kicsi, mint tudjuk, sokra megy.”

„Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek 
vagyunk meglátni a jót. Hogy örülni 
tudunk. És attól, hogy holnap is lesz egy 
nap. Lehet, hogy még jobb, mint a mai.”



A világhírű írónő hivatásának tekintette, 
hogy a gyerekek már egészen kicsiként 
megszeressék az olvasást. Fia, Janikovszky 
János édesanyja hitvallását viszi tovább, en-
nek szellemében ajánlotta fel a Móra könyv-
kiadó Zrt. nevében a könyvcsomagokat az 
erzsébetvárosi óvodáknak. A könyveket Er-
zsébetváros polgármestere, alpolgármeste-
rei és önkormányzati képviselői juttatták el 
a gyerekeknek. 

A teljes könyvcsomag átadásakor Jani-
kovszky János elmondta, hogy a 70 éves 
Móra Könyvkiadó Zrt. társadalmi felelős-
ségvállalása ke retében ajánlotta fel a kerü-
let fenntartásában működő hét óvodának 
a könyveket. Mindezt abban a reményben, 
hogy ezzel hozzájárulhatnak az olvasás 
népszerűsítéséhez és megszerettetéséhez. 

Niedermüller Péter polgármester miután 
megköszönte az ajándékot, hangsúlyozta, 
hogy Janikovszky Éva könyvei önmaguk-

ban is érteket jelentenek, de van még egy 
nagyon fontos szempont: ezek a könyvek a 
kicsiket megtanítják az olvasás szeretetére. 
„Ma mindannyian tudjuk, hogy a fiatalok 
leginkább az interneten tájékozódnak, így 
az olvasás úgy tűnik, egyre inkább elve-
szíti a jelentőségét. A könyv és a könyvek 
olvasása különleges élmény. Azt reméljük, 
hogy ezek a gyerekek, akik óvodáinkban 
korán megismerkednek a mesehallgatás 
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A kerületi óvodák nem csupán átvették a Móra 
Könyvkiadó könyvajándékait, de az óvónők a kü-
lönböző könyvekből már másnap felolvastak a gyer-
mekeknek. Ahogyan a világhírű írónő, úgy a kerületi 
óvodák is fontosnak tartják, hogy a gyerekek már 
egészen kis korban megszeressék az olvasást.

sen banális, hétköznapi közhelyekbe képes 
volt humort vinni. Ma úgy képzelem, aho-
gyan én nőttem, úgy öregedett a könyvek 
főhőse. Jöttek sorban a könyvek: először a 
Te is tudod?, aztán a Ha én felnőtt volnék 
és a Velem mindig történik valami. Amikor 
pedig kamasz lettem, akkor A kire ütött ez a 
gyerek? A legtöbb könyvének főhőse még-
iscsak egy fiú.

Márpedig ez a fiú ki is lehetne más, mint 
Ön aki, itt volt szem előtt.
– Persze, valami közöm biztosan volt a 
könyvek megszületéséhez, még akkor is, 
ha a főszereplő fiú nevét általában nem 
tudjuk. De nagy örömömre A kire ütött ez 
a gyerek? című könyv belső címoldalán ez 
áll: „Fiamnak, Janónak”. 

Mikor eszmélt rá, hogy az édesanyja egy 
ország gyerekeinek kedvenc, népszerű 
írója?
– Ez akkor lehetett, amikor dolgozni kezd-
tem, vagyis úgy 23 éves koromban. Apu 

meg halt, hárman maradtunk, ekkor vált 
számomra világossá, hogy ő milyen szere-
pet játszik a családunkban. Bár előnyöm 
soha nem származott abból, hogy ki az 
édesanyám, de mindenütt ahol dolgoz-
tam örömmel fogadták, hogy kinek a fia 
vagyok. El kell árulnom, hogy kiskoromban 
meglehetősen idegesített, 
amikor kéz a kézben sé-
táltunk, szembejött valaki, 
mire megnyomkodta a ke-
zemet és azt mondta: „Ja-
nókám, köszönj szépen 
hangosan, és mutatkozz 
be!” Mire egyszer én azt 
találtam mondani: „Jani-
kovszky Éva fia, egybe.” 
Persze azonnal megkér-
dezték, mit jelent az, hogy 
egybe. Erre azt feleltem, 
hogy a Fehérlófiát is egybe 
írják. Ez példázza, hogy bi-
zony néha akadt olyan pillanat, amikor ele-
gem volt abból, hogy Éva néni kisfia vagyok, 
mert én saját magam szerettem volna lenni. 

Az édesanyja hány könyvet írt összesen?
– Huszonnyolcat, amelyeket aztán harminc-
hat nyelvre fordítottak le. 

Van-e ezek között személyes kedvence?
– Egyértelműen a Kire ütött ez a gyerek? 
Leginkább ezt érzem a rólam szóló kötetnek. 

Mit gondol, hol van ma a helye Jani-
kovszky Éva örökségének? Egyáltalán 
mennyire ismerik, mennyire népszerű, 
mennyire olvasott ma?
– Nagy gonddal kezeljük a hagyatékot, ami 
természetesen elsősorban az én dolgom. 
A hagyatékgondozás és egyben a gyász-

munka része, hogy múlt év 
végén a 70 éves Móra Kiadó 
megjelentette Janikovszky 
Éva gyermekkori naplóját 
Naplóm 1938-1944 címen, 
amiről az Erzsébetváros is 
beszámolt. Azóta már a har-
madik, bővített kiadás van 
a boltokban! Döbbenetes, 
hogy az 1938 és 1944, vagy-
is 12 és 18 éves kora között 
írt napló, ugyanolyan kézí-
rással született, ahogyan hat-
vanévesen is írt. Ugyanaz a 
humor, ugyanaz az elképesz-

tően érdekes látásmód. Már ekkor érződik 
kivételes íráskészsége és műveltsége. A 
Móra Kiadó rendszeres kapcsolatot tart kül-
földi kiadókkal, és mondhatom, hogy a mű-
vei iránti érdeklődés töretlen. Nemrégiben 
kötöttünk például hat kötetre szerződést az 
egyik legnagyobb orosz kiadóval. A köny-
veit szerencsére itthon is keresik, ha nem is 
úgy, mint húsz-harminc éve. De örömmel 
mondhatom, hogy öt-hat kötetet rendsze-
resen utánnyomunk.   

Könyvcsomagok minden 
óvodának

A Móra Könyvkiadó jóvoltából minden erzsébetvárosi 
óvoda könyvcsomagokat kapott Janikovszky Éva 95. 
születésnapja tiszteletére.

MONDTA JANIKOVSZKY ÉVA…

„Azt hiszem, hogy végül is a tizenévesek kö-
zött találkoztam a legtöbb »lelkes« olvasóval, 
tőlük kaptam a legtöbb szívvidító jelzést. … 
A képzelet csapongása, a játékosság öröme, 
a mozgás kívánása vagy a tiltásoktól való 
irtózás azt hiszem, minden világban, minden 
korban jellemezte a gyereket. … Mint nevelési 
eszközt is nélkülözhetetlennek tartom a 
humort. Sokszor többre megyünk vele, mint 
bármi mással. Még a felnőtt tapasztalatok 
átadásában is. (Gyermekünk, 1972.11.01.) 

„Én kamasz maradtam. Ennek oka való-
színűleg az, hogy tőlem egy kicsit elvették 
a kamaszkort! … Igazi diákkorom: egyetemi 
éveim. Előbb általános bölcsész voltam, 
majd az azóta megszűnt, úgynevezett össze-
vont szakra – filozófia, politikai gazdaságtan, 
pszichológia – jártam. Szerettem az egyete-
met, itt mindent megkaptam, azt is, amit a 
középiskolában kellett volna. … Mindig szen-
vedélyesen szerettem és akartam tanulni.” 
(Magyar Nemzet, 1975.10.26.) 

„Meggyőződésem, hogy a gyerekekkel is 
lehet mindenről beszélni. ...Gyerekkoromban 
a háború előtt nagyanyámnál nyaraltam. 
Ha csak tehettem, felszöktem a padlásra. 
Csodálatos világ bújt meg ott. Hintaló, ódon 
divatbábu, kiöregedett bútorok, ládák, régi 
képek. Naphosszat eljátszottam e holmik 
között. Azóta az évek lomtalanították a 
padlásokat... Régóta tervezem, hogy egyszer 
feldolgozom a padlástémát. De még a pincé-
nél tartok. (Esti Hírlap, 1975.11.27.) 

„Egész életemben írni akartam, és mindent 
megtettem, hogy minél később kelljen elkez-
deni. Tizenegy éves koromtól tizen nyolcig 
naplót írtam. De azután úgy voltam az írással, 
mint amikor az ember tudja, hogy dolgoznia 
kell, de megpróbálja halogatni … amikor már 
semmit sem tud a munka helyett kitalálni, 
végre rászánja magát, és attól kezdve meg-
szállottan dolgozik… Én érettségi után – ne-
velőapám példájára – újságíró akartam lenni. 
… Engem tulajdonképpen kezdettől mindig 
ugyanaz – az ember – érdekelt. Az egyete-
men azért tanultam szociológiát, lélektant 
és pedagógiát is, hogy jobban megértsem. 
A kiadóban ez a szenvedély a gyerekek köré 
összpontosult. Az első gyerekkönyvemet 
felkérésre, megbízásból írtam. … Megpróbál-
tam, meg is jelent, de ma már nem bánom, 
hogy nem a jelenlegi nevemen. Mert a 
szívem szerinti első könyvemnek a Szalma-
lángot érzem. Talán azért, mert egy kicsit 
önmagamat írtam meg benne. ... (Európai 
Kulturális Füzetek, 1984)

„Amikor apukám azt mondja, hogy 
gyere csak ide, kisfiam, beszélni akarok 
veled, akkor már biztos, hogy baj van. 
Mert ha nincs baj, akkor nem mondja, 
hogy beszélni akar velem, hanem mind-
járt beszél.”

és az olvasás szépségeivel, a jövőben igazi 
könyvolvasók lesznek” – mondta a kerület 
vezetője.

„Minden gyerek tudja, még a legkisebb 
is, hogy rossznak lenni sokkal mulatsá-
gosabb, mint jónak lenni. Folyton jónak 
lenni iszonyúan unalmas, és amellett 
fárasztó is.”



Érezd jól magad Erzsébetvárosban! DE:

HA TÚL HANGOS VAGY,  
azt itt is büntetik, akár 50.000 FT

HA AZ ALKOHOLT AZ UTCÁN FOGYASZTOD, 
azt itt is büntetik, akár 50.000 FT 

HA TILTOTT HELYEN SZEXELSZ, azt itt is büntetik, 
akár 50.000 FT

HA DROGOT használsz, azt itt büntetik,  előállítás 
+ akár 3 év börtön 

HA VEREKSZEL, azt itt is büntetik, előállítás + akár 
5 év börtön 

HA RONGÁLSZ, azt itt is büntetik, előállítás + akár 
150.000 Ft, 3 év börtön

HA SZEMETED AZ UTCÁN ELDOBOD, 
VAGY OTT VIZELSZ, azt itt is büntetik, 
akár 50.000 FT

A KULTURÁLT 
SZÓRAKOZÁSÉRT
Tudj meg többet a bulizásról, hogy 
az ne büntetéssel végződjön...

Erzsébetváros önkormányzatának felhívása

Magyarországon, így Erzsébetvárosban is azt teheted meg, amit 
a törvény nem tilt! Ebben a kerületben sokan dolgozunk 
azon, hogy a rendet és a tisztaságot fenntartsuk – Neked és az itt 
élőknek. Segítsd a munkánkat, és bulizz kulturáltan!

HA TE VÁLSZ BŰNCSELEKMÉNY 
ÁLDOZATÁVÁ, HÍVD A 112-t SOS: 112

HA KÖZTERÜLETI 
RENDBONTÁST 
TAPASZTALSZ 

hívhatod Erzsébetváros
Rendészeti Igazgatóságának

ügyeletét:

06-1-461-90-40

162021/5 ERZSÉBETVÁROSMOZAIK

MIT TEGYEN!MI TÖRTÉNHET ÖNNEL...

Telefonáló bajba jutott unokájára, 
családtagjára hivatkozva pénzt, 

ékszert kér.

Pénzintézetek, posta, önkormányzat 
munkatársaiként bemutatkozó 

személyek, tartozás címén 
készpénzt kérnek Öntől.

AZONNAL RENDŐRI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ ESETBEN HÍVJA 
A 112-ES  SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOT!

Probléma esetén hívhatja az erzsébetvárosi önkormányzat Rendészeti 
   Igazgatóságának nonstop ügyeleti számát: 06-1-461-90-40

Ellenőrizze kivel beszélt,
hívja hozzátartozóját!

Kérje az arcképes igazolványt, 
telefonon tájékozódjon a díjbeszedők, 

egyéb hivatalos személyek 
azonosságáról!

Idegennek ne adja át pénzét!

Álrendőrök, szolgáltatók 
álmunkatársai az Ön otthonába 

bejutva, figyelmét elterelve értéket 
tulajdonítanak el.

MINDIG ELLENŐRIZZE KIVEL BESZÉL!

TANÁCSOK 
IDŐSEKNEK
Erzsébetváros önkormányzatának felhívása

35 dkg eper
5 db tojás
80 g nádcukor
100 g finomliszt
2 dl tej
80 ml habtejszín
1 kávéskanál vaníliás 
cukor 

1 kávéskanál sütőpor
1-2 teáskanál vanília 
kivonat vagy aroma
1 citromhéj lereszelve
vaj a sütőforma kike-
néshez
a tetejére: pár evőka-
nál mandulapehely, 
porcukor

FLAUGNARDE, avagy 
mennyei epres tejpite

BEVÁSÁRLÓ LISTA:

A tojást egy tálban felverjük. Hozzádobjuk az ösz-
szes belevalót, kivéve a porcukrot és mandulap-
elyhet. Csomómentesre kikeverjük, úgy, hogy 
sűrűbb palacsintatészta állagot kapjunk. Egy 22 
centiméter átmérőjű formát kivajazunk, egy réteg-
ben elrendezzük rajta a négyfele vágott epreket. 
Leöntjük a tésztával, végül megszórjuk mandu-
lapehellyel. 175 fokon 35 perc alatt készre sütjük. 
Tetejét porcukorral megszórjuk, és megpróbáljuk 
kivárni, míg langyosra hűl.

Krumplival, szalonnával készülhet belőle sós fi-
nomság, a gyümölcsös verzióban bármilyen bo-
gyós gyümölccsel, barackkal, szilvával, sőt fügével 
is működik a tejpite. Egy jó habos kávéval délutáni 
kényeztetésre kiváló a Flaugnarde! 

Bár az eper még mindig nagyon drága, az epres 
tejpitéhez csak 35 dkg kell belőle, s gyakorlati-
lag ezer forintból elkészíthetjük ezt a franciás fi-
nomságot. Remegősen könnyű, egyszerű ven-
dégváró süti, a neve pedig elegánsan hangzik. 
Így készül a Flaugnarde!

   Legyünk egy körben
A 7-kör Erzsébetváros új szolgáltatása, kevesebb, mint televízió, de több mint 
egy állókép. Mostantól rendszeresen láthatja a YouTube-on, olvashat róla a 
Facebook-on az Erzsébetváros Hírei oldalon, és Erzsébetváros honlapján is.
Keressék a YouTube-on az Erzsébetváros Hírei csatornát!


