
A döntés csak fájdalmas lehet, amikor csök-
kennek a bevételek és emelkednek a kiadá-
sok. Amikor az önkormányzat energiaszámlái 
hirtelen másfél milliárd forinttal nőnek, ami-
kor a hajléktalanokról gondoskodó melege-
dők fűtetlenül maradhatnak, mert a civilek 
is kifutnak a pénzből. És amikor számos ház-
tartásban a csekkek befizetése után egyre 
kevesebb jut az egyre drágább ennivalóból. 
Erzsébetváros önkormányzata ebben a hely-
zetben a fővárossal együtt úgy döntött: saját 
kiadásain fog spórolni, de a kevesebb moz-
dítható pénzből is többet ad a rászorulóknak. 
Felemeli a támogatási összegeket és azokat a 
jövedelemhatárokat, amelyek alá már szinte 
senki sem fért be. Egyszerűsíti az ügyintézést, 
és nem várja meg, amíg a kérelmezők jönnek 
be a hivatalba, a helyszínre megy hozzájuk. 
Közös felelősség, hogy az előttünk álló nehéz 
hónapokban minél kevesebben csússzanak 
le az eladósodás lejtőjén, amelyen sokak szá-
mára nincs visszaút.                                                      B. J.

Közélet, közérzet, kultúra
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A nagymamája tanította Csuja Imrének az 
első verseket: az Anyám tyúkját és a Füst-
bement tervet. Ma már ő tanítja unokáit 
verselni: nagy sikere volt a Családi körnek, 
amit egyszer családi körben mondott el, tá-
bortűznél.

Legjobban a nagy klasszikusokért ra-
jong, önálló estjét is a költőóriások ismert 
verseiből állította össze. Örömmel, szívé-
lyesen fogadják az országban mindenütt: 
művelődési házakban, tornacsarnokokban, 
tantermekben, lakásszínházakban mondja a 
verset. Szavalt állattenyésztőnek, monologi-
zált géplakatosnak.

Népszerűségét nem váltja aprópénzre, 
hanem arra használja fel, hogy általa meg-
kedveljék az irodalmat, a lírát, megértsék 
Adyt vagy épp a Jónás könyvét, amelyet 
mindig telt ház előtt ad elő az Örkény kert-
ben. Csuja Imre szerint a színész egyik leg-
fontosabb dolga, hogy odafigyeljen a szép 
magyar beszédre. A költészet megismerteté-
sét és megszerettetését pedig küldetésének 
tartja.

Ahogy Babits Jónása, ő sem kerülhette el 
sorsát, amire kiszemelték.                                tzs

Imi, mondj egy verset!

  Cikkünk a 10. oldalon
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Kerületünk diákjai, a tanárok és a szülők kö-
zül több százan vettek részt a tanárok világ-
napján, október 5-én megrendezett tünteté-
sen. Budapest főútvonalai mentén tízezrek 
hirdették: az oktatási rendszerben nagy a 
baj. Már nem csak arról van szó, hogy a ta-
nárok megalázóan alacsony fizetést kapnak 
aránytalanul magas munkaterheikért. A jövőt 
veszélyezteti, hogy a minőségi közoktatás 
emberi, anyagi, tárgyi feltételei hiányoznak. 
Baj van a pedagógusképzéssel, hiányzik a 
tanári autonómia, az állami oktatás nem biz-
tosít egyenlő esélyeket a diákoknak, a szeg-
regáció egyre növekszik. Az oktatásirányítás 
a szakmai célok helyett politikai rögeszméket 
követ, irreálisak az átideologizált tantervek, a 
kormányzat a megtorlás eszközeivel próbál 
békét teremteni az oktatásban. A félelem bé-
kéjét. A tiltakozók között ott voltak a Madách 
Gimnázium, a Fasori Evangélikus Gimnázium 
diákjai, tanárai, akik azt akarják, hogy az isko-
lákban a méltányosság, a méltóság, a bátrak 
békéje köszöntsön be.                    Barát József

ÁLLÁSPONT

Oktatás: a bátrak békéje

  Cikkünk a 7. oldalon

A kevesebből többet adni

  Részletek a 3-6. oldalon
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A megújult Va-
rázsdoboz Fej-
lesztő Központ 
és Játszóház 
első nyílt napján 
nem azon kellett ag-
gódni, hogy vonzó lesz-e a rendezvény, 
hanem azon, hogyan fognak elférni a 
gyerekek. A jó hangulatról és a minő-
ségi tartalomról Pozsgai-Majsai Julcsi 
Ringató-foglalkozásvezető, Babos Esz-
ter bábos-író-előadóművész és Sőnfeld 
Mátyás zeneterapeuta, a Zenebatyu él-
ményprogram megálmodója gondosko-
dott. Az új közösségi térben, a Dob utca 
27. szám alatt a Bischitz Johanna Humán 
Szolgáltató Központ fejlesztő, megelőző 
szolgáltatásokkal várja a kerületi szülő-
ket, gyerekeket. A Varázsdoboz honlap-
jára azoknak is érdemes ránézniük, akik 
a közös szórakozást keresik gyermekeik-
kel, vagy egy kis „anyaidő” reményében 
kutatják a finanszírozható és biztonságos 
megoldásokat: 
https://www.varazsfejleszto.hu/.

Válogatás az                                 Erzsébetváros Hírei  Facebook-oldalról. Kövessen minket online is!
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének 34/2022. (IX.21.) önkormányzati 
rendelete a Budapest Főváros VII. Kerü-
let Erzsébetváros Önkormányzata 2022. 
évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 
17.) rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2022. szeptember 22.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsé-
betváros Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 35/2022 (IX.21.) önkormányzati 
rendelete Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzat Képvise-
lő-testületének a szociális támogatások 
és szociális szolgáltatások, valamint a 
pénzbeli, természetbeni és személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellá-
tások igénybevételének helyi szabályo-
zásáról szóló 6/2016. (II.18.) önkormány-
zati rendeletének módosításáról
Hatályba lép: 2022. szeptember 22. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének 36/2022. (IX.21.) önkormányzati 
rendelete az Erzsébetvárosi Felsőoktatási 
Ösztöndíjról szóló 20/2015. (IV.30.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2022. szeptember 22. 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsé-
betváros Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének 37/2022. (IX.21.) önkormányza-
ti rendelete Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata Képvise-
lő-testületének Erzsébetváros Település-
képvédelmi rendeletéről szóló 25/2017. 
(X.9.) önkormányzati rendelete módosí-
tásáról 
Hatályba lép: 2022. szeptember 22.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
RENDELETEI  
(2022. szeptember 21-i ülés)

Dugig tömött Varázsdoboz

A cudar, hideg, szeles, őszi időjárás szep-
tember 18-án nem kedvezett a korzózás-
nak, a délelőtt folyamán mégis több ezer 
embert vonzott a Madách térre a Civil Kor-
zó kerületi kulturkavalkádja.

A nagyszínpadon a Molnár Antal Ze-
neiskola nyitotta a napot. Őket a Közép-Eu-
rópa Táncszínház előadása követte, majd 
a Bihari Táncegyüttes utánpótlás tagjai ad-
tak elő pörgős, toppantós néptáncokat. A 
Metrum Ensemble, a Szent Efrém Férfikar, 
majd a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
énekkara ismét lenyűgözte a nézőket, és 
mire Tóth Vera a színpadra lépett, a közön-
ség nagy része már túl volt a finom zsidó 
sütemények, kalácsok vagy akár a macesz-
gombócleves kóstolásán. 

Az árkádok utáni területet gyakorla-
tilag megtöltötték a pici sátrak. Az utca 
legelején Hablaty, a vakvezető kutya fo-

gadta az érdeklődőket, ők aztán a ZöldEb 
sátránál folytathatták a simogatást. A sát-
rak közötti területen a Jancsó Art Gallery 
művészeinek festőállványait kerülgették a 
járókelők, és megállhattak beszélgetni az 
RS9 Színház és a Gólem Központ sátránál, 
bekukkanthattak az ötvösművészeti cso-
dák készítésének rejtelmeibe. A Bischitz 
Johanna Humánszolgáltató Központ több 
sátorral is jelen volt a civilek találkozóján, 
megtornáztatták a sportosabb kedvű né-
zőket, kvízjátékkal agytornára hívták az 
érdeklődőket. Lehetett ismerkedni az esz-
perantó nyelvvel, a Menhely Alapítvány 
munkájával, több zsidó egyesület tagjai 
ropták kedvcsináló táncaikat, együtt da-
lolhattunk Gerendás Péterrel. Megfért 
itt egymással, a Civil Korzó és a Judafest 
programja egy időben, egy térben, ná-
lunk, Erzsébetvárosban. 

Minden, ami civil, ami kultúra és minden, ami Erzsébetváros

Rakjunk rendet! Lombhullástól lomtalanításig

Október 8-án az Almássy tér a köztisztaság 
ügyét népszerűsítő családi nap színhelye 
volt. A papírgalacsin-dobálás – kötelezően 
a kukába célozva –, a köztisztasági kvíz, a 
szelektív hulladék válogatása, a köztiszta-
ság elemeire épülő memóriajáték és még 
nagyon sok érdekesség várta a gyerekeket, 
akik ezen a napon még furikázhattak is a 
járdatakarító gép utasaiként. A szülők is. 
Ajándék is járt a legszorgalmasabbaknak, 
kislabda, buborékfújó, az ügyesebbeknek 
hátizsák, a szülőknek vászonszatyor. 

– Talán a legfontosabb mégsem az apró 
ajándékok sora volt ezen a családi napon 
– mondta dr. Kispál Tibor alpolgármester 
a rendezvény végén –, hanem az, hogy 
olyan játékokat vittünk ki a térre, olyan 
cselekvéssorokat mutattunk meg a gyere-
keknek, olyan találós kérdéseket tettünk 
fel, amelyek fontosak a köztisztaság meg-
őrzésében. Ha játszva megtanulják, hogy a 
szelektív kuka mire való, ha automatikussá 
válik, hogy a csokipapírt a kukába dobják, 
ha később, amikor meglátják a járdatakarító 
gépet, ismerősként üdvözlik, akkor közösen 

tehettünk azért, hogy gyermekeink egy tisz-
tább világban nőjenek fel. 

A köztisztasági kampány folytatódik. Mi-
vel a szeptember közepére tervezett első ta-
karítási nap az esős időjárás miatt elmaradt, 
október 21-ig meghosszabbították az óvo-
dások számára kiírt rajzpályázat határidejét. 
A Facebook-kampány is folytatódik, egé-
szen a novemberi lomtalanításig minden 
héten újabb témával találkozhatnak az olva-
sók, szelektív hulladékgyűjtéssel, veszélyes 
hulladék leadásával, lomtalanítással, illegá-
lis szemétlerakással kapcsolatos posztok-
hoz várják a kerület lakóinak észrevételeit is. 

S. J.

„Történelmünk szomorú sajátossága, 
hogy legnagyobb nemzeti ünnepeinkhez 
szorosan kapcsolódik egy-egy gyásznap 
is. Október 23-hoz november 4-e, már-
cius 15-hez pedig október 6-a” – ezzel a 
gondolattal kezdte a Klauzál téri 1848-as 
emlékműnél beszédét Szücs Balázs alpol-
gármester október 6-án, az aradi vértanúk 
emléknapján. A koszorúzáson részt vett 
Niedermüller Péter polgármester, megje-
lentek a képviselő-testület tagjai, és velük 
együtt hajtott fejet az aradi tizenhármak, 
valamint a forradalom és szabadságharc 
hőseinek emléke előtt több erzsébetvárosi 
szervezet képviselője. 

Szücs Balázs történelmi eseményeket 
felidéző beszédében kitért arra, hogy a 
fegyverletétel utáni vérontást nyílt önké-
nyuralmi rendszer követte, átszervezték a 

közigazgatást, a megyerendszert, eltöröl-
ték a városok és megyék önkormányzatát. 
Hangsúlyozta: „A magyar szabadságharc 
vértanúi nem feltétlenül magyar származá-
súak, de mégis szívvel, lélekkel magyarok 
voltak.”

Október 6.: a gyásznap üzenete
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Átalakul a szociális ellátórendszer

A szociális támogatási rendszer átalakítását 
az elmúlt időszak társadalmi, gazdasági vál-
tozásai indokolják, többek között az ener-
giaárak és az infláció gyors növekedése, 
ami már a középréteget is leszakadással fe-
nyegeti. Ezért nemcsak a támogatások ösz-
szegét emelték, hanem a jogosultak körét is 
kiszélesítették. Egyes támogatási formáknál 
a havi 85 000 forintos egy főre eső jövedele-
mi határt 114 000 forintra emelték. 

– Naponta kapunk kétségbeesett levele-
ket a kerület lakóitól – mondta Niedermül-
ler Péter polgármester. – Attól félnek, hogy 
nem tudják majd a fűtést vagy a gyerekek 
iskoláztatását kifizetni. Rettegnek a jövőtől. 

A képviselő-testület ezért úgy döntött, 
hogy a szociális támogatások eddigi 128 
millió forintos keretét a jövő évben 79,5 mil-
lió forinttal megemeli. Az idei költség még 
kigazdálkodható szociális büdzsé tartalékai-
ból. Ugyanakkor az áremelések miatt várha-
tóan másfél milliárd forinttal növekednek 
jövőre az önkormányzati intézmények ener-
giaköltségei is. Kérdés, hogy ennyire kriti-
kus pénzügyi helyzetben miért fordítanak 
lényegesen többet a szociális kiadásokra. 

– Amikor 2019-ben átvettük a kerület ve-
zetését – hangsúlyozta Niedermüller Péter 
–, ígéretet tettünk arra, hogy mindenekelőtt 
a szociálisan rászorulókat próbáljuk segíte-
ni, szolidárisak leszünk velük. Bármilyenek 
is a körülményeink, az ígéretünket megtart-
juk. 

Az új támogatási rendszert Gyuris 
Gabriel la, a Humánszolgáltató Iroda ve-
zetője dolgozta ki a munkatársaival. A se-
gélyezéseket az itt élők valós igényeihez 
igyekeztek igazítani. Figyelembe vették a 
„terepen” dolgozó kollégák tapasztalatait, 
együttműködtek a Bischitz Johanna Integ-
rált Humán Szolgáltató Központtal, az EVIN 
Zrt.-vel. A rendszerből kivezettek olyan – 

például a Coviddal kapcsolatos – támoga-
tásokat, amelyeket senki nem vett igénybe 
az elmúlt években, vagy okafogyottá váltak. 
Helyettük viszont bevezettek új segélyeket, 
gondolva például a kerületben élő sok-sok 
egyedülálló idős emberre. Számukra szinte 
megoldhatatlan probléma, hogy ha kórhá-
zi kezelés vagy műtét után hazakerülnek, 
nincs, aki folyamatosan gondozza őket, 
amíg felépülnek. Nagy segítséget jelenthet 
nekik októbertől a 100 000 forintos évi egy-
szeri gondozási támogatás. 

Változik a segélyezési politika egész 
szemlélete is. Gyuris Gabriella kiemelte: 

– Sokkal emberközpontúbb, humánu-
sabb, a kölcsönös bizalomra épülő szolgál-
tatásokat vezettünk be, és minimálisra sze-
retnénk csökkenteni a bürokráciát. Ebben 

egyedülállók vagyunk a fővárosi kerületek 
között. 

Mit jelent ez a gyakorlatban? Eddig 18 
féle támogatási formát lehetett igénybe 
venni, alacsony összegekkel, és a rászoru-
lók gyakran nem is tudták, hogy milyen tá-
mogatások járnának nekik. Minden egyes 
segélyért külön be kellett menni hivatalba, 
kérelmeket kitölteni, és elölről elsorolni a 
problémákat annak az ügyintézőnek, akit 
épp bent találtak. A nehézkes és személyte-
len ügyintézés megszüntetésére 

a kerületet öt részre osztották, 
és minden körzetnek állandó ügyinté-
zője lett. Így az adott körzet lakója min-
dig ugyanazzal az ügyintézővel találko-
zik, bizalom épülhet ki köztük. 

Az ügyintéző felkeresi ügyfelét a lakó-
helyén, környezettanulmányt készít, felmé-
ri, hogy az illetőnek mire lenne leginkább 
szüksége. Ezek alapján tájékoztatja arról, 
hogy milyen segélyek járnak neki, milyen  
támogatásokat kaphat meg automatikusan. 
Az összevont támogatásokkal a rászoruló 
havi 40-50 ezer forint hozzájárulásra is szá-
míthat, ami a téli hónapokban jóval bizton-
ságosabb megélhetést biztosít.

Nézzünk példát! Ha valakit megillet, 
mondjuk, a lakásfenntartási támogatás, en-
nek a havi összege 5000 forintról 15 000 
forintra emelkedett. Ezenkívül jogosult lesz 
a fűtési szezonban rezsitámogatásra is, ami 
5000 forintról szintén 15 000 forintra nőtt. 

Ha gyermekeket nevel, jár neki a rend-
szeres gyermekvédelmi támogatás, és az 
őszi tanévkezdet előtt a beiskolázási támo-
gatás is. Ha a helyzete indokolja, létfenntar-
tási támogatást is kérhet, aminek az éves ke-
rete 120 000 forintra nőtt. Akinek pedig még 
díjhátraléka, közműtartozása is van, bevon-
ható az önkormányzati adósságcsökkentő 
támogatásba is. 

Az ügyintéző abban is segíti a kliensét, 
hogy a kerület szociális intézményeinek és 
civil szervezeteinek szolgáltatásait is igény-
be vehesse, ezek szintén csökkentik a rászo-
rulók terheit. 

Gyuris Gabriella azt is hangsúlyozta: a 
Humánszolgáltató Iroda azoknak tud segí-
teni, akik hajlandók maguk is aktívan részt 
venni a problémáik megoldásában. A támo-
gatások odaítéléséhez vagy munkaviszony-
nyal kell rendelkezni, vagy igazolni kell, 
hogy az ügyfél együttműködik a Munkaügyi 
Központtal. Ha díjhátraléka van, rendszere-
sen igénybe veszi az adósságkezelési ta-
nácsadást, és fizeti a rezsitartozás részleteit. 
Segíteni annak lehet, aki hagyja, és motivált 
abban, hogy az élete jobbra forduljon.

Október 1-jével módosult a helyi szociális támogatásokról és szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet. Jelentősen növekednek a kerü-
letben a szociális támogatások, szélesebb kör veheti igénybe őket. A szemlélet is változik: a Humánszolgáltató Iroda azt ígéri, emberközpontú, 
humánus, kölcsönös bizalomra épülő szolgáltatásokat vezetnek be, és minimálisra csökkentik a bürokráciát.

Sándor 
Zsuzsa

A megélhetés költségeinek emelkedése 
miatt sok középosztálybeli család elszegé-
nyedése kezdődött meg, a szociális háló 
megerősítésre szorul. Ezzel indokolta Nie-
dermüller Péter polgármester, hogy a kerü-
let példaadó szociális támogatási rendszert 
dolgozott ki, megemelve a jogosultak jöve-
delemhatárát és a támogatási összegeket is. 
Erről a testület egyhangú határozatot hozott. 

Élénk vitát váltott ki azonban, hogy az 
önkormányzat vezetése azt indítványozta, 
hogy a kerület lépjen vissza a Csányi utcai 
krízistömb, illetve a Verseny utca szociális 
rehabilitációjára elnyert uniós VEKOP-pá-
lyázatok megvalósításától, és adja vissza a 
mintegy kétmilliárd forintnyi támogatást. Ve-
res Zoltán, a Fidesz képviselője azt állította, 
hogy a lejárt határidők miatt kell lemondani 
az önkormányzat korábbi vezetése idején 

elnyert pénzről. Niedermüller Péter polgár-
mester és Szücs Balázs alpolgármester 
ezt cáfolta. Kifejtették, hogy a Csányi utcai 
pályázat esetében a dokumentumok elő-
készítése során nem konzultáltak a Bischitz 
humánszolgáltató szakembereivel, és eleve 
teljesíthetetlen szociális mutatókat vállaltak, 
tehát már a kiindulópont is elhibázott volt. A 
Verseny utcai tömb esetében a projekt ter-
vezett költségei az árak növekedése miatt 
több milliárd forinttal meghaladták az ere-
detileg tervezett keretet, ennek fedezetét a 
képviselő-testület egyik korábbi ülésén (a 
fideszes és momentumos képviselők eluta-
sító szavazatával) nem biztosította. A projekt 
így leállt, az építkezésre a közbeszerzés nem 
indulhatott el. A testület a fideszes képvi-
selők ellenszavazatával fogadta el a határo-
zati javaslatot. 

Egyhangú volt viszont a döntés, hogy 
emeljék meg a felsőoktatásban tanuló diá-
kok kerületi ösztöndíját és a kérelmek be-
nyújtásához megszabott jövedelemhatárt. 
Ha például a diák családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
85 ezer forintot, akkor az egyetemista ha-
vonta 25 ezer forintos ösztöndíjat kap. Ha a 
jövedelem átlaga 114 ezer forint alatt marad, 
a diákot a kerület havi 17 ezer forinttal támo-
gatja. 

A Fidesz négy képviselőjének tartózko-
dása mellett szavazta meg a testület azt a 
több mint egymilliárd forintos pluszfede-
zetet a fűtőgáz közbeszerzésére, amire az 
árak növekedése miatt lesz szükség. Nie-
dermüller Péter polgármester elmondta: az 
energiaárak katasztrofális növekedése alap-
jaiban rendezi át az önkormányzat 2023-as 
költségvetését. Nagy erőfeszítésekre lesz 
szükség az önkormányzat működőképessé-
gének megőrzéséhez.                                   B. J.

Képviselő-testület: példaadó döntések
Budapesten egyedülállóan bőkezű és rugalmas szociális támogatási 
rendszert hozott létre Erzsébetváros önkormányzata a képviselő-tes-
tület szeptember 21-i ülésének határozatával. Emelték a támogatási 
összegeket és a jogosultság jövedelemhatárát is. Az ülésen esküt tett 
Radics Béla fideszes képviselő (képünkön), aki a 4. választókerület-
ben megválasztott Ripka András listás mandátumát kapta meg. Ezzel 
a kormánypárt képviselőinek száma négyre emelkedett a testületben. 

  TÖBB PÉNZ MÉG TÖBB RÁSZORULÓNAK
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LAKÁSFENNTARTÁSI 
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK 
a) Lakásfenntartási támogatás I. 
– díjhátralék nélküli háztartások számára
Jövedelemhatárok:

• egyedülálló vagy gyermekét egyedül 
nevelő személy esetében havi 142 500 
forintra, 

• kétfős család esetében az egy főre havon-
ként jutó 114 000 forintra,

• három- vagy több fős család esetében 
99 750 forintra emelkedett.

A támogatás összege: 15 000 forint/hónap.

        A jogosultság feltételeinek módosítása:
A módosítás szerint a lakásfenntartási támo-
gatás I. keretében csak olyan kérelmezők  
számára állapítható meg a támogatás, 
akiknek nincs semmilyen hátralékuk (nullás 
igazolás bemutatása). 
A támogatást az önkormányzat elsősorban 
továbbra is a társasház vagy az EVIN Zrt. 
számlájára folyósítja.

b) Lakásfenntartási támogatás II. 
– díjhátralékos háztartások számára
Jövedelemhatárok:

• egyedülálló vagy gyermekét egyedül 
nevelő személy esetében havi 142 500 
forintra, 

• kétfős család esetében az egy főre havon-
ként jutó 114 000 forintra,

• három- vagy több fős család esetében 
99 750 forintra emelkedett.

A támogatás összege: 15 000 forint/hónap.
A lakásfenntartási támogatás II. keretében 
csak olyan kérelmezőknek adható, akik 
együttműködnek a hátralékuk rendezése 
érdekében az EVIN Zrt.-vel vagy a közmű-
szolgáltatókkal, továbbá igénybe veszik a 
Humánszolgáltató Központ adósságkezelési 
szolgáltatását, vagy a megfelelő feltételek 
esetén adósságcsökkentési támogatást kér-
nek. A támogatást az önkormányzat ebben 
az esetben is elsősorban a társasház vagy az 
EVIN Zrt. számlájára folyósítja.

REZSITÁMOGATÁS
Jövedelemhatárok:

• egyedül él, és havi jövedelme nem halad-
ja meg a 128 250 forintot,

• házastársával, élettársával él kétszemé-
lyes háztartásban, és a háztartásában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg a 105 450 forintot,

• mozgásszervi, értelmi fogyatékos, 
hallás- vagy látássérült, súlyosan vagy 
halmozottan fogyatékos, illetve autista 
személy, vagy háztartásában él a fent 
említett személy, és  háztartásában az egy 

főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
114 000 forintot,

• háztartásában három vagy több gyermek 
tartásáról, neveléséről gondoskodnak, és 
a háztartásban az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a 99 750 forintot,

• előrefizető mérőórája van, és háztartá-
sában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a 99 750 forintot.

A támogatás összege: 15 000 forint/hónap 
október 1-jétől április 15-ig.
        A  jogosultság feltételeinek módosítása: 
a módosult jövedelemhatárokon és az élet-
kori megkötés mellőzésén túl úgy egészül ki, 
hogy az a személy, aki adósságcsökkentési 
támogatásban, lakásfenntartási támogatás 
I-II.-ben, rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesül, automatikusan meg-
kaphatja ezt a támogatást.

LAKHATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ TÁMOGATÁSOK

GYERMEKVÉDELMI TELEPÜLÉSI 
TÁMOGATÁS
Jövedelemhatár*: az egy főre jutó jövede-
lem az öregségi nyugdíjminimum 300 száza-
lékáról 400 százalékra, tehát 85 500 forintról 
114 000 forintra emelkedik.
A támogatás összege: az ellátás maximum 
összege 85 500 forintra nő, akkor állapítható 
meg, ha egy családban a gyermekek létfenn-
tartást veszélyeztető élethelyzetbe kerülnek. 
Az érintettek az évszaknak megfelelő ruhá-
zat beszerzésére is nyújthatnak be kérelmet.

BEISKOLÁZÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
Jövedelemhatár: az egy főre jutó jövedelem 
85 500 forintról 114 000 forintra emelkedik.
A támogatás összegét differenciáltan álla-
pítják meg az alábbiak szerint: 

• 1. osztályos tanulók esetében 20 000 forint,
• 2–4. osztályos tanulók esetében 25 000 

forint,
• 5. osztálytól a nappali tagozaton tanul-

mányokat folytató diákok 23 éves koráig 
30 000 forint.

A támogatás adott évben egyszer, augusz-
tus és szeptember hónapban igényelhető.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülők esetében a támoga-
tást automatikusan megállapítják.

TÁBOROZÁSI TÁMOGATÁS
Jövedelemhatár: az egy főre jutó jövedelem 
85 500 forintról 114 000 forintra emelkedik. A 

támogatás összege legfeljebb 14 000 forint.
A támogatás évenként egyszer, szorgalmi 
időszakban erdei tábor vagy osztálykirán-
dulás, nyáron tábor vagy edzőtábor költ-
ségeihez való hozzájárulásként állapítható 
meg.

ÖSZTÖNDÍJ-TÁMOGATÁS
Jövedelemhatár: az egy főre jutó jövedelem 
85 500 forintról 114 000 forintra emelkedik. 
A támogatás összegét differenciáltan álla-
pítják meg az alábbiak szerint: 

• 4–4,50 tanulmányi átlag esetén havi 
14 000 forint,

• 5-ös tanulmányi átlag esetén havi 20 000 
forint, 

• hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek középiskolai felvéte-
le esetén havi 10 000 forint, tanulmányi 
eredménytől függetlenül.

 A támogatás folyósításának időszaka: min-
den év január 1. napjától június 30. napjáig, 
illetve szeptember 1. napjától december 31. 
napjáig.

GYERMEKES CSALÁDOK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK

• A jelenlegi gyakorlattól eltérően azok 
számára, akik megkapják a lakásfenn-
tartási települési támogatások vala-
melyikét, automatikusan megállapít-
ható a rezsitámogatás is.

• A korábbiaktól eltérően a díjhátralé-
kos és az adósságcsökkentési támo-
gatásba is bevonható ügyfeleket az 
EVIN Zrt.-vel, valamint a Humánszol-
gáltatóval történő szoros együttmű-
ködés esetén nem zárják ki a fenti tá-
mogatási formákból.

• A támogatások összekapcsolása előse-
gítheti az adósságkezelésben való rész-
vételt. Ebben a formában magasabb 
összegű díjhátralékot felhalmozókat 
az önkormányzat az adósságcsökken-
tési támogatáson felül támogathatja.

Rezsitámogatás – lakásfenntartási 
támogatás – beiskolázási támoga-
tás összekapcsolása a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők hatékonyabb megsegítése 
érdekében

• A rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő családok ala-
csony jövedelemmel, valamint egyéb 
hátrányokkal küzdenek, ezért eltérően 
az eddigi gyakorlattól, beépítették a 
rendeletbe, hogy időszakosan kérel-
mezhessék az átmeneti vagy tartós 
létfenntartási gondokhoz megoldá-
sához nyújtott havonta folyósított te-
lepülési támogatást, melynek összege 
további 10 000 forint/hó. 

• Esetükben a központilag meghatáro-
zott alacsony jövedelemhatár miatt 
szinte automatikusan megállapítható 
a beiskolázási települési támogatás, 
rezsitámogatás, lakásfenntartási tá-
mogatás I-II. is.

Emelkedő támogatások, kedvezőbb feltételek
Az önkormányzat képviselőtestülete szeptember 21-i ülésén a kerület romló pénzügyi helyzete ellenére is úgy döntött, hogy jelentősen meg-
emeli a súlyos anyagi gondokkal küzdő erzsébetvárosiaknak kifizethető segélyeket. Növelték a kérelmek befogadásának irreálisan alacsonnyá 
vált jövedelemhatárát, egyszerűsítették az elbírálás rendszerét is. 

A támogatás megállapításának, folyósí-
tásának módjai, a támogatás összegei:
• eseti jelleggel, átmeneti segélyként 

évente maximum négy alkalommal, az 
éves keret 120 000 forint,

• meghatározott időszakra, rendszeres 
jelleggel, 12 hónapra időarányosan 
maximum havi 10 000 forint,

• tárgyévben egy alkalommal különös 
méltánylást érdemlő esetekben maxi-
mum 150 000 forint.

Jövedelemhatár:
• egyedülálló vagy gyermekét egyedül 

nevelő személy esetében a jövedelem-
határ havi 142 500 forintra,

• kétfős család esetében a jövedelemha-
tár az egy főre havonként jutó 114 000 
forintra,

• három- vagy több fős család esetében 
99 750 forintra emelkedett.

Jogosultsági kör bővülése:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményben részesülők is kérelmezhetik a 
támogatást,

• eseti jelleggel mindenki fordulhat támo-
gatásért, aki olyan élethelyzetbe került, 
amely közvetlenül és váratlanul veszé-
lyezteti mindennapi megélhetését.

VÁRATLAN ÉLETHELYZETBE 
KERÜLT SZEMÉLYEK 

TÁMOGATÁSA 
Átmeneti vagy tartós 

létfenntartási gondhoz nyújtott 
települési támogatás

TÁMOGATÁSI FORMÁK 
ÖSSZEKAPCSOLÁSA

A  támogatásokat a Humánszolgáltató irodán kereszttül lehet kérni. 
Humánszolgáltató Iroda • Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5. • Telefon: (+36 1) 462-3328 • E-mail: human@erzsebetvaros.hu

EGYSZERI GONDOZÁSI TÁMOGATÁS
Új támogatási forma.
Jövedelemhatárok: olyan nagykorú sze-
mély részére állapítható meg, akinek család-
jában az egy főre eső jövedelem nem haladja 
meg a 156 750 forintot.
A támogatás összege: évente egyszer 
100 000 forint.
Jogosultsági kör:

• olyan ápolásra, gondozásra szoruló 
személy, akit a kérelem benyújtását meg-
előző 30 napon belül fekvőbeteg-ellátást 
nyújtó intézményből elbocsátottak,

• az orvosi dokumentáció alapján gondo-
zásra, ápolásra szorul, 

• VII. kerületi bejelentett lakó- vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkezik.

GYÓGYSZERKIADÁSOKHOZ ÉS GYÓGYÁ-
SZATI SEGÉDESZKÖZ VÁSÁRLÁSHOZ 
NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
Jövedelemhatár: 

• egyedülálló vagy gyermekét egyedül ne-
velő személy esetében havi 142 500 fo-
rintra, kétfős család esetében az egy főre 
havonként jutó 114 000 forintra,

• három- vagy több fős család esetében 
99 750 forintra,

• 80 éven felüli kérelmező esetében 
156 750 forintra emelkedik.

• A támogatás összege: egységesen 
10 000 forint/hónapra változik, az éves 
keret ezáltal 120 000 forint lesz. 

• A támogatás keretében életkortól füg-
getlenül, az éves gyógyszertámogatási 

kereten felül kérhető támogatás szem-
üveg vásárlásához. Összege 35 000 fo-
rintra emelkedik. 

• Szemüveg vásárlására ugyanannak a sze-
mélynek a részére 2–14 éves korig évente, 
14 éves kor felett kétévente adható be ké-
relem. A jogosultsági feltétele optikus vagy 
szemész szakorvos javaslata és árajánlat.

KIEGÉSZÍTŐ SZÁLLÍTÁSI TÁMOGATÁS
Jövedelemhatár ennél a támogatási for-
mánál nincs.
A támogatás összege az igazolt költségek 
100 százaléka, de egy évben nem halad-
hatja meg a 114 000 forintot. A családban 
életkortól függetlenül, igazoltan súlyosan fo-
gyatékos vagy tartósan beteg személy neve-
lése, ápolása, gondozása esetén igényelhető. 

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTTAL ÖSSZEFÜGGŐ TÁMOGATÁSOK 

*
Jövedelemhatárok emelkedése: a képviselő-testület határozatában a jövedelemhatárokat a nyugdíj minimális összegének százalékában határozták meg. Ez most 

havi 28 500 forint. Az érthetőség kedvéért ezeket az összegeket forintban adjuk meg



„A nyugdíjak összegén sajnos nem tudunk 
változtatni, de az átalakított segélyezési rend-
szer, az adósságkezelési tanácsadás kiutat 
jelenthet azoknak, akiket a megnövekedett 
rezsiköltségek fizetésképtelenné tettek, és 
emiatt adósságokat halmoznak fel” – folytat-
ta a polgármester. Figyelmeztetett: senki se 
várja meg, hogy díjtartozásai felhalmozódja-
nak, azonnal kérjenek segítséget, amikor lát-
ják, hogy bevételeikből nem tudják kifizetni 
számláikat és fedezni a megélhetésüket. 

Az idősek tanácsának ülésén az is el-
hangzott, hogy a kerületi önkormányzatot 
is roppant nehéz helyzetbe sodorja az ener-
giaárak növekedése, az előre eltervezett 
gazdálkodást felborítja, hogy másfél milliárd 
forinttal nőnek a kiadások. Erzsébetváros 
vezetése ebben a helyzetben elsődleges 
feladatának tekinti, hogy saját működési 
költségeinek megszorítása árán is gondos-
kodjon a rászorulókról, a védtelenekről. A 
nehéz időkben különösen nagy figyelmet 
érdemelnek az idősek. Niedermüller Péter 

arra kérte a találkozó részt-
vevőit, hogy segítsék az ön-
kormányzat munkáját, jelez-
zék a humánszolgáltatónak, 
ha olyan idős, beteg, rossz 
anyagi körülmények között 
élő szomszédról, ismerősről szereznek tu-
domást, aki segítségre szorul. 

Farkas Tünde, a Bischitz Johanna Hu-
mán Szolgáltató vezetője is megerősítette: a 
nehéz időkben mindenkinek tudatosítania 
kell, hogy segítséget kérni nem szégyen. 
A jelenlegi helyzetben a szociális intézmé-
nyek fontos feladata annak a társadalmi 
hálónak a megerősítése, amely megakadá-
lyozhatja, hogy visszafordíthatatlan bajba 
kerüljön, aki most elveszíti anyagi egyensú-
lyát. Ennek érdekében a humánszolgáltató 
központ munkatársai felvették a kapcso-
latot a társasházi közös képviseletekkel is, 
hogy hívják fel azoknak a figyelmét a kerü-
let új segélyezési rendszerére, akik tartozást 
kezdenek felhalmozni. Az igazgató arra kér-

te a találkozó résztvevőit, hogy a környeze-
tükben élőket tájékoztassák az új ingyenes 
szolgáltatásaikról, például a dietetikai, pszi-
chológiai tanácsadásról és gyógytornáról. 

Szücs Balázs alpolgármester arról be-
szélt, hogy a közösség összefogásának sze-
repe különösen fontos, amikor látjuk, hogy 
sorban lehetetlenülnek el civil szervezetek, 
kulturális intézmények, szolgáltatók, egyhá-
zi közösségek. Az önkormányzati programo-
kat, az önkormányzati intézmények idősek-
nek szóló rendezvényeit, a klubok kínálatát 
változatlan formában szeretnék megtartani, 
mert tudják, milyen nagy szükség van arra, 
hogy az idősek a közösség részé-
nek, megbecsült tagjának érez-
hessék magukat.                S. J.–B. J. 

52022/10 ERZSÉBETVÁROSÖNKORMÁNYZAT

A fedél nélküli emberek gondozásának je-
lentős részét a fővárosban civil szervezetek 
végzik, munkájukat a Menhely Alapítvány 
és a Máltai szeretetszolgálat fogja össze. A 
főpolgármester általános helyettese a talál-
kozón elmondta, hogy a 200 millió forintos 
forrás biztosításáról szóló döntést azért kel-
lett sürgősen meghozni, mert a civilek mun-
káját megbéníthatja, ha nem tudnak fizetni 
az általuk bérelt helyiségek tulajdonosainak 
vagy az energiaszolgáltatóknak. A felajánlott 
összeg sem oldja meg azonban a gondot, hi-
szen országosan 2-3 milliárd forint kellene a 
hajléktalanellátó rendszer működőképessé-
gének megőrzéséhez. 

Sajnos a fedél nélkül élő embereket el-
látó szervezeteknek mindenképpen takaré-
koskodniuk kell, amit egyes központok úgy 
oldanak meg, hogy lemondanak a gépkocsi 
használatról, és az általuk felügyelt területet 
gyalog próbálják bejárni. Ez azonban azzal 
a veszéllyel jár, hogy nem jutnak el egyes 
közterületen élő hajléktalanokhoz, és az 
esetleg válságos állapotukat nem veszik 
észre. Kiss Ambrus az Erzsébetváros újság 
kérdésére elmondta, hogy uniós forrásokra 
sajnos addig a főváros sem számíthat, amíg 
a kormánynak nem sikerül megállapodásra 
jutnia a Bizottsággal a jogállamisági felté-
telek teljesítéséről. Az értekezlet résztvevőit 

tájékoztatta a Fővárosi Közgyűlés döntésé-
ről, hogy előrehozzák a november 15-re ter-
vezett kilakoltatási moratóriumot, így április 
30-ig fővárosi tulajdonú lakásokból senkit 
sem tesznek utcára. 

Erzsébetváros polgármestere, Niedermül-
ler Péter a télre tervezett sürgős szociális in-
tézkedések közé sorolta, hogy a legnagyobb 
hidegek beköszöntekor meg kell nyitni 
olyan melegedőhelyiségeket, ahol tanítási 
idő után gyerekeket is fogadnak. Lesznek 
ugyanis olyan iskolások, akiket a hideg osz-
tálytermek után hideg lakás vár, számukra 
biztosítani kell olyan jól fűtött helyet, ahol 
megírhatják házi feladatukat, játszhatnak 
társaikkal. A szokásosnál tehát tágabb lesz 
azoknak a köre, akiknek segíteni kell a hideg-
ben. Szükség lesz olyan társadalmi hálóra is, 
amely abban segít, hogy a fagyos lakások-
ban senki se maradjon egyedül. A szakem-
berek arra hívták fel a figyelmet, hogy a nagy 
hidegek idején többen halnak meg kihűlés 
miatt fűtetlen lakásokban, mint az utcán. 

Sedlák Tibor, a kerület rendészeti igazga-
tóságának vezetője elmondta, hogy munka-

társai folyamatosan járják Erzsébetvárost, és 
szinte név szerint ismerik az itt élő körülbelül 
negyven hajléktalan embert. Munkatársuk 
folyamatosan számontartja majd mindegyi-
kük állapotát. Rámutatott, hogy bár sajnos 
egyszerre erősödött a hajléktalanok sérel-
mére és az általuk elkövetett erőszak, ügyük 
nem kezelhető rendészeti eszközökkel, csak 
társadalmi összefogással. 

Aknai Zoltán, a Menhely Alapítvány elnö-
ke arra emlékezetett, hogy a hajléktalanszál-
lókra való beköltözés nem javít minden fedél 
nélkül élő ember valós helyzetén. A kapual-
jakban, lépcsőházakban éjszakázó hajlékta-
lanok között akadnak, akiket már megszok-
tak a lakók, odafigyelnek rájuk, gyakran az 
élelmezésükről is gondoskodnak. Azoknak, 
akik koldulnak, olyan bevételeik lehetnek, 
melyeket az intézményes ellátás nem vált ki. 
Fehér István rendőr alezredes, a VII. Kerüle-
ti Rendőrkapitányság Hivatalának vezetője 
határozott ígéretet tett arra, hogy a kapitány-
ság járőrei gondoskodnak majd arról, hogy a 
kerületben egyetlen fedél nélkül élő ember 
se fagyjon meg a télen. 

MEGOLDÁSOK VÁLSÁGIDŐBEN 

A hajléktanokat sem hagyhatjuk magukra
A főváros vezetése gyors döntéssel 200 millió forintot átcsoporto-
sított a hajléktalanellátást koordináló Menhely Alapítványnak. Bu-
dapest önkormányzata eltökélt abban, hogy megőrizze a szociális 
rendszer működőképességét, akár azon az áron is, hogy halasztja 
a közvilágítás és a BKV költségeinek kifizetését. Ezt mondta Kiss 
Ambrus főpolgármester-helyettes azon az erzsébetvárosi értekezle-
ten, amelyen a kerület vezetőivel és a hajléktalanellátásban dolgozó 
civilekkel találkozott.

Idősek Tanácsa: nem szégyen segítséget kérni

Barát József

„Nem az a szégyen, ha valaki nem tudja kifizetni a nyugdíjából a villanyszámlát. Az a szégyen, 
ha olyan kevés a nyugdíj, hogy abból nem lehet kifizetni a villanyszámlát” – mondta Nieder-
müller Péter polgármester az Erzsébetvárosi Idősek Tanácsának ülésén, amelyen a kerület 
vezetői, köztük dr. Kispál Tibor és Szücs Balázs alpolgármesterek találkoztak nyugdíjasklubok, 
a kerületi közélet ismert időskorú tagjaival. Együtt keresték a választ arra a kérdésre, hogyan 
tud segíteni a kerület az időseknek a nehéz időkben. 
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Tüttő Kata: Nem a tömegközlekedés, 
az önkormányzati szektor van válságban

Ha nem udvariatlan a kérdés: mennyi a 
BKV vesztesége? 
– Azért nehéz ezt kiszámítani, sőt megbe-
csülni is, mert a költségvetésnek az áram-
számla lényeges komponense lett, és szin-
te naponta változnak az árak. Már rég nem 
százalékokról, hanem tíz-tizenháromszoros 
árról van szó, miközben még sem a közvi-
lágításhoz, sem a közlekedéshez, sem az 
ivóvíz-szolgáltatáshoz nem vett senki egy 
kilowattóra áramot sem. Hogy mennyi lesz 
később az áram ára, az tízmilliárdokkal írja át 
a várható veszteséget. 

Korábban, ha a BKV került szóba, azért volt 
reménytelen a beszélgetés, mert a „há-
borús felek” (kormány és önkormányzat, 
most hagyjuk, ki kezdte, ki folytatta) sem-
miben sem tudtak megegyezni. De mára 
már ez is lényegtelen, mert a jelenlegi ener-
giahelyzetben nincs észszerű megoldás.
– Számos feltétel változott, szokás sze-
rint nem a mi javunkra. Az önkormányzati 
rendszer alulfinanszírozottsága korábban 
abban mutatkozott meg, hogy a meglévő 
infrastruktúra fenntartására nem jutott pénz. 
Nem jutott pénz utakra, hidakra, csatorná-
zásra, felüljáróra. Úgy ment, már Tarlósék 
alatt is, hogy Budapest a meglévő infra-
struktúra fenntartását is nagyrészt uniós 
pénzből finanszírozta.

A fenntartást vagy a fejlesztést is?
– Fejlesztésről szó sem lehet. A 3-as metró 
felújítását a város a kohéziós alapból fedezi. 
Ez Budapest közlekedésének egyik gerin-
ce, a 3-as metró több utast szállít, mint az or-
szágos hálózatot üzemeltető MÁV, és olyan 
alapstruktúra a közösségi közlekedésben, 
amit nekünk kellene rendben tartanunk.

Most mondjam azt, hogy tudjuk, nem új-
donság, a csapból is ez folyik? 
– Mi, akik nem kaszinóra, stadionra, hanem 
világításra, közlekedésre, ivóvíz-szolgálta-
tásra költjük a pénzt, kénytelenek vagyunk 
unalmas dolgokat mondogatni.

Korábban mi volt a gyakorlat az energia-
beszerzésben?
– Korábban létezett az egyetemes szolgál-
tatónak hívott intézmény, amelytől fix áron 
vettük a gázt és az áramot. Ez a múltbéli, 
nagyszerű világ addig létezett, amíg a vi-
lágpiaci ár nagyjából annyi volt (vagy ke-

vesebb), mint a rögzített állami ár. Ahogy az 
árak elszabadultak, a kormányzat kilökte az 
önkormányzatokat a prérire, vadásszon ma-
gának mindenki, ahol tud.

Egy önkormányzat, ha jól tudom, megter-
vezi a költségvetési évet.
– Így van. Amikor tudja, hogy mekkorák a be-
vételei, kiadásai. Most a piacon nyomozunk 
közvilágítás után. Ami tavaly Budapesten 
négymilliárdba került, arra három hete ötven-
ötmilliárdot kellett volna kifizetni. Ennek je-
lentős része áfa, amit a Fővárosi Önkormány-
zat fizet a magyar államnak. Sokkal több adót 
fizetünk az állami kasszába, mint amennyi 
korábban a villanyszámlánk volt. Ha volt egy 
négymilliárdos áramszámlánk tavaly közvi-
lágításra, az mostani árszinten több mint a 
tízszerese, amit 27 százalék áfa is terhel. Nem 
elég, hogy a főváros elvesztette bevételeinek 
jelentős részét, hogy megfelezték az iparűzé-
si adót. Azt is csonkolják, ami megmaradt.

Mi lenne az ön javaslata?
– Egyrészt tudjuk, hogy az árampiac más, mint 
a gázpiac. Magyarország Paks révén megter-
meli az áram jelentős részét. Ezt a megtermelt 
áramot kilowattonként tizenkét forintért veszi 
meg az állami tulajdonú MVM. A cég tovább-
adja a megtermelt áramot a lakosságnak és 
az önkormányzatoknak. A lakosságnak a 
tizenkét forintos áramot hetvenért, az önkor-
mányzatnak háromszázért. Mi már júniusban 
jeleztük, hogy baj lesz, látjuk a közelgő vészt. 

A kormány egy hónapig gúnyolódott rajtunk, 
majd előálltak az áremeléssel.

Milyen helyzetbe hozza mindez a BKV-t?
– A BKV a mi legnagyobb energiafogyasz-
tónk. Tudjuk, hogy vannak alapbetegségei. 
Az infrastruktúra rossz állapotban van. Ezer 
buszból négyszázat kellene cserélni. Az elő-
ző ciklusból ezt a helyzetet örököltük.

A BKV költségvetése háromosztatú tor-
ta. Az utas, az állam és az önkormányzat 
együttes kiadása.  
 – Manapság az utas, aki a jegyet megveszi, 
csak a költségek negyedét fizeti. Ma már az 
önkormányzat állja a közösségi közlekedés 
költségeinek döntő részét. Az állami hozzá-
járulás töredék. Pedig a közösségi közleke-
désnek sosem volt feladata, hogy a jegybe-
vételből tartsa fenn magát. A cél az, hogy 
megfizethető legyen, és mindenki eljusson 
oda, ahova el akar jutni. Azt szeretnénk, ha 
a fővárosban, ahogy más európai nagyvá-
rosokban, nem autóval közlekednének az 
emberek. Mert nem lehet a modern várost 
autópályává átépíteni.

Lehetne-e még spórolni valamin?
– A spórolós korszakon mi már túl vagyunk. 
Jó ideig csak azt kutattuk, milyen kiadáso-
kat lehet elhalasztani. Ma már kizárólag arra 
fókuszálunk, ami az alapfeladatunk. Hogy 
működjön a jelzőlámpa, járjanak a buszok, 
legyen közvilágítás.

Miből él most a város? Feléli a vagyonát? 
– Ami történik, tényleg önfelemésztő. Nem 
csak a Fővárosi Önkormányzat él így. Má-
sok is.

Eljött a folyószámlahitelek kora?
– Sajnos előfordulhat ilyesmi. Tartalékainkat 
az elmúlt két és fél évben fölemésztettük. A 
teljes önkormányzati szektor válságban van.

Mikor jön el a csőd pillanata?
– Ez elméleti kérdés, mert nem kapcsolhatja 
le senki Budapesten a közvilágítást. Onnan-
tól nem város a város. Ha megszűnik a kö-
zösségi közlekedés, nem ország az ország. 
Évtizedekig mondogatták, hogy ez egy kicsi, 
külkapcsolatoknak kitett gazdaság. Most lát-
hatjuk, mit jelent ez. Ami az igazi félelmem, 
hogy az önkormányzatok azért nem vásárol-
hatnak szabályozott árakon, mert a kormány 
az energiaválság leple alatt az önkormányza-
tiságot akarja megsemmisíteni.

Előfordulhat-e az, hogy stratégiai céggé 
nyilvánítják és államosítják a BKV-t?
– Ezt a budapestiek nem szeretnék. Az átfogó 
válság, melynek a közepén vagyunk (hábo-
rú, energiaválság, klímaválság, infláció, élel-
miszerhiány), arra ösztönöz minden normális 
közösséget, hogy összekapaszkodjon.

Miből vesszük észre, hogy szűkítik a BKV 
mozgási körzetét? Ritkulni fognak a jára-
tok?
– Ez képtelenség. A BKV működtetése nem 
hobbi, nem önként vállalt feladat. Törvény 
írja elő.

A gázolaj ettől még nem lesz olcsóbb.
– Mondom, a kötelező feladatok ellátásról 
van szó. A közvilágításról, a közlekedésről 
nem lehet lemondani, a jelzőlámpákat nem 
lehet kikapcsolni. Ha az alaptörvény szilárd, 
mint a gránit, ezek is kőbe vannak vésve. 

Mennyi a BKV valós vesztesége? Milyen jövő vár a közösségi közlekedésre? Reális alternatíva-e a cég álla-
mosítása? Milyen hatással lesz az energiaválság Budapestre? Tüttő Katát, a Fővárosi Közgyűlés városüze-
meltetésért felelős főpolgármester-helyettesét kérdeztük.

Buják 
Attila

Cserben hagyás helyett szolidaritás – írta 
közösségi oldalán Karácsony Gergely. 
A főpolgármester így jelentette be, hogy 
október 3-tól igényelhető a fővárosi re-
zsitámogatás. A rászoruló családok és a 
létminimum alatt élő, havi 100 ezer fo-
rintnál kevesebb bevétellel rendelkező 
nyugdíjasok évente 48 ezer, míg 170 ezer 
forintos átlagnyugdíjból élők évi 24 ezer 
forint támogatást kaphatnak, amit a gáz-, 
villany-, víz-, csatorna- vagy távhőszámlán 
írnak majd jóvá. Karácsony a posztjában 
megismételte: a kerületi és a fővárosi tá-

mogatások nem zárják ki egymást, ha va-
laki mindkettőre jogosult, akkor mindkettőt 
megkaphatja. Az igénylőlapokat a Fővárosi 
Önkormányzat, illetve a kerületi polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálatán lehet kér-
ni, majd kitöltve leadni.

Erzsébetváros a kerületek közül elsőként 
jelezte, hogy megerősíti saját támogatási 
rendszerét, illetve azt összekötik a főváros ál-
tal kínált segítséggel. Ezt Kiss Ambrus főpol-
gármester-helyettes követendő kezdemé-
nyezésnek nevezte egy háttérbeszélgetésen. 
Ott az is elhangzott, hogy ha a fővárosnak a 

jelenlegi áron kellene megvásárolnia a gázt 
és az áramot, akkor a hivatal, az intézmények 
és a cégek összfogyasztása 240 milliárd 
forintba kerülne, holott az iparűzésiadó-be-
vétel idén nem éri el a 190 milliárdot. Ennyi 
pénz nincs, és nem is lesz – hangzott el. Ezért 
arra biztatják saját intézményeiket, hogy csak 
negyedévre kérjenek energiaár-ajánlatot, és 
mindegyik külön-külön igyekezzen ezeket 
beszerezni, mert így akár olcsóbban juthat-
nak gázhoz, villanyáramhoz. 

Bár a kisebb települések sorra zárják be 
például a kultúrházakat, uszodákat a magas 
rezsi miatt, a főváros nem készül ilyesmire. 
Arra viszont arra igen, hogy önmagukon 
spóroljanak. A szolidaritásról, a segítség-

nyújtásról azonban nem mondanak le. Kará-
csony Gergely főpolgármester kijelentette: 
a kormány ugyan a válságban nem partnere 
a településeknek, „de az önkormányzatok-
nak abban kell elszántnak lenniük, hogy 
túlélünk. Még ha beledöglünk is.”           F. Á.

Erzsébetváros a példa
Sínen vagyunk Szűcs Édua rajza

  A BKV FEKETE ÉVEI
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A Civil
Egyedül rajta látszott: olyan esemény-
nek tartja a képviselő-testületi ülést, ami-
nek nagy a tétje. Csak előtte voltak ott 
kinyomtatva, szövegkiemelővel prepa-
rálva az előterjesztések, hozzászólásait 
áthatotta a felelősség súlya. Ez volt az 
első élményem Garai Dóráról, az Élhető 
Erzsébetváros képviselőjéről. Persze ha-
mar leesett a tantusz: a hozzászólásnak 
tényleg más a tétje a civil képviselő szá-
mára, hiszen a többiek a pártok megbe-
szélésein már átrághatták a javaslatokat. 
Ő úgy érezheti, minden ülés minden na-
pirendi pontja arra alkalom, hogy olyan 
lakók nevében próbálja meggyőzni tár-
sait, akik nem kormánypártban és nem 
ellenzékben gondolkodnak. 

A képviselő-testület legfiatalabb tag-
ja, a kerületben nőtt fel. Az Akácfa és a 
Dob utca sarkán született, szenvedélye-
sen szeretett itt élni. Minden közel volt. 
A különleges kis üzletek, például ahol a 
szivárvány minden színében cipőpert-
liket vagy használt kütyüket árultak, de 
főként könyvesboltok, minden harmadik 
sarkon. Nyitott könyvvel a kezében 
sétált egyiktől a másikig. Nem volt ez elit 
környék, de kiismerhető, aki itt nőtt fel, 
annak biztonságos szülőfalu. 

Garai Dóra közéleti páyafutása akkor 
kezdődött, amikor 2016-ban erzsébet-
városiak, akiket felbosszantott a sok 
szemét, elhatározták, hogy összeszedik 
a hulladékot, és az önkormányzat elé 
öntik. A kupacot persze sietve elvitte 
egy önkormányzati teherautó, de kijött 
egy tévéstáb. Az akció többi résztvevője 
szétspriccelt, nem akarták arccal vállalni, 
amit együtt terveltek ki, Dóra egyedül 
találta magát a kamerák előtt. Egy év 
múlva, amikor a civilek óriási éjszakai 
vonulással tiltakoztak a bulinegyed 
működése ellen – még egy járókeretes 
néni is együtt ment velük –, már lehetett 
tudni, hogy ő a szóvivő. „Vállaltam, vas-
tag a bőröm” – mondta erről. 

Ennek ellentmond, hogy a riporternek 
bevallotta: sokat sírt, amikor újra és újra 
bebizonyosodott: olyan emberek szúrják 
hátba, akikben bízott. Hogy profi politi-
kus lesz-e? Aligha. Közösségi, közéleti 
embernek tartja magát, de nem kíván 
részt venni abban, amit politikai pedo-
fíliának nevez. Amikor a pártok szerinte 
nem választóik legjobb érdekei szerint 
cselekszenek, hanem a marketing, a párt-
építés szempontjai vezetik őket. Ő abban 
reménykedik, hogy előbb-utóbb sikerül 
megreformálni az önkormányzatiságot, 
hogy az ügyek végre ne a pártalkukban 
dőljenek el. Sikerülhet? „Nos, egyelőre 
mintha az lenne a szabály, hogy amit én 
javaslok, az nem mehet át a testületben” 
– mondja. És hozzáteszi: „Lehet, hogy 
rossz politikus vagyok, de tisztességes 
ember. És ez jól van így.”

Barát József

KÉPVISELŐI PORTRÉ

Magyarországon egy nyugdíj előtt álló, 
több mint negyven éve dolgozó tanár fi-
zetése is elmarad az átlagbértől, a fejlett 
országokat tömörítő OECD 38 tagországa 
közül 36-ban jobb a helyzet, mint nálunk, 
csak Szlovákia pedagógusainak bére ala-
csonyabb. A tanárok fizetését 2014-ben a 
101 500 forintos minimálbérhez kötötték, 
azóta csak a pótlékokat emelték, a béreket 
nem. Míg a garantált bérminimum 2013 és 
2022 között 128 százalékkal emelkedett, a 
pedagógusok bére csak 80 százalékkal. A 
tanári pálya így elveszítette vonzerejét, és 
ez rányomja a bélyegét az oktatás színvo-
nalára. A megalázóan alacsony fizetés és a 
magas munkaterhek miatt szeptember eleje 
óta folyamatosak a tiltakozások. 

„Lelkesítő és kimerítő nap volt ötödike, 
szinte hihetetlen élmény volt látni, átélni 
az élőláncot. Ott az ember azt érezte, hogy 
ha ennyi diák és szülő tud egyszerre kiáll-
ni a pedagógusokért, akkor van remény.” 
Így válaszolt e-mailben feltett kérdésünkre 
Talyigás Anikó, a Madách Gimnázium ma-
tematika–informatika szakos tanára, egyike 
az intézmény 21 pedagógusának, akik ezen 
a napon polgári engedetlenséget vállaltak. 
A tanárnő hozzátette: nagyszerű volt olyan 
emberekkel találkozni, akik ugyanazokért a 
célokért küzdenek, mint ők, és ezek a célok 
messze túlmutatnak a fizetések ügyén. 

Ezt bizonyítja az a nyilatkozat is, amelyet a 
Madách 46 pedagógusa írt alá. Igaz, első lé-
pésként elengedhetetlennek tartják a bérek 
azonnali rendezését, a pedagógusok és az 
oktatási kormányzat közötti szakmai párbe-
széd megkezdését, de arra is figyelmeztet-
nek, hogy hiányoznak a minőségi közokta-
tás alapvető feltételei. Irreális az óraterhelés, 
nincs megfelelő segítő személyzet, hiányzik 
az utánpótlás. Az oktatásirányítás nem szak-
mai, hanem politikai célokat követ, hiányzik 

a pedagógusok szakmai autonómiá ja, a tan-
tervek átideologizáltak és betarthatatlanok. 

Talyigás tanárnő lapunknak küldött leve-
lében azt is megírta, hogy a tüntetések óta 
nem tudtak fellélegezni, egyre csak azon jár 
az eszük, hogyan tovább. Fenyegető levelet 
kell várniuk? Dolgoznak tovább, ahogyan 
eddig, de felkészültek az esetleges megtor-
lásra is. 

Krasznai Gáspár ének-zene szakos ta-
nár, a gimnázium nemzetközi hírű kórusá-
nak karnagya úgy tudja: a magyar közokta-
tás történetében először történt meg, hogy 
ennyi szülő és diák kiállt a tanárok mellett, 
és ez persze jó érzés. Elfogadhatatlan 
ugyanis, hogy ma egy doktori cím előtt álló, 
tízenöt éves gyakorlattal rendelkező tanár 
bruttó fizetése kevesebb, mint egy nyolc ál-
talánost végzett BKV-ellenőr kezdő bére. Ő 
azonban érez csalódást is, hiszen úgy látta, 
hogy a tüntetésbe pártpolitikai indulatok 
keveredtek. Krasznai tanár úr emlékeztet 
arra, hogy a kormányzatnak majdnem év-
százados adósságot kellene rendeznie: sok 
kormány tevékenysége együttesen járatta 
le a szakmát. Valódi eredményt csak akkor 

lehetne felmutatni, ha ebből a tiltakozásból 
nem válna ellenzéki akció. 

A Fasori Evangélikus Gimnáziumból mint-
egy száz diák, tanár és szülő is ott volt azok 
között, akik élőlánccal figyelmeztettek a 
közoktatás tarthatatlan állapotára. Csepre-
gi András, a gimnázium lelkésze lapunknak 
elmondta: a gimnázium tanárai és tanulói 
januártól arra törekedtek, hogy figyelemfelhí-
vó akcióikat korlátozzák az iskola közvetlen 
környékére. A demonstrációt megelőző hét 
hivatali megtorlásai után azonban úgy érez-
ték, csatlakozniuk kell a közös tüntetéshez. 
Az élőlánc tanár résztvevői most elővették 
februári molinójukat, amelyre Luther Már-
ton híressé vált szavainak parafrázisa került: 
„Itt állunk, másként nem tehetünk.” Most 
mellé került a diá kok kézlenyomatokkal el-
látott szeptemberi transzparense: „Veletek 
vagyunk!” A lelkésznek a diákok által skan-
dált jelszavak közül legjobban az tetszett, 
amely válaszolt a tüntetések egyik visszatérő 
szlogenjére, amely szerint „nincs tanár, nincs 
jövő”. A fasori gimnázium diákja azt írta ki: 
VAN TANÁR, VAN JÖVŐ.                                                

Barát József

Mi az, hogy mikrozöld? Olyan zsenge hajtás, 
amely a kifejlett fűszernövények és zöldsé-
gek – például borsó, brokkoli, vörös káposz-
ta, rukkola, bazsalikom, napraforgó, retek, 
póréhagyma, koriander – minden ízét, zama-
tát tartalmazza, de a vitamintartalma sokkal 
nagyobb, mint a kifejlett növényé. Például a 
borsó hajtásában másfélszer annyi vitamin 
van, mint a narancsban – magyarázta Sala-
mon Szilvi.

Ezeket a fiatal növénykéket nyersen kell 
fogyasztani, és igazi szuperételek: rendkí-
vül tápláló kiegészítői minden étkezésnek. 
Kifejezetten benti termesztésre valók, egész 
évben ültethetők, nem kell hozzá más, csak 
egy tálca, tehetünk bele kókuszrostot vagy 
virágföldet, rászórjuk a magokat, locsoljuk, 
és egy-két hét múlva már lakmározhatunk is. 

Úgy tűnik, a reformkonyha elsősorban a 
fiatalokat érdekli, legalábbis ezen a work-

shopon ők voltak többségben. Akadt köz-
tük, aki belvárosi albérletben lakik, s úgy ter-
vezte, az ablakpárkányon fog mikrozöldeket 

nevelni. Egy hetedik kerületi fiatalasszony 
arról panaszkodott, hogy megfizethetetle-
nek az árak a piacon, ezért is próbálkozik 
inkább a lakáskertészettel. A mikrozöldek 
otthoni termesztése olcsó, s egy egész csa-
lád vitaminszükségletét biztosíthatják télen.

Aki lekéste az októberi workshopot, no-
vemberben újra találkozhat a K11-ben Sa-
lamon Szilvivel. Lapunknak elmondta, hogy 
civilben szennyvíztisztító szoftvereket ter-
vez, a városi élelmiszer-termesztés viszont 
a szenvedélye. Szerinte a városban is ren-
geteg zöld erőforrás áll rendelkezésünkre, 
csak elpazaroljuk őket. Sokak kertjében 
csak a gyep zöldell, és tájidegen örökzöl-
dek. Ugyanilyen erővel gyümölcsfákat és 
veteményest is gondozhatnának ott. A vá-
rosi életforma arra nevel, hogy legyünk jó 
fogyasztók, vegyünk meg mindent a bolt-
ban, ne is próbáljunk magunkról gondos-
kodni. Így viszont rendkívül kiszolgáltatottá 
válunk, hiszen jöhet egy aszályos év, vagy a 
szomszédban egy háború, és egekbe szök-
nek az élelmiszerárak. Amit mi termesztünk 
magunknak, az sokkal kevesebbe kerül, és 
vegyszermentes. A civilizációs életforma 
átka az is, hogy túl sok időt töltünk az online 
térben, képernyők előtt. Viszont addig is, 
amíg a növénykéinkkel foglalkozunk, kisza-
badulunk a virtuális világból, és elidőzhe-
tünk egy kicsit a valóságban.                     S. Zs.

Szuperétel a garzonban
Sokan vágynak arra, hogy saját termesztésű zöldségeket egyenek, ám keve-
sen tudják, hogy palántákat nevelni akár egy garzonban is lehet. És ezek még 
egészségesebbek is, mint azok a zöldségek, amelyek a kertben nőnek. Az úgy-
nevezett mikrozöldek forradalmasíthatják a városi ember életmódját, ökológiai 
szemléletét, gasztrokultúráját is. Ezt is megtanulhattuk azon a workshopon, 
amelyet Salamon Szilvi környezetmérnök, a Capsul Farm alapítója tartott a 
K11-ben, s amelynek témája a fenntartható városi élelmiszer-termesztés volt. 

Amíg van tanár, van jövő
Erzsébetvárosi diákok, tanárok szülők is csatlakoztak ahhoz a tiltakozáshullámhoz, melynek résztvevői 
október 5-én, a tanárok világnapján a hazai iskolarendszer áldatlan állapotaira hívták fel a figyelmet. Buda-
pest főútvonalain tízezernél is több tüntető alkotott élőláncot, anélkül hogy demonstrációjukkal zavarták 
volna a forgalmat. A tiltakozások ezen a napon sok száz iskola pedagógusait egyesítették. Délután a Grund 
nevű ifjúsági szervezet hídfoglalást és tüntetést tartott a Margit hídon, este a Kossuth téren szolidaritási 
koncert zárta a napot. 



„A járvány rádöbbentett bennünket arra, 
hogy az önkormányzatoknak az eddigi-
nél többet kell tenniük a kerület lakóinak 
egészségéért. Nőtt a háziorvosok terhelése, 
miközben az orvosi kar egyre idősebb lesz, 
anyagi lehetőségeink pedig korlátozottak.” 
Így vázolta a kerületi egészségügy helyzetét 
Niedermüller Péter polgármester, hozzátéve, 
hogy a kerület lakóinak átlagéletkora is nö-
vekszik, ami szükségessé teszi, hogy az ellá-
tás menjen hozzájuk, és ne fordítva történjen. 

A távdiagnosztikai szolgáltatás lehetővé 
teszi, hogy gyermekintézményekben, idő-
sek otthonaiban és az otthoni szakápolás 
során rögzítsék a páciensek szív- és tüdő-
hangjait, felvételeket készítsenek a torok-
ról és a hallójáratokról, bőrelváltozásokról. 
Az eszközöket orvosi végzettség nélkül is 
kezelhetik mindazok, akiknek a képzéséről 
a szolgáltató gondoskodott. A továbbított 
adatok alapján a Doktor24 orvosai felállítják 
a diagnózist, terápiás javaslattal élnek, be-
utalót adhatnak a betegeknek, gyógyszert 
írhatnak fel. 

Az egészségügy sokszor emlegetett 
gondjainak megoldása az együttműködés 

lehet. Orvosoké, betegeké és környezetü-
ké, amelybe az önkormányzat is beletar-
tozik. Erről beszélt a sajtótájékoztatón dr. 
Badacsonyi Szabolcs, a VII. kerületi egész-
ségügyi kooperációs team vezetője. Mint 
mondta, az Egészséges Budapest program 
keretében most megvalósított erzsébetvá-
rosi projekt unikum, példaértékű lehet más 
kerületek számára is. A program része az is, 
ahogyan segítik azoknak a háziorvosi pra-
xisközösségeknek a létrehozását, amelyek 
emelt szintű szolgáltatást tudnak nyújtani 
a betegeknek. Beszereztek például a be-
teg közelében, az betegágy mellett vagy a 
háziorvosi rendelőkben elhelyezhető úgy-
nevezett POCT (Point of Care) készüléke-
ket, amelyek ujjbegyvérből negyvenféle 
labortesztet tudnak elvégezni, alkalmasak 
székletvér és tumormarkerek meghatáro-
zására, kimutatják, hogy a betegnek volt-e 
infarktusa, jelzik a vérrögképződéssel járó 
betegségeket. 

Peszleg Zsófia, a Humán Szolgáltató 
Központ egészségügyi divíziójának és a 
projektnek a vezetője elmondta, hogy a há-
ziorvosi praxisközösségek munkáját a jövő-

ben a Peterdy utcai bentlakásos 
idősotthon VI. emeletén több új 
emelt szintű szolgáltatás is segí-
ti. Elsőként a pszichológusi ellá-
tás kezdődött el, a terápia része 
többek között a relaxáció, auto-
gén tréning, a dohányzásról le-
szoktatás és a gyászfeldolgozás 
is. A rendszerben helyet kapott 
a dietetikai tanácsadás is, töb-
bek között a szív- és érrendszeri 
megbetegedések, anyagcsere- 
betegségek, csontritkulás diétás 
tanácsadásaival. Lehetőséget te-
remtettek a gyógytorna beveze-
tésére, mint például gerinctorna, 
illetve felső- és alsóvégtag-torna. 
A központ mindennapos munkáját a praxis-
koordinátor és az egészségfelelős segíti.

Nem csak a praxisközösségek orvosai 
adhatnak javaslatot az emelt szintű szolgál-
tatások igénybevételére, azokra a kerület 
minden lakója térítésmentesen jelentkezhet 
a +36 30 871-1027-es koordinátori telefon-
számon vagy a világhálón a nondoktor@
bjhuman.hu címen. 

Kiegészítő szolgáltatás nyújtásával 
csatlakozott a csapathoz a Vakok és Gyen-
génlátók Közép-Magyarországi Regionális 
Egyesülete, gyengénlátó gyógymasszőrei 
kedvezményes áron állnak a kerület lakói-
nak rendelkezésére. Ők a koordinációs iro-
dán keresztül érhetők el a +36 70 773-3988-
as telefonszámon. 

B. J.

Az infláció gyakorlatilag megállíthatatlan. 
Minden uniós országban drágultak az élel-
miszerek, de a jövedelmeket tekintve gya-
korlatilag mi vagyunk a legnagyobb veszte-
sek. A KSH adatai szerint 2021 augusztusa 
és 2022 augusztusa között, azaz 12 hónap 
alatt „az élelmiszerek ára 30,9%-kal emel-
kedett, ezen belül leginkább a margarin 
(66,9%), a kenyér (64,3%), a sajt (61,0%), 
a száraztészta (57,9%), a tejtermékek 
(54,7%), a vaj és vajkrém (54,5%), a péksü-
temények (45,4%), a tojás (42,0%), a rizs 
(40,9%), a baromfihús és az édesipari lisz-
tesáru (40,4%) drágult”. 
(https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/
far2208.html) 

A kétévnyi Covid által megtépázott lakos-
sági tartalékok mára elenyésztek, holnapra 
elfogynak. Bármit kommunikál is a kormány 
a kialakult gazdasági helyzet és a háború 
kapcsolatáról, mind nem igaz, mert az ár-
robbanás már a háború előtt elkezdődött. A 
csirkefarhát-árstopot is a háború előtt vezet-
ték be. Hibás kormányzati döntések soroza-
ta taszítja a szakadék felé a társadalomnak 
azokat a tagjait is, akik munkájukkal járulnak 
hozzá a talpon maradáshoz. 

A rezsi növekedése nyomorba dönti a 
lakosságot, mert a tízszeres áremelést az 
erősen limitált mennyiségre elegendő rezsi-
csökkentett ár mellett is meg kell majd fizet-
ni. A lakosságon túl a kis- és nagyvállalkozá-

sok, a szolgáltatók, az ipar, a kultúra vagy a 
turizmus területei, a civilek vagy a sokszor 
állami tevékenységet átvállaló alapítványok 
mind vesztesei a rezsinövekedésnek, mert 
a többmilliós számlák fedezetét nem tudják 
kitermelni, és ezt az összeget a lakosságra 
áthárítani sem. Vesztesei lesznek azok az 
emberek is, akik a munkahelyüket vesztik 
el a bezárások miatt, vesztesei azok, akik az 
áremelkedések miatt elszegényednek. Az 
infláció messze hazánkban a legmagasabb 
– nézzük csak meg a V4-eket –, és a pénz-
romlás üteme 2010-hez képest gyorsabb, 
mint akár a horvátoknál vagy a lengyeleknél.

Az elmúlt években folyamatosan visz-
szatérő felszólaló voltam a parlamentben, 
kéréssel, javaslattal, indítványokkal igyekez-
tem elérni, hogy juttasson forrásokat a kerü-
letnek a kormány. Erzsébetváros az elmúlt 
két évben gyakorlatilag kizárólag plusz-
feladatokat, mellette többmilliárdos té-
telű adóelvonást és összességében nulla 
forint kompenzációt kapott. Minden fillér, 
amit a kerülettől elvont az állam, minden 
bevétel, amitől megfosztották a kerületet, a 
közösből vesz el, a fejlesztésekből, a társas-
házaktól, a közösségi programoktól, a zöld-
beruházásoktól, amit eddig a költségvetés 
megszorításai mellett is fent tudott tartani 
a kerület. Erzsébetváros a kevésből is a rá-
szorulókat igyekszik támogatni, erre példa a 
napokban módosított szociális rendelet. 

Most azonban kegyetlenebb világ kö-
vetkezik. Amikor arról kell dönteni, hogy 
kinek ne kelljen fagyoskodni, kinél ne kap-

csolják le az áramot, arról, hogy kinek jut 
élelmiszerre, gyógyszerre, akkor nemcsak 
kerületi, de kormányzati szinten is lépni kell. 
És az államkassza elpazarolt milliárdjaira 
nem az a megoldás, hogy ellehetetlenítjük a 
lakosságot, kifosztjuk az önkormányzatokat. 

Újra és újra javaslatokat teszünk a kor-
mánynak. Első lépésben:
• meg kell duplázni a lakosságnak juttatott 

kedvezményes árú energia mennyiségét,
• 5 százalékra kell csökkenteni a gáz és az 

áram áfáját,
• be kell fagyasztani a rendszerhasználati 

díjakat,
• szociális alapon támogatni kell azokat, 

akik nem tudják fizetni a rezsiszámlájukat.
Ez a minimum. 
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DR. OLÁH LAJOS, ERZSÉBETVÁROS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE:

Nincsen olyan, hogy „csak”
Az infláció és a rezsiemelkedés mindenkit egyformán érint, aki bérből, fizetésből, nyugdíjból, kisvállalkozá-
sának bevételéből él. Nincsen olyan, hogy „csak” valakit érint, mert amíg a közép osztály az elszegényedés 
felé csúszik, a szegényebb rétegek a mélyszegénység küszöbére kerülnek. Ez az a helyzet, amikor társa-
dalmi összefogásra van szükség, immár nem ahhoz, hogy jobb legyen, hanem ahhoz, hogy túléljünk. 

Kérem, ha javaslatuk, kérdésük van, 

jelezzék elérhetőségeimen! 

Ahogy eddig is, az írásbeli 

kérdéseket, az erzsébetvárosi 

lakosság javaslatait el fogom 

juttatni a kormány illetékeseihez!

drolahlajos@dkp.hu

www.facebook.com/drolahlajos

Egészségfejlesztés karnyújtásnyira
Budapesten ma még egyedülálló, példaértékű program részeként az erzsébetvárosiak új egész-
ségügyi szolgáltatásokat és az egészség védelmét szolgáló, forradalmian új eszközöket vehetnek 
igénybe. Ezeket mutatták be azon a sajtótájékoztatón, amelyet az Egészséges Budapest program 
helyi megvalósításáról szeptember 15-én tartottak a Bischitz Humán Szolgáltató Központ Peterdy 
utcai épületében. A jövőben itt dietetikus, pszichológus, gyógytornász és masszőr áll a jelentkező 
kerületi lakók rendelkezésére. 

Bejelentkezés: Hétfő-péntek 10:00-14:00 
36 30 871 1027         +            nondoktor@bjhuman.hu              

         1071 Budapest, Peterdy u. 16.

 gyógytorna

Ingyenes kiegészítő 
egészségügyi szolgáltatások 
Erzsébetvárosban

dietetikai tanácsadás 

pszichológiai terápiák 

• csoportos és egyéni foglalkozások
• autogén tréning, relaxáció
• dohányzásról való leszoktatás
• krízishelyzetek kezelése 
• gyászfeldolgozás
• női szerepek

• csoportos és egyéni foglakozások
• gerinctorna
• felsővégtag-torna
• átmozgató ülőtorna
• alsóvégtag-torna

• csoportos és egyéni foglakozások
• dietetikai tanácsadás 
• testösszetétel vizsgálata 
• online szakorvosi konzultáció
• diétás étrend összeállítás



KÉPVISELŐI OLDALAK
ERZSÉBETVÁROS
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Garai Dóra

önkormányzati 
képviselő

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

Bejelentkezés a 
06-30/227-4481-es 

telefonszámon.
Facebook: 

www.facebook.com/
groups/

elhetoerzsebetvaros
Web: 

www.7ker.hu

Dr. Kispál Tibor

a 3. választókerület 
képviselője

Bejelentkezés 
a 06-1/462-3207-es 

telefonszámon.
E-mail: 

kispal.tibor@
erzsebetvaros.hu

Fogadóóra: 
minden hónap 

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

Devosa Gábor

a 9. választókerület 
képviselője

Megbeszélés, 
egyeztetés után
a hét bármelyik 

napján lakóim ren-
delkezésére állok.  

Keressenek 
a 06-1/462-3106-os 

irodai telefonszámon, 
vagy közvetlenül 

elérhetnek 
a 06-30/900-3311-es 

számon.

Bónus Éva

a 10. választókerület 
képviselője

Fogadóórát egyez-
tetett időpontban 

tartok. Bejelentkezés 
a 06-30/227-4859-es 

telefonszámon.
E-mail cím: 

bonus.eva@
erzsebetvaros.hu 

Facebook: 
www.facebook.com/

bonus.eva.
momentum

Bárdi Zsuzsanna

a 2. választókerület 
képviselője

Fogadóórát egyez-
tetett időpontban 
tartok. E-mail cím: 
bardi.zsuzsanna@
erzsebetvaros.hu. 

Bejelentkezés: 
06-20/574-0584.

Facebook: 
bardi.zsuzsanna.

momentum
Instagram:

bardizsuzsa

önkormányzati 
képviselő
Fogadóóra 
időpontja: 

megbeszélés szerint. 
Bejelentkezés 

a benedek.zsolt@
erzsebetvaros.hu 

e-mail-címen.

Benedek Zsolt Radics Béla

önkormányzati 
képviselő
Fogadóóra 
időpontja: 

megbeszélés szerint.              
Bejelentkezés a 

radics.bela@
erzsebetvaros.hu 

e-mail címen.

Kutyabarát 
kutyafuttató

Régi kérésük volt az Almássy téri 
kutyafuttatót használóknak, hogy 
murva helyett kutyabarát borítást 
helyezzen el az önkormányzat. Az 
új burkolat kiválasztásával kapcso-
latos adatgyűjtésben közreműkö-
dő ZöldEb Egyesület vezetője, Hir-
bek Edina röviden összefoglalta 
felmérésük eredményét.

– Feladatunk a kutyás közös-
ség véleményének felmérése és az 
önkormányzathoz való eljuttatása 
volt. Összesen 64 kutyás töltötte 
ki a kérdőívünket, közülük 22 ed-
dig az éles, veszélyes kövek miatt 
nem használta a futtatót. Minden 
kutyás álma a szép füves terület, 
ami sajnos a futtató mérete és a 
nagyszámú kutya miatt nem jö-
hetett szóba. A kérdőív alapján a 
második legnépszerűbb borítás a 
homok volt. A burkolat cseréje a 
kutyások igénye volt, a kiválasztott 
homokburkolat pedig a többség 
akaratát tükrözte.

Az első kapunyitás után nem 
lehetett olyan fotót készíteni, ame-
lyen ne szaladgálnának a boldog-
nak tűnő kutyusok. Hirbek Ediná-
val és a gazdikkal egyetértettünk 
abban, hogy a kutyafuttató terüle-
te, a játékok, a vízvételi lehetőség, 
a kialakított járdafelület a lehetősé-
geken belüli legjobb megoldás. 

Az új homokburkolat viszont 
többletfeladatot is ró az önkor-
mányzatra: fontos, hogy hosszú, 
száraz időszakban locsolással 
meg akadályozzuk a porfelhő ki-
alakulását.

Jövőre bokrosodunk

A kutyafuttató felújítása mellett 
száz cserjét is ültettek a tér keríté-
sénél a Tivadar utca és a Wesselé-
nyi utca közötti szakaszon.

A molnar.istvan@erzsebetvaros.hu e-mail címen, vagy a 06-1/462-3137-es telefonszámon történő megkeresés esetén visszahívom, válaszolok levélben, vagy igény esetén személyesen felkeresem Önt.

Felújítások az Almássy téren

MOLNÁR ISTVÁN
az 5. választókerület képviselője

Zajos építkezés
Mit tehet 
az önkormányzat?
A hangos és hétvégén is folyó 
építési, épületfelújítási tevé-
kenységek miatt több lakó is 
hozzám fordult segítségért, 
a zajos munkavégzés miatt 
önkormányzati fellépést várnak. 
A panaszosoknak elmondtam, 
de szeretném, ha mindenki, aki 
érintett a kérdésben, tudna ar-
ról, hogy egy kormányrendelet 
értelmében AZ ÖNKORMÁNY-
ZAT MÁR NEM LÉPHET FEL 
ezekben az ügyekben, ugyanis 
az önkormányzat „az építési 
tevékenységhez kapcsolódó 
munkavégzés időpontját vagy 
időtartamát nem határozhatja 
meg, a kivitelezés végzése 
időben nem korlátozott”. Ez azt 
jelenti, hogy hétvégén is, akár 
este-éjjel is lehet építési tevé-
kenységet folytatni, az önkor-
mányzat csak a zajhatárértékek 
betartását vizsgálhatja. Sajnos.
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Szeptember közepén különleges akcióra hívták a bringásokat az önkor-
mányzat épülete elé. Ezen a délutánon a kerületi rendőrkapitányság és 
önkormányzatunk szervezésében lehetőség nyílt a lakossági tulajdon-
ban lévő kerékpárok fényképes, tulajdonoshoz köthető regisztrációjára. 

Aki lemaradt volna erről a nagyszerű lehetőségről, annak sem kell el-
keserednie. A https://bikesafe.hu/ oldalon bárki kezdeményezheti kerék-
párjának regisztrációját. Csak követni kell az instrukciókat, és a regisztrá-
ció alapján elkészítik a kerékpár fényképes törzskönyvét, és kipostázzák 
a megadott címre. Az oldal biztonságos, az adatbázist pedig a www.po-
lice.hu információi alapján a rendőrség is használja. A regisztráció egy-
szeri díjköteles, de a mai bringaárak mellett érdemes lehet a háromezer 
forintot beruházni. 

  Bringatörzskönyv

SÁLI ANNAMÁRIA
6. választókerület

Fogadóórát időpont-egyeztetés alapján tartok.             06-30/227-4859             E-mail cím: sali.annamaria@erzsebetvaros.hu             Facebook / sali.annamaria.momentum

Megújította Varázsdobozát a kerületi Humánszolgáltató, és olyan 
segítő szolgáltatásokkal várja a helyieket, amelyek bármelyik szülőt, 
családot érinthetik. A Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház 
a Dob utca 27. szám alatt található, a születéstől a kiskamasz korig 
minden olyan probléma kezelésében segítséget nyújt, ami a gyer-
mek fejlődésével, viselkedésével, tanulási nehézségeivel vagy akár 
mozgásával, beszédével, beilleszkedésével kapcsolatos. Nem csak 
betegségek esetén lehet szükség segítségre, sokszor jól jön a tanács, 

a közösségi élet, sőt, néha egy pici 
szabadidő is a szülőknek. Kedves 
szülők, nagyszülők, látogassa-
nak el a Varázsdoboz honlapjára, 
kövessék Facebook-oldalukon a 
programjaikat. Higgyék el, megéri 
ide bekukkantani! 

Varázsdoboz

                               www.varazsfejleszto.hu

  VARÁZSLATOS VARÁZSDOBOZ

  ZÓNAVÁLTOZÁS

Amíg rutinszerűvé nem válik, ér-
demes a szokásosnál is jobban 
odafigyelni a fizetőparkolásra. Az 
egységes fővárosi parkolás Bu-
dapestet négy zónára (A, B, C és 
D) osztja. Kerületünkben A és a B 
zónák találhatók, határvonaluk az 
Izabella és a Szövetség utca. A bel-
ső részen a parkolás reggel 8 óra 
és este 10 óra között 600 forint/
óra, a külső részen reggel 8 óra és 
este 8 között 450 forint/óra lett. A 
teljes kerületben a megengedett 
várakozási idő maximum három 
óra.

A pedagógusok helyzete társadalmi 
kérdéssé változott az elmúlt hóna-
pokban. Olyan társadalmi kérdés-
sé, amelyet nem lehet hangzatos 
kormányzati hirdetményekkel, szűk 
rétegeket érintő, így végeredményé-
ben kifejezetten egymás ellen uszító 
intézkedésekkel eltakarni. Olyan tár-
sadalmi kérdéssé, amelyben szerepet 
vállalnak a pedagógusok, a diákok, a 
szülők, azok, akik valaha diákok vol-
tak, és szülők voltak vagy lesznek. A kockás ing ma társadalmi szerep-
vállalás. A Momentum-frakció tagjaiként és civilben is kiállunk a peda-
gógusok jogai mellett. 

  A jövő   képviseletében

Tisztasági kezdőcsomaggal segítettük a nevelési év 
elején a kerületi ovisokat, én a körzetünkben lévő Brunszvik 
Teréz Óvodába vittem el az önkormányzat ajándékát. 

Fogadóórát előzetes megbeszélés alapján, egyeztetett időpontban tartok.            06-1/462-3226             nagy.andrea@erzsebetvaros.hu             Nagy Andrea képviselő

Szociális háló

Évtizedek óta élek, dolgozom 
Erzsébetvárosban, beszélgetek 
a lakókkal, születésem óta tanu-
lom Erzsébetvárost. Nem csak 
képviselő, szociális tanácsnok is 
vagyok a képviselő-testületben. 
Voltak évek, amikor a legtöbb 
lakossági kérdés a társasházak 
felújítására vonatkozott, aztán 
voltak évek, amikor a belső ker-
tekre, udvarokra. Minden esetben 
tudtam érdemben válaszolni, ön-
kormányzati pályázatok sora állt 
rendelkezésre, ahogy áll ma is. 
Volt olyan időszak, amikor pánik-
szerűen söpört végig a kerületen 
a kéménybélelések, a tetőcserék, 
a gázkizárások kérdése. Ezekben 
az esetekben is voltak kerüle-
ti, fővárosi, állami lehetőségek, 
amelyek segítették a lakosságot 
a problémák megoldásában. A 
mostani helyzetben azonban egy-
re többen fordulnak hozzám mint 
képviselőhöz egyéni, személyes 
segítségkéréssel, amire nagyon 
nehezen tudok válaszolni, mert az 
egyéni problémákra azonnal, sür-
gős válaszokat kellene találni. 

Szeptemberben módosult a szo-
ciális rendeletünk, és bár nem 
minden ügyben tudunk teljes 
egyetértésben szavazni, de ebben 
egyhangúlag az egész testület 
támogatta a módosításokat. Meg-
emelkedtek a támogatási össze-
gek, ezzel egyszerre jelentősen 
megnőtt a jogosultsági határ is. 
Tekintettel arra, hogy a legtöbb 
hozzám forduló lakó idős, nyugdí-
jas, akiknek a nyugdíja általában 
100-120 ezer forint, fontosnak tar-
tom, hogy felhívjam a figyelmüket 
arra, a legtöbb támogatásra való-
színűleg JOGOSULTAK. Aki az ön-
kormányzat honlapján (www.er-
zsebetvatos.hu) nem találja meg a 
számára fontos információt, érdek-
lődhet a Garay utca 5. szám alatti 
ügyfélszolgálati irodán. A választó-
kerületben élő lakókat arra kérem, 
ha nem igazodnak el, keressenek 
elérhetőségeimen, igyekszem min-
denkinek segíteni. 

Adósságkezelési szolgáltatást 
vehetnek igénybe a Hutyra utcai 
Család- és Gyermekjóléti 
Központ – Fejlesztési 
Centrumban, ugyan-
itt a krízishelyzetben 
lévő szociális, élet-
vezetési, munkanél-
küliséggel kapcso-
latos problémákkal 
küzdőket is várják, és 

többek között ingyenes jogi ta-
nácsadással is segítenek. 
Család- és Gyermekjóléti 
Központ – Fejlesztési Centrum
Hutyra Ferenc utca 11–15. (be-
járat a Rottenbiller utca 32. felől)
Telefon: 322-0272 vagy 343-
1453
E-mail: fejlesztesicentrum@
bjhuman.hu
A humánszolgáltató adósságke-
zelési szolgáltatása már az EVIN 
ügyfélszolgálati irodáján is el-
érhető, a Klauzál téri vásárcsar-
nokban, hétfőn 15:00-18:00, 
kedden 08:00-11:00 óra között.

Az otthoni szakápolási szolgál-
tatás egyfajta „kórházi ellátást ki-
váltó”, a beteg szakszerű, otthoná-
ban – családja körében – történő 

ápolását biztosító szolgáltatás, amit 
szakképzett egészségügyi dolgozó 
végez. Kérelmezni a háziorvoson 
keresztül lehet. 

Erzsébetvárosban az idősek részt 
vehetnek a szociális étkeztetés-
ben. A szolgáltatás térítésköteles 
és jövedelemfüggő. Az étkeztetés 
igénybevétele kérelem alapján tör-
ténik, személyesen a Dózsa György 
út 70. alatt, illetve a 342-5907-es 
telefonszámon kérelmezhető.

Elindult a fővárosi lakásrezsi-tá-
mogatás is, az évi 24 vagy 48 ezer 
forint támogatást a gáz-, villany-, 
víz-, csatorna- vagy távhőszámlán 
írják jóvá. A kérelmet a kerületi ön-
kormányzat ügyfélszolgálatán le-
het benyújtani. További fővárosi tá-
mogatásokról információt a Hálózat 
Alapítvány honlapján találhatnak. 

Fontos, hogy az elkövetkező hónapokban figyeljünk egymásra. 
Ha a Covid alatt sikerült, most is sikerülni fog. Segítsék egymást azzal is, 

hogy felhívják a figyelmet a segélyek, szolgáltatások rendszerére. 
A szociális háló nyújtotta gondoskodás minden rászorulónak jár.

NAGY ANDREA
a 8. választókerület képviselője
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Erzsébetváros bővelkedik a kü-
lönféle programokban, legyen 
szó színházi előadásokról, kon-
certekről, kulináris élményekről 
vagy családi rendezvényekről. 
Szerintem ez azért is nagyon fon-
tos, mert így biztosan minden lakó 
megtalálja azt az eseményt, ame-
lyet szívesen látogatna. Most egy 
olyan rendezvényről szeretnék be-
számolni, amelynek lebonyolításá-
ban én is segédkeztem.

Egy szeptember eleji szomba-
ton nagyon kedves családi napon 
vehettem részt, ugyanis közös er-
zsébetvárosi és terézvárosi szerve-
zéssel került sor az első Szeptem-
beriálisra az Almássy téren.

Ez a rendezvény lehetőséget 
adott arra, hogy találkozhassak 
a kerületi lakókkal is, ami mindig 

öröm számomra. Sokan voltunk, 
és sokat beszélgettünk, bízom 
abban, hogy minden kedves ki-
látogató lakóval sikerült pár szót 
váltanom a kerületről, munkánkról 
vagy a közösségünket érintő 
témáról.

A kilátogató csa-
ládok számos le-
hetőség közül vá-
laszthattak, minden 
korosztály megta-
lálhatta a számára 
kedves programot. 
Örömmel láttam, 
hogy kicsik és nagyok 
is ugyanolyan lelkesedéssel 
vettek részt a játékokon. A gyere-
kek egyik kedvencén, az arcfes-
tésen például az utolsó percekig 
fogadták az újabb és újabb kéré-

seket, és szorgo-
san kellett a lufikat 

is felfújnunk, mert 
annyira nagy volt rá-

juk a kereslet. 
Nagyon köszönöm min-

denkinek, aki kilátogatott az Al-
mássy térre, és bízom benne, hogy 
még sok ilyen programon vehe-
tünk részt közösen. Én ott leszek!

Folyamatosan várom Önöket fogadóórámra, bejelentkezés a 06-1/462-3374-es telefonszámon és e-mailben (ujvari-kover.monika@erzsebetvaros.hu) lehetséges!

UJVÁRI-KÖVÉR 
MÓNIKA

az 1. választókerület képviselője

Közösségépítés

Az elmúlt időszakban önkormányzati körzetem több lakóközössége 
is nyert a kerületi pályázatokon, így például két társasház a Dohány 
utcában és a Kazinczy utcában. A végeredmények magukért beszél-
nek, jól mutatják, hogy érdemes ezekre az önkormányzati pályáza-
tokra jelentkezni.

Többször írtam már arról, hogy mennyire támogatom a pályázati 
rendszerünket, mert egyszerű, átlátható, és rengeteg ember min-
dennapjait tudjuk ezáltal segíteni.

Arra biztatom önöket, hogy vegyenek részt 
a különböző pályázatokon, együttes erővel újítsuk 
meg Erzsébetvárost!

Ők már pályáztakHa önt is érdekli, hogy 
milyen események voltak 

vagy lesznek a kerületben, 
érdekli, hogy milyen 
fejlesztések valósulnak meg 
választókerületünkben, 
illetve szeretné követni 
képviselői munkámat és 
az önkormányzat 
tevékenységét, jelezze 
elérhetőségeimen. 
E-mail-címének megadásával 
feliratkozhat havonta készülő 
hírlevelemre.
Találkozzunk az elektronikus 
térben is! 

SZÜCS BALÁZS
a 7. választókerület képviselője

Fogadóórát minden hónap első hétfőjén, 16–18 óráig tartok, valamint előzetes megbeszélés alapján előre egyeztetett időpontban is.             06-30/690-9149

A kerület közterületeiről alkotott kép-
nek nem feltétlenül kell azonosnak 
lennie a szürke háztömböket össze-
kötő porlepte utcák hálózatával. Ah-
hoz azonban, hogy ez ne így legyen, 
nagyon sok munkát kell befektetni. 
Kertészetünk nem csak növényesít: 
planténereket és muskátlis oszlopo-
kat telepít, ellenőrzi a meglévő fákat, 
cserjéket, bokrosokat is, virágosítja a 
parkokat. Szeptember közepén dr. Kis-
pál Tibor alpolgármesterrel és Devosa 
Gábor képviselőtársammal, valamint 

az Erzsébetváros Kft. és a Főkert mun-
katársaival közösen szemléztük végig 
azokat a közterületeket választókör-
zeteinkben, amelyek nem a kerület, 
hanem a főváros kezelésében vannak. 
Ahogy sejtettük, az aszályos nyarat 
Erzsébetváros növényzete is megsíny-
lette, a Damjanich utcában és a Dózsa 
György úton is nagyon sok munka vár 
mindkét kertészet munkatársaira. Re-
méljük, hogy a közös felmérés rövide-
sen látványos változást is eredményez 
kerületrészünkben.

Aszály utáni muszáj

Koncertek az idősek klubjaiban
A jelenlegi gazdasági hely-

zetben nem sok okunk van 

örülni, de mindenkinek jó 

néha elfeledkezni a hétköz-

napok nyomasztó gondjairól. 

Erre kiváló lehetőséget kínál 

az időseknek a helyi nyug-

díjasklubok sok közösségi 

programja, koncertjei, sétái, 

foglalkozásai. Szeptember-

ben különleges élményben 

lehetett részük azoknak, akik 

ellátogattak a Magyar Állami 

Operaház két művészének, Frankó 

Tündének és Fülöp Zsuzsannának 

a koncertsorozatára. Az opera és az 

operett világának gyöngyszeme-

it, többek között Hajmási Pétert és 

Hajmási Pált, a „cintányéros cudar 

világot” hozták el Erzsébetváros 

idős, lélekben azonban örökifjú pol-

gáraihoz. Kérem nyugdíjas lakóimat, 

ne tétovázzanak, keressék a nappali 

klubok programjait a téli időszak-

ban is, éljenek a lehetőséggel.

Szeptembertől már a la-
kosság is bekapcsolód-
hat a kerületi értékeket 
bemutató Értéktár-este-
ken abba a folyamatba, 
amellyel mindenki számára elérhe-
tővé, értelmezhetővé és szerethető-
vé tesszük kerületünk kincseit. Az 
erzsébetvárosi Értéktár bizottság 
elnökeként szeretném, ha minden 
erzsébetvárosi lakó, itt született és 
ide költöző, sőt innen elszármazó is 
sajátjának érezné szellemi és épített 
javainkat. 

A szeptemberi első előadó Bóka 
László helytörténész volt, aki kerü-
leti mítoszokról tartott előadást. Ok-
tóber 18-án N. Kósa Judittal a régi 
körutat idézzük majd fel. Az esete-
ken nem csupán előadások lesz-
nek, novemberben, Seress Rezső 
születésnapja tiszteletére Gerlóczy 

Zsigmond zongoraművész ad em-
lékkoncertet. Az Értéktár-estek a jö-
vőben Erzsébetváros kincsei néven 
újabb és újabb, érdekes előadások-
kal, beszélgetésekkel jelentkezik 
majd a Zsidó Helytörténeti Tárban, 
a Csányi utcában.

Számítunk a lakosság javasla-
taira is értékeink felkutatásában. 
Nemsokára elkészül az értékeinket 
bemutató honlap, és találhatnak raj-
ta egy olyan kérdőívet is, amelynek 
segítségével javaslatokat tehetnek 
különféle erzsébetvárosi épített és 
szellemi örökség értéktárgyűjte-
ménybe való felvételére. Minden öt-
letet, javaslatot örömmel fogadunk.

Nyitás előtt az Er-
zsébetvárosi Civil 
Központ, melynek 
névadó pályázatára október 
20-ig várják a javaslatokat. 
Az ötletek nyilvános szava-
zásra bocsáttatnak, és a 26-i 
ünnepélyes megnyitóra a 
nyertes névadót is szeretettel 
várjuk! Kövessék a híreket Er-
zsébetváros új, civil közösségi 
teréről a Facebookon 
is: Erzsébetvárosi Civil 
Központ

Ön szerint sem múlhat el péntek Heti hírmondó nélkül? Szerintem sem! 
Tartsanak velem Facebook-oldalamon minden pénteken a Heti hírmondóval! 
Facebook / azenkepviselom

 Értéktár-estek 
– Erzsébetváros 
kincsei
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RIPKA ANDRÁS
a 4. választókerület képviselője

Az utóbbi időben felreppentek sajtóhírek ar-
ról, hogy az önkormányzat készül bevezetni 
az éjféli zárórát – a hétköznapokra. Anno a 
polgármester pont azzal kampányolt az ön-
kormányzati választásokon, hogy győzelme 
esetén gondoskodni fog arról, hogy csak azok 
a teraszok működjenek este 10 után, ame-
lyeknek van erre engedélyük, és bevezetik az 
éjféli zárórát. Megválasztása után nem sokkal 
azonban már megváltoztatta véleményét, és 

közölte, hogy a bulinegyedet nem 
tiltani, nem bezárni kell, hanem 
az érintettekkel egyeztetve közös 
döntést hozni. A kiszivárgott, nem 
hivatalos munkaanyag szerint az új 
rendelet októberben lépne hatályba, ha 
a kerületi vezetés megszavazza.

Ezzel a hírrel kapcsolatban el kell monda-
nom, frakciónk semmilyen hivatalos megke-
resést nem kapott, egyeztetés nem volt, erre 

vonatkozó előterjesztést 
nem láttunk, így az ön-
kormányzat vezetésé-

nek terveiről nem tudunk 
semmit. Minden esetben 

nyitottak vagyunk, amikor a 
lakosság életét pozitívan befolyá-

soló előterjesztés kerül elénk. Ha van ilyen el-
gondolás napirenden, várjuk, hogy hivatalos 
formában is megkapjuk.

Záróra Erzsébetvárosban?

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

Látogatás a Dob óvodában
Szeptember elején vettem részt a Dob óvoda tanévnyitóján. Új 
eszközöket és egy hatalmas játszóvárat adtunk át a gyerekeknek, 
akik nagy örömmel vették birtokba a játékokat. Az intézmény a 
választókörzetemhez tartozik, így a jövőben különös figyelmet 
szeretnék fordítani a gyermekek, az óvodapedagógusok min-
dennapjaira és a felmerülő ügyek, problémák kezelésére. Biztosí-
tottam az óvoda vezetőjét, hogy miként eddig is, úgy a jövőben 
is számíthatnak ránk. Minden esetben támogatni fogjuk oktatási 
intézményeinket, és segíteni fogjuk őket a fejlődésben.

Belső-Erzsébetvárosban a regnáló 
vezetés tesztjelleggel forgalom-
csillapítási kísérletet hajt végre. 
Majdnem két éve zajlik ez a teszt-
időszak, de láthatóan nem váltotta 
be a hozzá fűzött reményeket: ál-
landósult a dugó, dühösek a lakók, 
és a környezetvédelmi mutatók 
sem javultak. Az eredetileg a forga-
lomcsillapításért bevezetett átgon-
dolatlan forgalmi változások hosz-
szú ideje keserítik meg az itt élők 

és a kerületbe érkezők minden-
napjait, de Erzsébetváros balol-
dali vezetését ez teljesen hidegen 
hagyja. Vajon meddig tart még a 
tesztidőszak, és mikor kaphatjuk 
vissza megszokott életünket?

Választókörzetem határán, a 
Wesselényi utcában reggelenként 
szinte lehetetlen a közlekedés, 
gyakran a Rottenbiller utcáig ér a 
sor, de a kerület számos pontján 
hasonló a probléma. Ez mind egy 
elhibázott emberkísérlet eredmé-
nye, legyen vége a kísérletezés-
nek, járható utcákat szeretnénk!

 Forgalomcsillapítás, meddig még?

Drágább lett a parkolás, 
változtak a zónák

Szeptember elejével változtak kerületünk-
ben a parkolási zónák, kérek mindenkit, 

hogy ne rutinból indítsa a parkolást, hanem el-
lenőrizze a parkolóautomatákon a zóna számát. Nem-
csak a zónák változtak, hanem a díjfizetési időszak is: 8-tól 22 
óráig kell a parkolásért fizetni a kerületben, és az óradíj is 600 forintra 
emelkedett személygépkocsik esetében.

Veres Zoltán
önkormányzati képviselő

Több mint kétmilliárd forintos veszteség 
érhette a kerületet a rossz önkormányzati 
döntés miatt
Erzsébetváros önkormányzata 
még az előző ciklusban, 2018-ban 
döntött arról, hogy több romos 
épülettömböt rehabilitál szociális 
célból. A projekt a Verseny utca 
22–24. számot érintette volna, il-
letve a Csányi utca 4–8.  közötti 
épülettömböt. A Verseny utcára az 
önkormányzat a kormánytól több 
mint 800 millió forintot kapott, a 
Csányi utcára pedig 1,217 milli-
árdot. A fideszes vezetés célja az 
volt, hogy olyan fizikai és szociális 
környezetet teremtsen, ahol ren-
dezett közösségi terek, minőségi, 
energiahatékony lakások válnak 
elérhetővé a helyi rászoruló lako-
sok számára. A támogatás a vá-
rosrehabilitációra szólt, a lakások 
felújítását az önkormányzat állta 
volna. A projekt tartalmazott olyan 
előrelátó elemeket is, mint az ener-
giahatékonysági fejlesztések, me-
lyek révén a rezsiköltségek csök-
kentésére is lehetőség lett volna.

Most a baloldali vezetésű ön-
kormányzat leállította az egész 
projektet, mondván, nem teljesít-
hetők a vállalt indikátorok. Állítá-
suk szerint az akcióterületen élő 
lakosság kor szerinti összetétele 
alapján reálisan csak 128-an fe-

lelnek meg a követelményeknek, 
miközben 250 főnek van hely. A Fi-
desz szerint ez csak ürügy, amivel 
az önkormányzat a tehetetlensé-
gét leplezi. Benedek Zsolt hangsú-
lyozta, ha most is a Fidesz vezetné 
a kerületet, a lakások már készen 
lennének.

Az önkormányzat baloldali ve-
zetése azzal indokolta döntését, 
hogy a projekt kockázatos, az ön-
kormányzat nem tudja teljesíteni a 
szociális feltételeket. Másrészt az 
elmúlt években megváltozott adó-
zási szabályokra és a piaci feltéte-
lekre hivatkozik a baloldal, illetve 
arra, hogy a pályázati forrás össze-
ge nem emelhető, az önkormány-
zat meg a megnövekedett önrészt 
nem akarja vállalni. Miközben az 
előző vezetés 2019 októberében 
több mint tízmilliárd forintos több-
lettel adta át az önkormányzatot.

Veres Zoltán szerint az ön-
kormányzat elkótyavetyélte 
a projektet, közel hárommil-
liárd forintos kárt okozott a 
kerületnek, közben az erede-
ti társasházat is lebontották, 
az építőanyagokat pedig 
széthordták.

Veres Zoltán, a Fidesz–KDNP 
képviselője szerint „a projekt szán-
déka az előző vezetés részéről az 
volt, hogy a leromlott állagú épüle-
tek felújításával a városképet meg-
újítsuk, és megfelelő lakókörnye-
zetet biztosítsunk az ott élőknek. 
Azt gondolom, hogy súlyos mu-
lasztás és felelőtlenség az önkor-
mányzat részéről, hogy az elmúlt 
három esztendőben nem történt 
semmi a pályázattal, holott az 
épületet átépíteni kellett volna. Így 
az önkormányzatot hárommilliárd 
forint kár érte, hiszen kétmilliárd 
forint támogatástól elestünk, az 
ingatlan lebontása 200 millió fo-
rintba került, a lebontással jelentős 

értékcsökkenés következett be. A 
támogatás ugyanis  az épület átépí-
tésére vonatkozott, így a lebontás-
sal már önmagában meghiúsítot-
ták a projekt megvalósítását.”

A projekttől való visszalépés 
azért is érthetetlen, mivel a Csányi 
utcai lakótömb életveszélyes álla-
potban van, és a lakók korábban 
ígéretet kaptak, hogy rehabilitálják 
az egész tömböt. Ráadásul 2018-
ban az akkor még ellenzékként 
funkcionáló baloldal megszavaz-
ta a rehabilitációt. Most a projekt 
visszavonását és a támogatás visz-
szafizetését a Fidesz–KDNP képvi-
selőinek kivételével az egész balol-
dal elfogadta.

Nagy vitát kavart a leg-
utóbbi testületi ülésen 
egy állami pályázat 
visszavonása, amely-
nek segítségével pár 
éven belül 250 szoci-
ális lakás épülhetett 
volna a kerületben. Az 
önkormányzat koráb-
ban kétmilliárd forintos 
támogatást nyert a 
kormánytól szociális 
célú városrehabilitáci-
óra, most azonban az 
önkormányzat baloldali 
vezetése végleg nemet 
mondott a felújításra és 
a projekt megvalósításá-
ra. A Fidesz szerint a kár 
összességében három-
milliárd forint lehet.

                     Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint.            Bejelentkezés a 06-30/486-5565-ös telefonszámon.
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Lábszerész a Dob utcában

Itt is alig lehet elférni, akkora a forgalom. 
Nemcsak a kerületből, de az egész ország-
ból, még a tengerentúlról is érkeznek ide 
fájós lábú, lúdtalpas, bütykös, kalapácsuj-
jas vagy a cukorbetegség szövődményeitől 
szenvedő emberek. A lábász a kerület híres-
sége: több évtizedes munkásságáért az Er-
zsébetváros mestere díjat is átvette már.

Eredetileg műszaki főiskolát végzett, in-
formatikus. A rendszerváltás előtti években 
egy hazai cégtől különös felkérést kapott. 
A vállalkozás egy vietnámi informatikus-
sal terveztetett egy lábvizsgáló programot, 
de az illető visszatért Vietnámba, a félkész 
programmal meg nem tudtak mit kezdeni. 
Basch Lászlótól kértek segítséget. Ő pedig 
írt nekik egy olyan programot, amely azóta 
is egyedülálló: nem csak a talp nyomástér-
képét mutatja, a gerincet is feltérképezi. A 
páciensnek nincs más dolga, mint ráállni 
egy üveglapra, s a berendezéshez kapcsolt 
monitorképen látható, van-e gerincferdülé-
se, porckorongsérve vagy egyéb betegsé-
ge. A lábász ugyanis nemcsak a tüneteket, 
de a kiváltó okokat is felderíti.

– A talp nyomástérképén például ta-
láltunk egy olyan pontot, amely a cukor-
betegekre jellemző – mondja. – Nem egy 
olyan betegünk volt már, akinek a talpképe 
alapján azt javasoltam, méresse meg a vér-
cukorszintjét. Az esetek 94 százalékában 
igazolódott a cukorbetegség. Ennek egyik 

szövődménye a talpon megjelenő fekélyek, 
amelyek miatt akár amputálhatják is a beteg 
lábát. Mi tudunk cukorbetegeknek is olyan 
speciális, egyedi betéteket csinálni, ame-
lyekkel az amputálások 84 százaléka meg-
előzhető.

Meséli, annak idején elment egy újpes-
ti iskolába, és kérte, hadd vizsgáljon meg 
minél több gyereklábat. Majd kiválasztott 
a diá kok közül tizenegyet, hogy ők marad-
janak még. „Honnan tudja, hogy ezek a 
legproblémásabb tanulók az iskolában?” – 

kérdezte csodálkozva az igazgató. Kiderült, 
hogy az ortopédiailag kiszűrt gyerekek az 
órákon nem figyelnek, zavarják a többi eket. 
A talpnyomástérkép kimutatta, hogy ők 
mind a jobb lábukat terhelték erősebben, 
született balkezesek, ami a jobb agyfélteke 
dominanciájára utal. 

– Az ilyen gyerekek rendkívül verbálisak, 
amit hallanak az órán, elsőre megjegyzik. 
Mivel otthoni tanulás nélkül is mindent 
tudtak, unatkoztak az órákon, ezért rendet-
lenkedtek. Az ilyen gyerekekben ott van 

legalább négy nyelv tudásának lehetősége. 
Javasoltam a szülőknek, hogy írassák be a 
gyereket olyan iskolába, ahol beszédcent-
rikus nyelvoktatás folyik. Később többen 
visszajeleztek: köszönik a tanácsot, a nyelv-
iskolában nagyon sikeres a gyerek, már 
semmi gond vele. 

Basch László több mint 87 ezer lábképet 
elemzett már, informatikusként pedig azt is 
tudja, milyen összefüggéseket mutat a ren-
geteg adat. Szerinte a talpnyomástérképből 
még a személyiségvonások is kiolvashatók. 

– Maga például stresszes és maximalista. 
Kreatív, de nagyon szétszórt – néz rám. A cé-
gérre azt is kiírhatná: mutasd a lábadat, és 
megmondom, ki vagy. 

Az a cég, amelynek a legelső programot 
készítette, máig sem fizette ki. Az egész-
ségügyben nem lehet levédetni, szabadal-
maztatni saját fejlesztéseket. Akadt olyan 
kuncsaftja is, aki megvette tőle a programot, 
majd eladta külföldön, és rengeteget kere-
sett vele. 

Basch László viszont nem tudja, med-
dig lesz képes fenntartani az üzletét. Az 
energiaár -emelések miatt a gázért hétszeres, 
az áramért tízszeres árat kell majd fizetnie. 
Arra is gondolt, hogy becsukja a boltot, de 
másfél hónapos előjegyzéssel várnak rá a be-
tegek. Akadt köztük, aki Ausztráliából repült 
Lengyelországba, s csak azért szakította meg 
az útját Budapesten, hogy felkeresse Basch 
László ortopéd cipészetét. Nemrég egy ame-
rikai üzletember tért be hozzá, s javasolta, 
hogy költöztesse át az üzletét Amerikába, 
ott vagyonokat kereshetne a tudásával. De a 
lábász maradt. Nemsokára hetvenéves lesz, 
meg aztán ő itt van otthon, a Dob utcában. 

Sándor Zsuzsa

Ha megkérdezik Basch Lászlótól, mi a foglalkozása, azt szokta mondani: lábász. Az Akácfa utcában nyitot-
ta meg annak idején a műhelyét, s a kirakatba kiírta: „Lábszerész kft.” Akik olvasták, kétkedőn jegyezték 
meg: „Olyan szó, hogy lábszerész, nincsen.” Most már van, felelte mosolyogva Basch László, és az idő őt 
igazolta: gyógycipőket, talpbetéteket készítő műhelye immár 26 éve működik és virágzik, s mivel kinőtték 
a régi helyüket, átköltöztek egy nagyobb üzletbe, a Dob utca 50.-be. 

– Negyvenhárom tagunk van – mondja 
nem titkolt büszkeséggel Borbély Imre, az 
alapító-elnök. – Harminckét emberünk ver-
senyszerűen játszik.

Most is erre készülnek, mert ősszel a ha-
gyományokhoz igazodva kitört a kerületi 
házibajnokság és az ultiláz. A mai már a 
második forduló. Szeretheti az ultit a tag-
ság, ha hajlandók Sashalomra kibumlizni. 
(A többórás parkolás itt könnyebb és nyil-
ván olcsóbb.) Hogy a program változatos 
legyen, kedd délután a Dózsa György úton, 
a Bischitz humánközpont által biztosított te-
remben mérkőznek. Van, aki vidékre is eljár 
versenyezni, hajlandó néhány leosztásért 
Nyíregyházáig menni. A jó ultihoz főleg jó 
partner kell, a jó ultis pedig egyre kevesebb. 
Mivel a világ változik, egyes tagok bevallják: 
interneten is játszanak. És van, aki kijár a li-
getbe, ott játszanak az igazi májerek.

A gondolat, hogy kellene a dolgoknak 
rendszert szabni, az Almássy téren fogant 
meg ultizás közben Imre bácsi fejében. Tíz 
éve működik a kör, az önkormányzat is tá-
mogatja őket. A dicsőségtábla szerint Imre 
bácsi kétszeres házibajnok, a 2014-es tava-
szi és a 2021-es éves bajnokságot nyerte. 

A nagyteremben gyülekeznek a királyok, 
27 versenyzőt számolunk meg, de többen 
lesznek. A pultnál fő a kávé, a teremben 
méla zsongás. Lapunk fotósa, Ivola felállítja 
a csapatot egy csoportképhez. Ugratások 
és beszólások röpködnek, némi kuncogás, 
olyan a hangulat, mint egy kamaszklubban. 
Az átlagéletkor hetven. 

Az erzsébetvárosi ultikörnek a játék mel-
lett magasztos küldetése van. Imre bácsi kü-
lön figyelmeztet, ne felejtsem el közzétenni: 
céljuk, hogy az ultit „hungarikummá avattas-

sák”. És tényleg: lélektana szerint ez a leg-
magyarabb játék, melyben a tuti vesztő egy 
szempillantás alatt is győztessé avanzsálhat.

Az elnök elismeri, az ulti hívei velük együtt 
fogyatkoznak. A játék hamarosan kihalhat. 
Mikszáthék a tarokkot szerették, a modern-
nek számító ulti a harmincas-negyvenes-öt-
venes évek sztárjátéka volt. A fiataloknak 
az ulti már körülményes. Nehézsége, hogy 
erősen időigényes. Negyvenöt perc alatt 
bonyolítható le a versenyen a tizenöt leosz-
tás. Akkor szünet, jöhet a következő sorozat. 
Klubunk tagjai kettőkor kezdenek, hét körül 
végeznek. Száz éve ez még nyugdíj előtt is 
belefért. Az online világ sokkal gyorsabb.

Az ulti sznob riválisa a póker, melyben a 
szerencsének állítólag kitüntetett a szerepe 
van, s amelyről Imre bácsi lenéző félmosoly-
lyal beszél. 

– Sok ultis játszik pókert kiegészítő sport-
ként. Nyolc-tíz variáció, ha van benne. Az 
ultiban ötvenhat.

Az ulti demokratikus játék. Nem számít, 
mennyi a pénzed, mekkora a hatalmad, 
akinek összejön a piros 20-100 ulti terített 
durchmars, az hal meg igazán boldog em-
berként.

Szót ejtünk a pénzről is. Az ultisok nem 
hazardőrök. A versenyeken nincs pénz, ám 
a parkban vagy a kocsmában igen, mert az 
ultit nem lehet kockázat nélkül lebonyolíta-
ni. Aki üresben játszik, indokolatlan kocká-
zatvállalásra képes, és ez tönkreteszi a partit. 
Az ulti pénzügyi változásairól felrajzolható a 
magyar gazdaságtörténet száz éve. Kádár, 
aki szenvedélyes ultis volt, ragaszkodott a 
húszfilléres alaphoz, amikor már mindenki 
forintos alapon játszott. Nem is csoda, hogy 
rendszere megbukott. 

A mai királyok húsz-negyven forintos ala-
pon ultiznak. Mi sajnos nem tudunk játszani. 
Lábujjhegyen kiosonunk, erről a sportról le-
maradtunk.  

Buják Attila

Erzsébetváros ászai

Schneider József pesti kártyafes-
tő, a Tell Vilmos-i vagy „magyar-
kártya” megálmodója 1836-ban 
valószínűleg nem gondolta, 
milyen szívós hagyományt ala-
poz meg. A Tell-kártya, Geszler 
helytartóval, a Habsburgoknak 
szánt fricska volt. Schneider 
alakja, műve azért érdekes, mert 
a kártyafestő Erzsébetvárosban, 
a Kazinczy (akkor Kiskereszt–
Nagykereszt) utcában alkotta 
meg a magyarkártyát. Így az ulti 
(ultimó, végső ütés) gyökerei 
kerületünkig nyúlnak. Ezek után 
nem véletlen, hogy a magyarkár-
tya szülőhelyén az Erzsébetváro-
si Ultikör bivalyerős. 

   AZ UTOLSÓ ÜTÉS



„Ötéves koromtól mondok verset. Nagya-
nyám először hallás után tanított Aranyt, 
Petőfit, az első kettő az Anyám tyúkja és a 
Füstbement terv volt. Azóta mondok verset 
kisebb-nagyobb kihagyással. Tizenhárom 
éve pedig elég intenzíven, mert elkezdtek 
hívni iskolákba, művelődési házakba, baráti 
társaságba, lakásszínházba. Bárhova me-
gyek, áhítat, csönd és kíváncsiság fogad. 
Erről az oldalamról nem igazán ismernek, 
inkább a filmekből. Rengeteg visszajelzést 
kapok, hogy valaki épp általam értette meg 
Adyt vagy a Jónás könyvét. Nagy öröm ez 
egy színésznek.”

Hajdúnánáson, az iskolában hamar felis-
merték a tanárai, hogy ügyes versmondó, az 
iskolai ünnepségek állandó szereplője lett. A 
gimnáziumban magyartanára, Siketh Zoltán 
vele olvastatta fel a tananyagban szereplő 
verseket, s ahogy nyilatkozta, leginkább fut-
ballkerülésből lett színjátszó. A középiskola 
után egy évet üzemi népművelőként dol-
gozott a tedeji állami gazdaságban: verselt 
állattenyésztőknek, monológot mondott 
géplakatosnak, növénytermesztőnek. A szín-
művészeti főiskolára elsőre felvették Simon 
Zsuzsa osztályába. Beszéd- és színészmes-
terség-tanára a csodálatos Gáti József volt.

„A színész egyik legfontosabb dolga, 
hogy odafigyeljen a szép magyar beszéd-

re. Szerencsés vagyok, mert a színházban 
tehetséges, ifjú kollégákkal dolgozom, akik 
jól képzettek beszédtechnikai szempontból. 
De a mostani iskola mégsem az, mint amit 
például Gáti tanár úr is képviselt. Motyoré-
kosabbak a mai fiatalok, néha rájuk kell szól-
ni, hogy szeretném érteni, amit mondasz. 

Nekünk nem lehetett motyorászni, mert a ta-
nár úr azt tanította: hallani kell a huszonha-
todik sorban is, hogy mit beszélsz. Szeretet 
és szigor jellemezte. Akkor még nem tudtuk, 
hogy az évek során mekkora hasznát vesz-
szük majd a tanításainak.”

Az Örkény kertben már hagyomány, 
hogy Csuja Imre elmondja Babits Mihálytól 
a Jónás könyvét. Először egy báb-vizsga-
előadáson adta elő, felkérésre, egy három-
személyes bábot egyedül mozgatva. A diák 
vizsgáját négyesre értékelték, aztán a pro-
dukció hatalmas siker lett, hívták az ország 
összes bábszínházába. Ahhoz, hogy önálló 
est kerekedjen belőle, további klasszikuso-
kat keresett Csuja Imre – mint a Szózat, az 
Eszmélet, a Nem tudhatom, a Családi kör, 
számos Ady-vers –, s megszületett az Imi, 
mondj egy verset! című műsora. 

„Érdekelt maga a Jónás könyve, bár elő-
ször elgyávultam, mert Gáti tanár úr csodá-
latosan mondta ezt a verset. De úgy voltam 
vele, hogy a nagy elődök miatt nem némul-
hatunk meg, megpróbálom én is. Három 
hét alatt tanultam meg. Először csak kíván-
csiskodtam, hogy miről is szól, hogyan is 
szól. Aztán, mint egy szerzetes, elkezdtem 
másolni a szöveget. Csak másoltam, másol-
tam, amíg beégett az agyamba. A mai napig 
egyébként ezt csinálom a nagyobb szere-

peimmel. Azt szeretem a Jónás könyvében, 
hogy általános emberi problémáról beszél. 
Arról, hogy föl kell vállalni a küldetésünket, 
amire kiszemeltek minket. Jónás ezt nem 
akarja, mert fél. De az ember nem kerülheti 
el a sorsát.”

Erzsébetvároshoz legjobban az Örkény 
Színház miatt kötődik Csuja Imre. Már tíz éve 
jár próbálni, játszani a Madách térre. Szereti 
Erzsébetvárost.

„A kerülettel kapcsolatos élményem, 
hogy itt rendezik meg minden évben a haj-
léktalan költők verseinek díjazását, ahol fel-
olvasok én is az alkotók műveiből. Fontos-
nak és értékesnek tartom, hogy ezt az ügyet 
Erzsébetváros a szívén viseli. Kedves nekem 
a környék, megszoktam, hogy itt jövök-me-
gyek az emberek között, akik köszönnek, 
mosolyognak, fotózkodnak. Az Örkény kert-
ben is azért szeretek elvegyülni, mert ilyen-
kor érzem a közönség szeretetét.” 

Imi, mondj egy verset!
Csuja Imre a kortárs magyar filmművészet sztárja: hazai valóságunkra jellemző, sokszor a periférián mozgó em-
bertípusokat formál meg, karakteres színész, hangja összetéveszthetetlen, nyolcszáz filmet szinkronizált már, 
szeretünk rajta és vele nevetni. Ő a kedvenc pajkaszegi polgármesterünk, és nem mellesleg versmondóként 
járja az országot 75 perces egyszemélyes műsorával. Az önálló est alapja Babits Jónás könyve volt.  Lapunknak 
Csuja Imre arról is beszélt, hogy számára a költészet megismertetése és megszerettetése misszió.

A szőlőültetvény 
is költészet
A Teleki borcsalád márkája néhány éve 
olyan válogatással jelentkezett, melyhez 
irodalmat is csatoltak: egy alkalmazás se-
gítségével megszólalnak a palackok, meg-
jelenik az üvegen a szavaló Csuja Imre. A 
borászkodás számára is kedves hobbi, a 
Balaton déli partján, a szőlőhegyen lehet 
megtalálni szabadidejében a Jászai Ma-
ri-díjas, érdemes és kiváló művészt. Amatőr 
borásznak tartja magát, de megfogadja a 
profik tanácsát, így kiválóak a borai. Leg-
alábbis ezt mondják a kollégák, akik a buli-
kon megkóstolják a Csuja-féle chardonnayt 
vagy cabernet sauvignon rozét.

„Az ültetvénynek olyan csodálatos a kisu-
gárzása, hogy azt nem is tudom elmesélni  – 
mondja a színművész . Az maga a költészet.”

Fotó: Horváth Judit
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A Dob utcától a Buckingham-palotáig

László Fülöp (1869–1937) neve itthon 
nem cseng ismerősen, pedig határainkon 
túl egyike volt kora legismertebb és leg-
keresettebb művészeinek. Talán azért fe-
ledkeztünk meg róla, mert életének nagy 
részét hazájától távol töltötte, olyannyira, 
hogy 38 évesen végleg Londonban telepe-
dett le. „Angol” festő lett, szerte a világban 
ma is így tartják számon őt, aki mindvégig 
büszke volt magyarságára. Ő volt az egész 
világon a reprezentatív portréfestészet 
utolsó, népszerű, keresett képviselője. Nem 
akárkik ültek modellt neki, hiszen műter-
meiben királyok, császárok, bíborosok, her-
cegek és egy pápa is egymásnak adták a 
kilincset. 

E sorok szerzője azért tartja fontosnak 
mindezt, mert a különleges pályát befutó 
képzőművész, nem mellesleg Székely Ber-
talan és Lotz Károly tanítványa, egyszerű 
zsidó szabó gyermekeként Laub Fülöp né-
ven jött a világra 1869. április 30-án a Dob 
utca 33.-ban. Egy 1908-ban kelt levelében 
így emlékezik pályájának kezdetére: „Ifjú 
éveimet sok küzdelmek közepette töltöttem 
Lehmann pesti színházi dekoráció festőnél 
(ki akkoriban a legnevezetesebb volt), ő volt 
első mesterem. Kivált építészeti szobrászat-
tal foglalkoztam, ezután majolika s porcelán 
festészettel, végül a művészeti részével a 

fényképészetnek. Már 1884-ben látogattam 
boldogult Vidéky János vezetése alatt álló 
iparrajziskolát – kinek sokat sokat köszönhe-
tek. 1886-ban vendéglátogató növendéke 
lettem (Keleti Gusztáv alatt) a Rajztanárké-
pezdének, bár naponta csak két órát járhat-
tam be. Az év végével pályázat útján először 
állami művészeti ösztöndíjban részesültem. 
1887-ben az év elején pályázat útján Lotz 
Károly, boldogult kedves mesterem rendes 
növendéke lettem.” 

Tanulmányait később Münchenben és 
Párizsban folytatta. Első kiállított festménye 
egy libapásztorlányt ábrázoló életkép volt. 
Ez volt az az időszak, amikor soha nem látott 
gazdasági fejlődés indult el Magyarorszá-
gon. A vállalkozásaikból meggazdagodott 
gyárosok, nagykereskedők, az újonnan nyílt 
hitelintézetek bankárai, tehát az új polgári 
réteg lett a fiatal festő legkorábbi megren-
delője.

Első hivatalos felkérése Szilágyi Dezső 
igazságügy-miniszter arcképére érkezett, 
majd Wekerle Sándor miniszterelnök ren-
delt tőle portrét. A századfordulóra László 
Európában a csúcsra jutott, holott ekkor 
még csupán 30 éves. Év végére már olyan 
elképesztően elfoglalt volt, hogy lehetetlen-
ség követni, éppen merre jár. Már megfes-
tette Ferenc József portréját Budapesten, 

a német kancellárét Berlinben. Hohenlohe 
herceg, német birodalmi kancellárról ké-
szült festménye akkora sikert aratott, hogy 
II. Vilmos német császár azonnal találkozni 
akart vele. 

Mivel huzamos idő óta élt Londonban, 
így angol állampolgárságért folyamodott. 
Kitört azonban az első világháború, s furcsa 
módon angol és magyar oldalon is egyik pil-
lanatról a másikra „ellenség” lett. A magyar 
szakma és közvélemény is elítélte, hogy an-
gol állampolgárságot vett fel, egymás után 
jelentek meg az őt támadó cikkek. Ugyanek-
kor Angliában a saját családtagjainak nyúj-
tott segítség miatt internálták, hiszen a há-
borús logika szerint egy ellenséges ország 
állampolgárait segítette. 

Jóvátétellel ért fel, hogy 1927-ben a ma-
gyar kormány meghívta, hogy fesse meg 
Horthy Miklós portréját. Diadalmas hazalá-
togatása éppen olyan volt, ahogyan manap-
ság egy világsztár érkezne Budapestre. 

Londoni kiállítását készítette elő, amikor 
egy második szívroham ledöntötte. 1937. 
november 21-én jelent meg a hír, hogy a 
magyar állam a külföldi állampolgárok szá-
mára adható legrangosabb kitüntetéssel, a 
Corvin-díszjelvénnyel jutalmazta. Másnap, 
november 22-én hunyta le örökre a szemét.

A Magyar Nemzeti Galéria az 1925-ös, 
Műcsarnokban rendezett kiállítása és 2004-
es reprezentatív, átfogó londoni tárlata után 
2019-ben rendezett műveiből hiánypótló 
kiállítást. 

Bóka B. 
László

László Fülöp műterme

Még csak néhány hét telt el azóta, hogy eltemették a 20. század meg-
határozó alakját, II. Erzsébetet, az Egyesült Királyság királynőjét, aki 
1952 óta ült a trónon. Erzsébet további 14 nemzetközösségi állam, 
valamint az anglikán egyház feje, összesen 32 független állam ural-
kodója volt. Még kiskányként egy magyar festőművész, a 20. század 
egyik legnagyobb portréfestője, László Fülöp festette őt le.

Török 
Zsuzsa
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Szabó Imola Julianna 

„betűéspixelrakodómunkás” 
Író, táncelméleti szakíró, 
tervezőgrafikus 

Varratok című 
versprózakötete 2014-
ben jelent meg Palman 
Zsuzsi grafikáival. 2015-
ben látott napvilágot 
Kinőtt szív című felnőtt 
mesekönyve Maros 
Krisztina illusztrációival 
és Braille-írásos mel-

léklettel. Mindkét kötet Szép Magyar Könyv 
elismerésben részesült.
Metzing Eszterrel közös könyvtervével 
megnyerte az Aranyvackor díjat, majd az „50 
tehetséges fiatal” program mentoráltjai közé 
válogatták. 
2016-ban a JAK és az Írók Boltja által alapított 
Könyvösztöndíjjal jutalmazták. 
Számos hazai és külföldi design-shortlisten, 
kiállításon szerepelt munkáival. 
2018-ban Molnár István-fődíjas lett. 
2019-ben jelent meg Lakása van bennem 
című kötete a Jelenkor Kiadónál, majd 
lengyel ösztöndíjasként 2020-ban a Holtak 
aranya, Holdak ezüstje címmel lengyel–
magyar kétnyelvű kötete látott napvilágot. 
2021-ben az Arany Rajzszög kiállítói közé 
került az Alföld folyóiratnak készített illuszt-
rációival. 2022-ben Erzsébetvárosi irodalmi 
ösztöndíjas.

ERZSÉBETVÁROS IRODALMI ÖSZTÖNDÍJASA: SZABÓ IMOLA JULIANNA

Erzsi felhőtlen gyermekkora
Szotyis udvarnak hívtuk. Üres volt, akár 
anyám méhe. A földszinti professzor söp-
rögette, ha beköszöntött az ősz. Avarszag 
tapadt a csempére. Csúszott. Máshogy kop-
pantak rajta a cipők: a műanyag talpú, a fa, 
a tű, a lakk. Kilencvenegy lépcsőfok a pad-

lástér. A körfolyosó, akár egy bélrendszer. 
Reggelente a kapunak torlódunk, minden-
ki siet a dolgára. Nem szeretek köszönni. 
Juci mama zsírlevest főz, a szemüvegére 
tapadnak a pettyek, pongyolája alá bújik a 
hússzag. Ünnepi ebéd. El szeretnék tűnni a 
szülinapi tortában. A magánynak tetraéder 
alakja van. Képes vagyok lenyelni. A titkok 
miatt nem nyújtózom az ég felé, nehezéke 
vagyok a napoknak. 

Anyám csontos testén átfúj a szél a Garay 
utca felől. Apámat már elvitte a 62-es villa-
mos. Én menetrendszerűen járok az isko-
lába. Péterfy Sándor, Rottenbiller. Mennyi 
férfi. Szerelmes leszek egy szoborba a kór-
ház előtt. Sápatag, akár a mész. Tetszetős a 
törékenysége. Anyám elmúló árnyként fut 
fel a házfalakra, fejét a tetőknek dönti, inte-
get. Juci mama szerint az emlékek követnek 
minket. Kerülővel járok haza, magam mö-
gött hagyom mind. 

Juci mama hasa sakktábla. A rák nyer. Feke-
te zászlót teszünk a kapuba. A szomszédok 
nem lépnek felém, mit is mondhatnának 
egy árvának. Télre átköltöztetnek a Hernád 
utca 44.-be. Nincs több szotyi, csak Bartók 
Rádió vasárnaponként. Műemlékké köve-

sednek az árnyaim, évfordulókon koszorút 
viszek nekik. 

Fényképekké rögzítem a térképet. Kertész 
utca, Rózsák tere, Alsó erdősor. Káposztaföl-
dek betonkéreg alatt, homlokzatok a mell-
kasomon. Ha felnézek, szédülök az ívektől, 
kapkodom a levegőt. 

Lelkesen öntözöm a növényeimet, de csak 
egy éli túl. Hálából magammal viszem a Ki-
rály utcába vásárolni. Délutánonként a New 
York-palotában teázunk. Évekig az egyetlen 
barátom, aki kíváncsi a szóvirágaimra. Az Ál-
latorvosi Egyetemnél hozzám szegődik egy 
macska. Háromlábú, félszemű, de egészsé-
ges, és az enyém. Miksának keresztelem a sár-
gás csillogó üvegszeméről. Vörös a szőre, sp-
rőd, mozaikokban fehér foltos, alig dorombol.

Otthonként emlegetem a szobát. Lakcímkár-
tyám van róla. Éjjelente az égbolt májfoltjait 
nézem a tetőtérből, a fesztávjukról felisme-
rem a galambokat. Az emlékek elkerülnek, 
már csak azt nem tudom, hogy örökölhető-e 
a jövő. A vitrinből poharat keresek, az ujjle-
nyomatok évgyűrűk. Szomjazom az igaz-
ságra. Csak nézem az üveg belső szilánkjait. 
Víz. Mint az eső, ami szétfolyik az ablakon. 

„A jó fotósok embert fotóznak” – mondja 
Ivola. Nem egyszerű beszélgetni vele. Min-
dig siet valahova, mozgásban van, ritkán 
ül meg egy helyen. Magáról visszafogottan 
beszél, tekintete mégis beszédes, ahogy a 
témát keresi. Ivola a képeivel mesél.

Az ingyenes örömzenéken többször ta-
lálkoztunk, s gyakran azt vettem észre, Ivo-
lát nézem, nem az előadót. Vagyis inkább 
Ivola lelkén keresztül látom az előadást.

Ivola dolgozik. Ilyenkor nem fut-rohan: 
figyel.

Fényképet készít az önfeledten, csukott 
szemmel is kitárulkozó Dunai Tamásról, az 
emberek között éneklő, mindig szelíd Szine-
tár Dóráról vagy Gerendás Péterről, Magyar-
ország legnagyobb zenebohócáról.

Fordul a kamera, s Ivola már a közönsé-
get fürkészi. Udvariasan, ám határozottan.

Nézők ülnek esőben a székeken, dacolva 
az időjárással, esernyők alatt tapsolnak ke-
zek. A forróságban napozóágyon nyújtózó 
idősebb hölgy élvezi a muzsikát, turisták 
telefonnal fotózzák a műsort, mellettük a 
járdán rollerek. Pizzafutár mélázik el, meg-
állva pillanatra munka közben, kapualjból 
kukucskálnak a ház lakói, s az emeleti ab-
lakok is nyitottak a délutáni zenére. Szólt a 
Spinoza örömzenéje hétről hétre, szeretet-
ben, családi hangulatban, nézelődőkkel. 
Összetartó, felemelő, örömteli zene az ut-
cán, a képeken. 

„Nem művészet, mert nem én találom ki. 
Ez fotóriporteri munka” – magyarázza Ivola, 

s számba vesszük megbízásait. Dolgozott 
református közösségben, színházban, kór-
házban. Szerkesztett képújságot, fényképe-
zett reklámügynökségnek, vágott videofil-
met. A szakma jól ismeri különleges nevét és 
erőteljes, empatikus szociofotóit. Bazánth 
Ivola most az Erzsébetváros újságon kívül a 
Jelennek fotózik, a 168 Óra már a múlt, pe-
dig 22 éven át határozta meg az identitását. 
Nagy szerencsénk, hogy most velünk, mel-
lettünk munkálkodik.

Ivola itt él, köztünk. Erzsébetvárosi fo-
tográfus. Itt jár-kel naponta. Boltba, hiva-
talba, rendezvényekre. Képei legtöbbször 
az utcán születnek. Érzékenyen, őszintén 
mutatva a velünk lüktető kerületet, világot. 
Omladozó házfalat, ragyogó homlokzatot, 
s főleg arcokat a szomszédból, a házból, a 
Dob utcából. Embereket, közülünk. 

Bazánth Ivola az embert fotózza, aki visz-
szanéz rá – az emberre.

Török Zsuzsa

Ivola és az ember
  MUNKATÁRSUNK KÉPEI A SPINOZÁBAN

Bazánth Ivola fotóriporter dokumentálta a Spinoza 
Színház örömzenei koncertjeit májustól szeptemberig, 
a Carl Lutz-emlékműnél. A teátrum igazgatója, Sándor 
Anna beleszeretett a képekbe, s úgy döntött: egy cso-
korra valót megmutat a közönségnek is. Munkatársunk 
kiállítása a Dob utcai ékszerdobozszínházban látható.



12. ERZSÉBETVÁROS 2022/101956. OKTÓBER 23.

Erzsébetváros nem volt szűkében az el-
lenálló csoportoknak. A pokoli sarok kö-
zelében kettő is volt. Az úgynevezett Ga-
ray tériek, főleg fiatalok, és a Baross téri 
csoport. A pokoli kereszteződés mintha 
mégis kilógna a sorból. Ritkán emlegetik. 
Ha igen, egy kicsit magyarázkodva, rös-
telkedve. Miért?
– Jegyezzük meg, a pokoli sarok a harci di-
csőségben Zuglóval osztozik, mivel a harcok 
színtere a két kerület határára esik. Az állo-
mány zöme azonban nagyon is hetedik kerü-
leti volt. A kerület határán fekszik a Százház 
utca és a vele párhuzamos Jobbágy utca, 
akkoriban elég lepattant hely, ahol a harco-
sok többsége lakott. Nem szokás reklámozni, 
de a két akkori utca szükséglakásai ban va-
gányok, jampik, csavargók, prostik, ha úgy 
tetszik, „alvilági alakok” éltek. Többségük 
ismerte is egymást, ha máshonnan nem, a 
börtönből. Egy brancs volt.

Erzsébetváros a harcoló csoportok szá-
mát tekintve meglepően termékeny volt.
– Ez a kutatókat is meglepi. Működött ellen-
álló csoport a Lenin körúton („Lenin körúti-
ak”), az önkormányzattal átellenes házban, 
létezett Wesselényi utcai csoport. Volt Csen-
gery utcai csoport, nem is kicsi, főnöküket, 
Steiner Lajost ki is végezték. Volt Hársfa 
utcai csoport, és ott voltak a pokoli keresz-
teződés szomszédságában a Baross tériek 
és a Garay tériek. Ez hét felkelő csoport. A 
legkisebb pesti kerület harciasságban a leg-
nagyobb volt. És meg kell említeni a Péterfy 
Sándor utcai kórházat, ahol nyomda mű-
ködött, és a New York-palotát, ahol újságot 
szerkesztettek.

Kikből állt a Thököly úti csapat? A hírük 
enyhén szólva kétes.
– Tényleg feltűnően sok volt köztük a bör-
tönviselt. Más kérdés, hogy Rákosi rendsze-
rében drákói ítélkezési gyakorlat folyt. Úgy 
is mondhatnánk, durva megfogalmazás-
ban, hogy csóró, lepattant, szegény rétegek, 
kallódó emberek laktak a Százház utcában, 
a kor nyelvén, hogy ez volt „a Százház utcai 
galeri”. Vezetőjük, Klauber 
István 34 éves villanysze-
relő október 26-án szaba-
dult oroszlányi rabmun-
kából, és állítólag nőkkel 
tartatta ki magát, egyszer-
re hárommal is. Mégsem 
lehet azzal elintézni őket, hogy destruktív, 
a forradalmat „bulinak” tartó, a fegyverbir-
toklásban tobzódó alvilági alakok lettek 
volna. Tartogattak meglepetéseket. Épp a 
legélesebb helyzetben, harc közben, ami-
kor az élet volt a tét, derül ki róluk, mennyire 
észnél vannak. Persze végig alkoholizáltak, 
nem lehetett a feszültséget másképp bírni. 
A rendelkezésükre álló eszközökhöz képest 
mégis elképesztő ügyességgel szervezték a 
harcot. Emberveszteségük nem is volt. Ha 
kilőttek egy-egy páncélautót, kirohantak, és 
gyorsan betolták a mellékutcába, hogy ne 
fogjon gyanút az utánuk jövő. És jöhetett is 
a következő.

Kiváló sajtójuk volt Nyugaton.
– Ez abból adódik, hogy a közeli olasz nagy-
követségről rendszeresen látogatták őket 
az olasz tudósítók, akik durva, ám hősi alak-
ként, afféle Hemingway-hősként heroizálták 
őket.

Az utcai harcokat ritkán vezetik elméleti 
fizikusok, egyetemi tanszékvezetők.
– Klauberről, a vezérről azt írják a nyugati 
lapok: „bűzlik, mint a csapzott vadállat”, 
kezében pléhbögrében konyak, fején szőr-
sapka, átlőtt fülén koszos ragtapasz. Mégis 
szimpátiával írnak róluk, bár nem szépítik a 
dolgokat. A képet ezért érzem hitelesnek. 
A másik figyelemre méltó mozzanat, hogy 
amikor az orosz parlamenterek november 
8-án felkeresik őket Grebennyik tábornok 
üzenetét hozva, hogy most aztán tűzzenek 
innen, mert ha nem, szilánkra lövik őket, 
azonnal elszelelnek. Nem voltak önpusztító 
fanatikusok. Nem mintha beijedtek volna, 
de tudták, hol a határ.

A magántulajdont nem nagyon tisztelték. 
A harchoz lefoglalt lakásokból pár apróbb 
holmi eltűnik a lakók szerint. Egy ruhabol-
tot is kirámolnak. A csoporthoz tartozó 
nők sem voltak a szűzi erény rabjai.
– Nem biztos, hogy erkölcsi normáinknak 
mindenben megfelelnek. Ne szépítsük, csi-
bészek voltak. Kemény életük volt. Sokan 
jöttek állami gondozásból. De sivár, remény-
telen sorsuk egy pillanatra megnemesedik. 
Nem közönséges bátorságról tesznek ta-
núbizonyságot. Nem tagadhatjuk bűnöző 
múltjukat. Annyit mégis el lehet mondani, 
hogy egy nagy történelmi pillanatban a jó 
oldalon álltak.

Honnan szereztek fegyvert? Ha háromfe-
lől hullott a tankra a benzines palack és a 
gránát, háromfelől kelepeltek a golyószó-
rók, az valóban pokoli lehetett.
– Amikor az Amerikai úton alakulni kezd az 
új rendőrség (Nemzetőrség), azonnal jelent-
keznek. Papírt, pénzt, fegyvert kapnak, de 
azon nyomban meg is pattannak. A közpon-
ti irányítást semmiféle hatalomtól nem tűrik. 
Abszolút függetlenek voltak.

A corvinisták miért híresebbek? Embere-
ink, a Thököly útiak a harcban jóval ered-
ményesebbek voltak.
– A corvinisták már októberben színen van-
nak, a pokoli sarok hősei csak november 
4-én alakulnak. Tevékenységük 8-ig tartha-
tott. A fegyverszünet létrejötte, az átmeneti 
„győzelem” a Corvin dicsőségét gyarapítot-
ta. A Corvinnak nagy nimbusza volt. A pokoli 
sarok teljesítményeiről a sajtó már nem írha-
tott. A Szabad Kossuth Rádió is elhallgatott.

Veszteségeik – pokol ide, pokol oda – 
szinte nem is voltak.
– Három sebesültjük volt, az egyik saját 
ügyet lensége miatt. Ehhez szerencse is 
kellett. Másrészt fegyelem, önszervezési 
készség. Megjegyzendő, a Thököly útiak 
maximálisan betartották a genfi egyezmény 
rendelkezéseit. A tankból kiugró sebesült 
katonát, ha megadta magát, rögtön a Péter-
fybe szállították. Ez az elvadult helyzetben 
nem közönséges korrektség.

Hősiesség és kriminalitás kettőssége jel-
lemzi a pokoli csoportot?
– A „lánglelkű forradalmár” mítosz. 1956-
ban is kevesen voltak az Angyal Istvánhoz 
hasonló, tiszta lelkű értelmiségiek. Az utcai 

harcosok csórókból, vagányokból, izgága, 
kalandvágyó kamaszokból szerveződtek. 
Maga a harc az adrenalinszint, a fegyver 
birtoklása kaland és izgalom, többen éle-
tük fénypontjának tekintették. A bukás után 
visszazuhantak a sivár mindennapokba, a 
körülmények felmorzsolták őket. Meg kel-
lett élni, fenn kellett maradni.

Ki volt a központi figura?
– Klaubert tekintik annak. Utólag nehéz ki-
bogozni. Sokan mondják vezetőnek a 25 
éves Ludányi Ferencet (Bütyök), jelentős 
szerepet játszott Franyó Ferenc (Füles), akit 
már ’58-ban kivégeznek. (A többieket 1959 
őszén.) És ott volt Keller Károly (Kacsa), aki 
ritka kemény ember volt. A bíróságon sem 
tagadja meg indulatait.

A harcok megszűntével hazamentek a 
Százház vagy a Jobbágy utcába, pár lé-
pésre a pokoli saroktól? Nem számítottak 
kemény elbánásra? 
– Ha számítottak volna, megpattantak vol-
na, mint Klauber és még néhányan. Talán 
bíztak a feledésben? Ha így volt, naiv dolog 
volt.

Hova tűnnek az emigránsok?
– Klauber Izraelben, egy Askelón nevű tele-
pülésen kezdett új életet, ahova a harcok-
ban szintén részt vevő nője révén került. 
(Ornstein Béláné Szepesi Márta vagy „Zsidó 
Márta”.) Ludányi eltűnik. Aki itt maradt, irga-
lomra esélye sem volt. Többségük ismerte 
egymást, elég volt, ha valaki befújta a má-
sikat.

A pokoli sarok harcosai közül tizenkét em-
bert végeztek ki. A résztvevőket elfelejtet-
ték. Mintha restellnénk őket.
– Ha így van, az méltánytalanság. A novem-
beri „második menetben” Erzsébetváros 
vitte a prímet. A harcok novemberi szaka-
szában a VII. kerület keményen ellenállt, pe-
dig túl sok esélyük nem volt. Minden emberi 
életnek, a legsivárabbnak is vannak emelke-
dett pillanatai. Erzsébetvárosnak nem kell 
szégyellnie bűnös és bátor csibészeit.

   A POKOLI KERESZTEZŐDÉS

Erzsébetváros hős csibészei Buják 
Attila

Pokoli kereszteződés. Így nevezte az ’56-os köznyelv a Dózsa György út és Thököly út kereszteződését. Itt 
állították fel halálcsapdájukat november 4. után a Százház és Jobbágy utcai felkelők, akik a második szov-
jet invázió napjaiban, elfoglalva a kereszteződés négy sarkából hármat, a harcban rendkívüli ügyességet 
tanúsítottak. Húsz szovjet tank, páncélozott jármű, rohamlöveg kilövésével csúcstartók voltak. A siker 
egyik magyarázata, hogy a helyi vagányok a börtönből ismerve egymást, sajátos szubkultúrát alkottak. 
Hősiesség és kriminalitás, odaadás és kegyetlenség, bátorság és ravaszság különös elegyét képviselték.  
Eörsi László történész, a felszámolt 1956-os Intézet egykori kutatója szerint Erzsébetváros november ele-
jén az ellenállás legfőbb bázisa volt.
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60 év feletti érdeklődőknek, egész 
hónapban különféle akciókkal 
kedveskedünk. 

Hozza el magával egy 60 év feletti 
ismerősét és megajándékozzuk egy 
S.OOO Ft értékű vásárlási utalvánnyal,
melyet szaküzleteinkben válthat be.*

Időpont egyeztetés szükséges, kérjük 
hívja hallásszaküzletünket.

NYITVA TARTÁS: 

H-P: 9.00-14.30 www.yarus.hu www.hallas.hu bernafonf)
Your hearlng • Our passlon 

Jelentkezzen INGYENES hallásvizsgálatunkra

A zsűri négy művet választott ki próba-
folyamatra, bemutatásra. A magyar hívó-
szóra reagált a mindössze húszesztendős, 
szabadúszó Keményfi Eszter. Crescendo- 
Corona című minidrámájának főhőse egy 
nagymama, aki a Covid-járvány idején több 
mint egy évig ki sem mozdul a lakásából, 
majd tovább is ragaszkodik ehhez az élet-
formához. Noblet Péter a Warwicki Egyete-
men tanult színházelméletet. Látlelete egy, 
az együttélésbe belefásult házaspár dialó-
gusában tart tükröt az úgynevezett népese-
déspolitika fonákságának, a homofóbiának, 
a nemzeti közösséghez tartozás ellentmon-
dásainak. 

Nagyon is feltételesnek bizonyult a je-
lenetek hívószavak szerinti szétválasztása, 
hiszen az élet kategóriában bemutatott dra-
molettek is sokat elmondtak arról, hogy mi 
történik velünk éppen most és éppen itt. 
Az énekművész, muzikológus Pinthér Anna 
Kék pillangó című keserű abszurdja azt 
mutatja meg, mi történhet, amikor egy fel-
dolgozhatatlan helyzetet kellene feldolgoz-
nunk. A Freeszfe dráma szakos hallgatója, 
Komáromy Bese kis remeklésében, az Öm-
lengben egy családnak azt kell eldöntenie, 
mihez kezdjenek a nagymama hamvaival. 
És egymással.

A fesztiválon a szerzők és a közönség 
azt figyelhette meg, hogyan változnak az 

írások a rendezés, az előadás közben, ho-
gyan alakulnak át a hangsúlyok, hogyan 
kell úgy egyensúlyozni, hogy a nézőre ma-
radjon annak eldöntése, hogy amit lát, az 
nevetséges-e, vagy szívszorítóan szomorú. 
Esetleg mindkettő. A fiatal írókat ezeken a 
napokon idősebb pályatársaik tanácsai se-
gítették. A munkában részt vett Parti Nagy 
Lajos, Fekete Ádám, Kárpáti Péter, eljöttek 
Erzsébetváros irodalmi ösztöndíjasai: Szabó 

Imola Julianna, Szijj Ferenc és Závada Péter 
is. Beszélgetésükből az is kibomlott, milyen 
bonyolult a viszony a személyes élmény és 
az elkészült mű között. 

A főszervező Viktor Balázs azt ígéri, a si-
keres eseménynek lesz folytatása a nyertes 
szerzők együttműködésével. A háromnapos 
fesztivál megrendezését Erzsébetváros ön-
kormányzatának támogatása tette lehetővé.

B. J.

Magyar – Élet: műhely és fesztivál az RS9-ben 
Mi történik az írott szöveggel, ha felolvassák? És ha profi színészek profi rendező értelmezésében elkezdik 
drámaként játszani? Ezek voltak a központi kérdései az RS9 Színházban szeptember 22–24-én Erzsébet-
város támogatásával megrendezett Magyar – Élet című fesztiválnak. Korántsem mellesleg az is kiderült, 
hogyan segíti egy pályázat új, jelentős tehetségre valló szövegek, drámarészletek létrejöttét. A Tér 12 Kul-
turális Egyesület, a Fiatal Drámaírók Háza és az RS9 Színház 15 perces jelenetek, drámarészletek beküldé-
sére kiírt pályázatára 41 írás érkezett, a nyilvános műhelymunkára pedig több mint száz néző volt kíváncsi. 

HELYISMERETI JÁTÉK

Valahol 
Erzsébetvárosban
Próbálják kitalálni: vajon hol készülhe-
tett a kép? Rejtvényünk megfejtése egy 
utca és egy házszám lesz. A helyes vá-
laszhoz csupán éles szem, a sétálás örö-
me kell, és még egy csipetnyi hajlam a 
flâneurségre. Hogy ez micsoda? 
A flâneur francia szó, kószálót jelent. 
Ő igazi városi figura, akinek számára a 
lakóhelye maga a titokzatos, felfedezni 
való természet, amelyben – bármilyen 
legyen is – gyönyörködik. A flâneur 
egyben valódi lokálpatrióta is, aki nem 
kimegy, hanem bemegy az utcára, és ez-
zel lényegében meg is érkezett.

A megfejtéseket november 5-ig várjuk 
e-mailben (ujsag@erzsebetvaros.hu)
vagy postacímünkre. A megfejtők között 
az Orlai Produkció A szív hídjai című
darabjára sorsolunk ki két jegyet.
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SZENT KOZMA 
GYÓGYSZERTÁR
�  1074 BP., ALSÓERDŐSOR U. 7. 
     (A KÓRHÁZNÁL)

�  +36 1 343 5230, +36 20 583 6546 

�  H–P: 8:00–20:00, SZ: 8:00–13:00

SZÉLES  
ÁRUKÉSZLETTEL, 

SZAKÉRTELEMMEL  
VÁRJUK 
ÖNÖKET!

Az akció érvényes minden recept nélkül kapható nem támogatott termékre, az üzletekben történő vásárlás esetén 
2022. december 31-ig. A részletekről érdeklődjön a patikákban. Más akcióval össze nem vonható.

HA SZOMBAT, AKKOR PATIKA

PATIKASZOMBAT!

KEDVEZMÉNY 
SZOMBATONKÉNT15%  

A Klímakabinet is szeretne segíteni a téli 
hónapokban azoknak az erzsébetvárosi 
lakóknak, akik nehéz anyagi helyzetük mi-
att nem tudják megfelelően szigetelni az 
otthonukat. A kerületben sok a régi, rossz 
állapotú lakás, az ablakok fakeretei meg-
vetemedhetnek, és a réseken befütyül a hi-
deg szél. Sokkal több energia kell az ilyen 
lakások felfűtéséhez. Ezért a Klímakabinet 
– térítésmentesen – szilikonos szigetelő 
szalagokat biztosít a rászorulóknak. Abla-
konként körülbelül 12 méter jut mindenki-
nek. A Klímakabinet munkatársai szívesen 
el is magyarázzák, hogyan kell ezeket a szi-

getelő csíkokat az ablakkeret és a tok közé 
felhelyezni. Ezzel az egyszerű, praktikus 
módszerrel nemcsak melegebb lesz a la-
kás, de akár tíz százalékkal is csökkenthető 
az energiafogyasztás.

A hőszigetelő anyagot azok igényelhe-
tik októbertől, akik a Humánszolgáltató Iro-
dától igazolást hoznak arról, hogy szociális 
támogatásban részesülnek. 
A részletekről a Klímakabinet munkatársa, 
Schabedly Dávid ad felvilágosítást.
E-mail: schabedly.david@erzsebetvaros.hu
Telefonszám: +36-1-462-3422
Cím: Erzsébet krt. 6. 

Ingyenes segítség a nyílászárók hőszigeteléséhez

Legalább tíz évre olcsó 
bérű lakáshoz jutnak az 
önkormányzat legújabb 
bérlakáspályázatának 
nyertesei. A kiválasztott 
rossz állapotú ingatlan 
felújítása után a piaci ár har-
madánál is kevesebb, négyzet-
méterenként 1016 forintos bérleti díjat kell 
fizetniük. Erzsébetváros ingatlangazdálko-
dással foglalkozó nonprofit cége, az EVIN 
most 16 otthont hirdetett meg. A legkisebb 
egy 23 négyzetméteres minigarzon a Dam-
janich utcában, a legnagyobb egy Kertész 
utcai 152 négyzetméteres ingatlan. A kis 
lakás felújításának várható költsége 4 mil-
lió 350 ezer forint, míg a négyszobás lakás-
ra valószínűleg több mint 28 millió forintot 
kell költeni. A pályázóknak rendelkezniük 
kell a becsült költség 40 százalékával, há-
romhavi lakbér értékét ajánlattételi kaució-
ként kell befizetniük, de azt a vesztesek 
visszakapják. 
A dokumentáció letölthető a www.evin.hu 
webcímről. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje 2022. október 21. 

Hosszú távú lakásbérlet – felújításért 

1. Ki pályázhat? Aki VII. kerületi 
lakos, vagy Erzsébetváros önkor-

mányzati intézményeiben dolgozik, és 
igazolt jövedelme eléri a pályázati ki-
írásban szereplő összeghatárt.

2. Mit vállal a nyertes? A lakást egy 
éven belül fel kell újítania. A pályázat 
benyújtásakor fedezetként rendelkez-
nie kell a felújítási költség 40 százalé-
kával. 

3. Miért érdemes pályázni? A nyertes 
a lakás felújításáért a piaci árnál jóval 
alacsonyabb (1016/m2) bérleti díjat fi-
zet, és a felújítás összegét is lelakhatja.

4. Mennyi időre szól a bérleti viszony? 
A szerződés tíz évre szól, és meghosz-
szabbítható.

5. Mennyi kauciót kell fizetni? Ajánlat-
tételi díjként háromhavi lakbér össze-
gét kell befizetni, ezt az EVIN a veszte-
seknek visszafizeti.

A hagyomány szerint 1517. 
október 31-én függesztette 
ki Luther Márton a witten-
bergi vártemplom kapujára a 
bűnbocsátó cédulák (búcsú-
cédulák) árusításához kap-
csolódó 95 tételét. A röpirat 
az egész keresztény világot 
felkavarta. Maga a kifüggesz-
tés nem volt ritka cselekedet, 
a templomkapu a nyomtatás elterjedése 
óta üzenőfalként funkcionált.
Számos protestáns egyház ehhez kapcso-
lódva október 31-én ünnepli a reformáció 

napját vagy emléknapját. 
A vallásháborúk lezárulta 
(1648) után, a kifüggesztés 
150. évfordulóján, 1667-
ben döntött úgy a szász vá-
lasztófejedelem és a szász-
országi evangélikus egyház, 
hogy ezt a napot nyilvánítja 
a „vallásjavítás” (reformá-
ció) kezdetének. A kezdeti 

szokást a legtöbb evangélikus gyüleke-
zet átvette. Magyarországon a protestáns 
gyülekezetek istentisztelettel ünneplik a 
napot. 

A reformáció napja – október 31.

Október 23. kettős nemzeti ünnep. Az 1956-os forradalom 
kitörését és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltását is 
ezen a napon ünnepeljük. Ennek alkalmából Erzsébetvá-
ros Önkormányzatának szervezésében ünnepi megemlé-
kezésre invitálunk mindenkit.

Az emléknapon jelen lesz Juhász Anna irodalmár is, aki-
nek édesapja, Juhász Ferenc költő aktív szereplője, szellemi 
előkészítője volt az 1956-os forradalmi eseményeknek Bu-
dapesten. A prózai megemlékezést Báró Maszkura harmo-
nikakísérete egészíti ki. 

Az esemény nyilvános, a kerület minden lakóját, 
minden itt tanuló diákot szeretettel 
látnak a szervezők. 

Ünnepi megemlékezés

Számlálóbiztosok fogják felkeresni azo-
kat, akik október 16-ig nem élnek a lehe-
tőséggel, hogy adataikat az interneten 
küldjék be. De hogyan védekezzünk a 
csalók ellen? Kit engedjünk be, kit ne? 
A számlálóbiztosok a fenti fotón látható 
igazolvánnyal és saját személyi okmány-
nyal tudják igazolni magukat. Az igazol-
ványnak tartalmaznia kell egyedi azono-
sító számot, és a számlálóbiztos nevét 
is. A munkához a KSH tabletet ad, ez is 
alátámaszthatja a hitelességet, hiszen 
papíralapú kérdőívkitöltésre nem kerül-
het sor.
A számlálóbiztosokról a statisztikai hiva-
tal a 06-80-080-143-as ingyenes telefon-
számon ad információt. Az erzsébetvá-
rosi önkormányzat is működtet hasonló 
célból ingyenes számot, amely munka-
időben hívható: 06-80-204-531.

Mese- és novellaíró
pályázat

Népszámlálás: 
védekezzünk a csalók 
ellen!

Jelentkezz te is október 20-ig, és 
nyerj! Ha irásod a legjobbak között 
szerepel, értékes könyvutalványra 
számíthatsz.

Tematikai megkötés nincs, bármilyen 
téma választható. Azonban örömmel 
vesszük, ha a beadott mű a VII. kerület-
hez kapcsolódik. A zsűri tagjai az erzsé-
betvárosi irodalmi ösztöndíjasok közül 
kerülnek ki.
A meséket és novellákat három korcso-
portban várjuk:
I. korcsoport: a 8–10 évesek mesével 
pályázhatnak,
II. korcsoport: a 11–13 évesek mesével 
pályázathatnak,
III. korcsoport: a 14–19 évesek novellá-
val pályázhatnak.
Benyújtás:
• progli.katalin@erzsebetvaros.hu
• Polgármesteri Hivatal Garay utca 5. 
szám alatti ügyfélszolgálat
A részletes pályázati felhívás az erzsebet-
varos.hu oldalon tekinthető meg.

Időpont: október 23. 11 óra
Helyszín: Rózsák tere, 
 1956-os emlékmű



K11 Művészeti és Kulturális Központ 
Budapest VII. 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  ren-
dezvények kezdete előtt. További információ: www.facebook.com/kiralyutca11 
és www.k11.hu, e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu.

Az ERöMŰVHÁZ műsorkínálata 2022. október 16. és november 10. között. A programok 
változhatnak. Az ajánlónkban szereplő eseményekkel kapcsolatban mindig tekintsék meg 
az aktuális információ kat a kulturális intézmény honlapján: www. eromuvhaz.hu

Róth Miksa 
Emlékház és 
Gyűjtemény 

Október 16. | 15:00
A SZECESSZIÓ ELFELEDETT MESTERE  
Városi séta // Múzeumok Őszi Fesztiválja 
Róth Miksa, Hauszmann Alajos, Jugenstil és 
Art Nouveau egy programban! Sétavezető 
Dávid Brigitta művészettörténész, a múzeum 
gyakornoka. A csoport maximum létszáma: 
20 fő. Jegyárak: 2000 Ft/fő.

Október 22. | 10:00
ÁLLATI JÓ! Családi nap a szecesszió és a 
fenntarthatóság jegyében // Múzeumok Őszi 
Fesztiválja. A programon történő részvétel in-
gyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Október 27.
BOROS MÁTYÁS TÁRLATVEZETÉS  Hiányzó 
tömeg című kiállításon a művész, Boros Má-
tyás tart tárlatvezetést. A program ingyenes.

Október 28. | 18:00
MŰVÉSZETTERÁPIA WORKSHOP
Daróczi Virág művészetterapeuta vezetésével 
művészetterápiás foglalkozás Boros Mátyás 
Hiányzó tömeg című kiállításán. Jegyár: 3000 
Ft/fő.

Október 29. | 11:00
MŰVÉSZET ÉS MINDENNAPOK RÓTH 
MIKSÁNÁL
Az Emlékház első emeletén található lakásmú-
zeum igazi időutazásra hívja látogatóinkat. A 
történelem viharai következtében Budapesten 
sehol máshol nem maradt fenn változatlan for-
májában 20. század eleji középosztályi lakás-
belső, így kiállításunk a Róth család történetén 
túl az életmód és a mindennapok történetébe is 
betekintést enged. Jegyár: 2000 Ft/fő.

November 5. | 11:00 
REJTÉLYES NÖVÉNYEK 
Rejtélyes növények meg bújó zsidó szimbólu-
mok a növényi ornamentikákban. A programot 
vezeti: Orbán Eszter kultúratörténész, a múze-
um gyakornoka.Jegyár: 2000 Ft/fő
 
November 10. | 18:00
TÁRSAS VISZONYOK A MŰVÉSZETBEN 
Kötetlen beszélgetés keretén belül ismerhet-
jük meg Verebélyi Diana, képzőművész, festő 
és férje Görög László konstruktív festő, képal-
kotó munkásságát együtt és külön. A prog-
ram regisztráció köteles!

152022/10 ERZSÉBETVÁROSPROGRAMOK

Október 15. | 15:00
ROXFORT-MŰHELY, irodalmi-filmes önisme-
reti csoportfoglalkozás asszociációs kártyák-
kal. Jegyár: 4000 Ft/fő

Október 20. | 18:00 
FOTÓTÖRTÉNETI ELŐADÁS 
Kolozsi Beával: szociofotó. Újonnan induló 
sorozat nyitó programja. Jegyár: 1500 Ft/fő

Október 24. | 18:00
TÁRLATVEZETÉS Hamvas Levente Péter 
kurátor vezetésével. Jegyár: 500 Ft/fő

Október 28. | 18:00 
FOTÓS KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS a 
gödöllői fotótechnikai táborról. Résztvevők: 
Felicides Ildikó és vendégei, köztük Kincses 
Károly, a tábor egykori szervezője. Jegyár: 
1000 Ft/fő

HERNÁDHÁZ 
– PESTI MOZI 
Budapest VII. ker., Hernád u. 46. Jegyek kaphatók 
online a jegy.hu és a jegyx1.hu oldalakon, vala-
mint a helyszínen. https://www.facebook.com/
pestimozi és www.hernadhaz.hu,  
e-mail: pestimozi@eromuvhaz.hu

Október 18. | 18:00
ÉRTÉKTÁR EST 
N. Kósa Judit előadása
Tudták, hogy a Nagykörút is Erzsébetváros-
ban született? Bizony, így van: itt épült   fel a 
négy kilométer hosszú promenád első háza. 
A körút történetéről, izgalmas házairól, külön-
leges figuráiról mesél N. Kósa Judit várostör-
ténész, újságíró. A részvétel ingyenes.

Október 20. | 18:00
REJTŐ ÉS A KABARÉ
Jegyár: 1500 Ft/fő.

Október 26. | 18:00
EGYSZER VOLT BEREGSZÁSZI ZSIDÓ 
POLGÁROK 
Goldberger Tamás könyvbemutatója
Beregszász lakosságának több mint 30 szá-
zaléka volt zsidó, a holokauszt során gyakor-
latilag mindenkit megöltek. Egy pesti orvos, 
aki Beregszászban nőtt fel, évtizedes mun-
kával összegyűjtötte az emlékeket és kiadta 
„Egyszer volt beregszászi zsidó polgárok” 
címmel.  Vendégünk dr. Goldberger Tamás.
A részvétel ingyenes.

Október 27. | 17:00
FŐZZÜNK FŰSZERES ESZTERREL 
Zöld zsidó vacsora, avagy ilyen a kóser, ha 
fenntartható
Minden lehet kóser, az is, ami megfelel a mai, 
környezettudatos, fenntartható és egészsé-
ges elvárásainknak. Ilyen ételeket mutat ne-
künk Fűszeres Eszter októberi gasztro work-
shopján. Jegyár: 10 000 Ft/fő.

November 2. 
TRIÓ ARRABAL KONCERT
Astor Piazzola,Tom Waits, Nino Rota feldol-
gozások és saját szerzemények. A trió tagjai: 
Kamondy Imre  (ének, harmonika), György 
Andrea (hegedű), Kiss Andris (zongora).
Jegyár: 1000 Ft/fő.

November 3.
ZSIDÓ KÜLÖNLEGESSÉGEK Szunyogh 
Szabolccsal. A részvétel ingyenes.

November 3.
SERESS EST Gerlóczy Zsigmonddal
A részvétel ingyenes.

November 10. | 18:00
AZ NEM ÚGY VAN! Történeti Tár Szubjektív 
Janklovics Péterrel
Zsidó humor az elmúlt századok zsidó ottho-
naiban. Jegyár: 2000 Ft/fő.

Budapest VII. ker., 
Csányi u. 5. 
Telefon: 
+36 1 369 3688, 
e-mail: csanyi5@
eromuvhaz.hu, 

nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig és 
vasárnap 14–18 óráig, pénteken: 10–14 
óráig, szombaton: zárva.  Jegyek kaphatók 
a helyszínen a nyitvatartási időben és a 
rendezvények előtt.

Október 19. | 20:00 
SZEDER 
Szeder, a Junior Artisjus díjas énekes-dalszerző 
2013 óta egyedi színfoltja a hazai könnyűzenei 
életnek. Új lemezével, a Bátran lépekkel bátran 
lépett új szintre. Jegyek elővételben: 1500 Ft/
fő | Jegyek a helyszínen: 2500 Ft/fő.

Október 20. | 19:00
#OLVASNISZABAD Szendrői Csaba (Ele-
fánt). Vendég: Jakobovits Kitti, pszichológus.
Szendrői Csaba hónapról hónapra olvasni hív-
ja a követőket, ahol 90 percig mindenki „csak” 
olvas. Ezt követi egy nagyjából 30 perces be-
szélgetés. Jegyek elővételben: 1500 Ft/fő | Je-
gyek a helyszínen: 2500 Ft/fő. 

Október 22. | 20:00 
NÉMETH JUCI ÉS G. SZABÓ HUNOR
A különböző formációkból (Budapest Bár, The 
Qualitons) jól ismert zenészek, akik a magán-
életben egy párt alkotnak, ezúttal együtt lép-
nek színpadra. Jegyek elővételben: 1500 Ft/fő 
| Jegyek a helyszínen: 2500 Ft/fő.

Október 25. | 18:00
VEGÁN 1X1 – MAGYAROS ÍZEK
Workshop a Vászonzsákoslány vezetésével. 
Jól ismert magyaros ízeket fogunk veganizál-
ni, növényi alapú ételeket készítünk közösen, 
tej, tojás és hús felhasználása nélkül. Jegyek 
elővételben: 1000 Ft/fő | Jegyek a helyszínen: 
1500 Ft/fő.

Október 26. | 18:00
TRENDRAKÓ Egészséges takarítás workshop
Ha rend és rendszer van az otthonodban, rend 
és rendszer lesz az életedben is. Jegyek elővé-
telben: 1000 Ft/fő | Jegyek a helyszínen: 1500 
Ft/fő.

Október 27. | 20:00
VERSJEGYEK – Csoóri Sándor és Izabella 
Caussanel előadása. A Fonogram-díjas Ötö-
dik évszak énekesnője, Izabella Caussanel és 
a zenekarvezető Csoóri Sándor közös, önálló 
irodalmi estje. Jegyek elővételben: 1500 Ft/fő 
| Jegyek a helyszínen: 2500 Ft/fő. 

Október 28. | 20:00
PERPĒTUUM
Jazz, pop, metál, elektronika – ezt négy műfaj 
vegyíti a Perpētuum különleges érzékkel. Je-
gyek elővételben: 1500 Ft/fő | Jegyek a hely-
színen: 2500 Ft/fő.

November 2. | 20:00
LÉPJÜNK A HOLDRA
Négyen együtt 2017 óta dolgoznak folyamato-
san egy olyan világon, amely periodikusan vál-
tozik, mégsem ismétli önmagát. Amit játszanak 
egységes antipop. Jegyek elővételben: 1500 
Ft/fő | Jegyek a helyszínen: 2500 Ft/fő. 

November 3. | 19:00
WILLANY LEÓ IMPROVIZÁCIÓS TÁNCSZÍN-
HÁZ
Grecsó Zoltán improvizációs táncszínháza, a 
Willany Leó, közösségépítő estként is funkcio-
nál. Jegyek elővételben: 1500 Ft/fő | Jegyek a 
helyszínen: 2500 Ft/fő. 

November 4. | 18:00
MÚLÓ SZÍNEK A Pannon Fényképészkör kiál-
lításának megnyitója. A kiállításmegnyitóra a 
belépés díjtalan.

November 5. | 11:00-14:00 
COMIC WORKSHOP Bella Tamarával (K11 
Labor)Ezen a workshopon közösen írunk és 
rajzolunk meg kisebb képregényeket. Jegyek 
elővételben: 1000 Ft/fő | Jegyek a helyszínen: 
1500 Ft/fő. 

November 8. | 19:00
KVÍZ-EST – Minden, ami utazás
Utazzuk át a világot 60 kérdés alatt a történe-
lem, művészet, gasztronómia, és a műemlékek 
tárgykörében.  Jegyek elővételben és a hely-
színen: 1000 Ft/fő. 

November 9. | 20:00
HANGÁCSI MÁRTON
Hangácsi Márton a színpadon egyszálgitáros 
előadóként lazán és könnyedén képes magá-
val ragadni  a közönséget, közben mindannyi-
an kapunk abból az örömből és  életigenlés-
ből, ami belőle és muzsikájából fakad. Jegyek 
elővételben: 1500 Ft/fő | Jegyek a helyszínen: 
2500 Ft/fő. 

November 10. | 19:00
BÁCSKAI JULI PSZICHOSZÍNHÁZA: A hata-
lom szeretete nem a szeretet hatalma. Vendég: 
Pelsőczy Réka és Tóth József. Hegedűn játszik: 
Bóna János. Mi történik a párkapcsolatban, 
ha valaki dirigálni kezd? Mindenki által ismert  
témákra improvizálnak a színészek. Jegyek 
elővételben: 2500 Ft/fő | Jegyek a helyszínen: 
3200 Ft/fő. 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK A K11-BEN:
ZUMBA LINE DANCE
Könnyed zenés torna nem csak fiataloknak! 
Október 18. | 16:00 Jegyár: 500 Ft/fő/alkalom.
A torna mozgássérült-igazolvánnyal ingyene-
sen vehető igénybe.
SENIOR 50+ JÓGA
A foglalkozások 50 év felett is jógázni vágyók-
nak, de nem kizárólag időskorúaknak szólnak. 
Vezető: Kotroczó Ferencné, senior jóga oktató. 
Október 20. | 10:00, Október 27. | 10:00, No-
vember 2. | 10:00, November 9. | 10:00
Jegyár: 600 Ft/fő/alkalom.  Négy alkalmas bér-
let: 2000 Ft/fő. A torna mozgássérült-igazol-
vánnyal ingyenesen vehető igénybe.

A Bethlen Téri Színház kis mérete ellenére 
impozáns számokkal büszkélkedhet: a ta-
valyi évadban 228 előadást tartottak, ezeket 
nyolcezer néző tekintette meg. Egyebek 
mellett ez hangzott el a tíz éve befogadó 
színházként működő teátrum évadnyitó 
sajtótájékoztatóján. Szücs Balázs kultúráért 
felelős alpolgármester bejelentette, hogy 
Erzsébetváros önkormányzata az idei évad-
ban nem csupán megduplázta a színház 
támogatását, de közös európai uniós pályá-
zaton is indul a színházzal. 

Tekintettel az aránytalanul meg-
emelt rezsiárakra, a teátrum szaka-
szos nyitvatartással és tömbösített 
előadásokkal igyekszik spórolni. 
Szerencsére továbbra is megren-
dezik az immár hagyományosnak 
tekinthető Vendégváró, a Monotánc és 
a Globe fesztiválokat. Az idei táncfeszti-
vál díszvendége a Baross Imre Artista- és 
Előadó-művészeti Szakgimnázium lesz, hi-
szen a hangsúly a cirkuszon, a mozgáson, a 
táncon és a színművészeten lesz. 

A sajtótájékoztatón bejelentették, 
hogy a 94 éves, Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas érdemes művész Cser-
nus Mariann immár negyven éve 

játszott önálló estjével, Károli Gás-
pár Vizsolyi Bibliájával tér vissza a 

színpadra, kétszer öt részben dolgozza fel 
a Bibliát. Csernus Mariann fellépésével a 
színház ismét valóra váltja jelmondatát, 
mely szerint a színházban a múlt randevú-
zik a jelennel.  A bemutatót november 2-án 
tartják.                                                                  B. L.

Bethlen Színház: a múlt randevúja a jelennel

K11 Labor
SZIMBIO WORKSHOP
A workshop résztvevői megismerkedhetnek a 
növeszthető, fenntartható anyagokkal. Az el-
méleti ismeretátadás után egy-egy funkcioná-
lis tárgyat is készítünk közösen micéliumból 
és bakteriális cellulózból. Október 15. 15:30 
–19:00, október 16. 10:00 –13:30. Jegyek: 
18.000 Ft/fő

Budapest VII. ker., Nefelejcs utca 26. 
Jegyek kaphatók online a jegy.hu és a jegyx1.hu 
oldalakon, valamint a helyszínen. www.facebook.
com/rothmuzeum és www.eromuvhaz.hu, 
e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu



Vezesd át 
a labirintuson 
a kutyust 
a házához!

Rajzold az üres 
négyzetekbe a 
hat ábra vala-
melyikét úgy, 
hogy minden 
sorban, minden 
oszlopban és 
a vastag vona-
lakkal határolt 
területeken be-
lül minden ábra 
egyszer fordul-
jon elő!

Találd meg a két kép közti 
öt apró különbséget!

Megfejtések:
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A POÉN
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RAKÁS

MÁLTAI
AUTÓJEL
ADATLAP
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DECI‐
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RÖVIDEN

BIZA‐
KODÁS
KÖLTŐ

(MIHÁLY)

RÖNTGEN,
RÖVIDEN

SZÍNÜLTIG

ÉPP
CSAK

SÚROL

NEWTON,
RÖVIDEN
A KOKAS
PÁRJA!

HOZZÁ‐
FOG

REGÉNY‐
HŐS EB

RÉSZÉRE,
RÖVIDEN
TÁVOLI

FÖLDRÉSZ

AZONOS
RÓMAI

SZÁMOK

A HURKA
BURKA!

HADSZÍN‐
TÉR

EGÉSZEN
APRÓ

PULT A
PIACON

KÖZÉPEN
KEN!

HAJRÁ

RENDBEN,
PAJTÁS!

ÜSTBEN
VAN!

ÁSVÁNYI
ANYAG

MEG‐
KÖVETEL

KIJELENT

EME

MEDICUS,
RÖVIDEN

FÜL
BELSEJE!
PAPÍRHAJ‐
TOGATÁS

SEREG
JELZŐJE
IS LEHET

HÖR‐
PINTÉS

A POÉN
2. RÉSZE
INDIÁN

CSÓNAK

SOKAT
TUD

VÉGTAG

PEZSGŐT
JEGEL

BÁNTAL‐
MAZÓ

A KEZDE‐
TEKTŐL

KATONAI
KIKÉP‐

ZÉSI ÁG

A LÓ
HÍMJE

FÉRFINÉV

VISELET

ÉKSZER‐
DOBOZ
VALAKI

ORRÁTÓL

AMPER,
RÖVIDEN

IRÁNY‐
VONAL

TAKAR

PAPÍRRA
VET

KIVÉTEL,
RÖVIDEN

ZSELÉS
ANYAG

KISKÖRE
HATÁRAI!

SZAKADT
KAFTÁN!

VALÓ‐
SZERŰ

FÜLES‐
BAGOLY
CETHAL‐
SZELET!

ÉBRESZT
VAKU

EGYNEMŰ
BETŰI

KERTI
ESZKÖZ

RAGAD, A
SZÉLEIN!

CIPELŐ
AZ

OXIGÉN
VEGYJELE

PAZAR

ENERGIA,
RÖVIDEN

BÉR
ELEME!

ISKOLA,
DIÁK‐

SZÓVAL
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A szeptemberi számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtéséért Szabó Ágnes olva-
sónk nyert két jegyet az Örkény Színház A nemzet özvegye című előadására. Gratulálunk! 
A helyes megfejtés ez volt: Hazahoztam Imre bácsit a szüreti bálból!

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vál-
lalom garanciával. Hívjon bizalommal: 06-20-980-
3957!
Nelly pedikűrös, gyógypedikűrös 30 éves gya-
korlattal házhoz megy. Körömbenövés, tyúkszem- 
és bőrkeményedés eltávolítása minden korosztály-
nak, férfiak számára is. Tel.: 06-20-938-9031.
Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, gondo-
zás, akár 24 órában, mindez otthonában, 06-30-
247-1095.
Asztalosmester mindenféle asztalosmunkát vállal: 
ajtó-, ablak-, bútorgyártás, -javítás. Ingyenes felmé-
rés. Tel.: 06-20-957-9533. 
Nyugdíjas parkolóőröket keresünk Budapest te-
rületén működő parkolóinkba. Jelentkezni a kap-
csolat@starpark.hu email címen, vagy a 06-20-261-
9912 telefonszámon lehet.
Értelmiségi házaspár ingatlan öröklése fejében 
életjáradékot fizetne. Hívjon bizalommal: 06-70-
252-4897!
Otthoni munka! Termékek címkézése, csomagolá-
sok és egyebek, érd: www.audiopress.iwk.hu, (ügy-
félszolgálat: 06-20-496-3980) Audiopress Hungary 
Bt.
Életjáradéki szerződést kötne budapesti család a 
gyerekeinek. Morvay, 06-20-426-0015.
Növekvő rezsi, infláció miatt aggódik? Segítség 
az eljutásban orvoshoz, gyógyszertárba, takarítás-
ban, ápolásban? Tisztességes feltételekkel kere-
sünk eltartási szerződés kötésére nyugdíjast, 06-
30-940-0908.

Vízszerelést vállalok, felújítás, javítás, teljes körű 
kivitelezés. Séra Barnabás: 06-70-288-9954.
Elavult, gazdaságtalan gázfogyasztók cseréje, 
modern, gazdaságos gázkészülékekre. Akár 40% 
energia-megtakarítás. Tel.: 06-70-227-3040.
Vasalónőt keresünk! Budapest III. kerületében 
működő vasaldánkba keresünk vasalónőket. Beje-
lentett 8 órás munka, családias légkör. Jelentkezni 
a 06-30-313-5590-es számon lehet.
122 nm-es tengerparti lakás a horvát Adrián (Senj 
óvárosában) tulajdonostól eladó (1500 euró/nm): 
https://horvatadrialakaselado.hu/. Tel.: 06-70-442-
1111. 

Közös képviselet, társasházkezelés! Tapasztalat, 
referenciák! Dr. Bíró Anna, Lőrincz Péter, 06-70-
383-5004.

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat keres! Ju-
talék 3,5%, ügyvéd ingyen, külföldi vevők eléré-
se. Ismerős lakása eladó? Hívjon, Ön is jutalékot 
kap, 06-20-9-600-600!

Társasházak takarítását és kisebb kerti munká-
kat vállalunk! Dr. Bíró Anna, 06-70-505-9394.

Blaha Lujza téri irodánkba telefonosokat kere-
sünk. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. 4-6-8 
órás műszakok (választható), heti fizetés. Tel.: 
06-70-554-9384.

APRÓHIRDETÉSEK

Mostani rejtvényünk megfejtői között a Belvárosi Színház Tok-tok, avagy hogy pattog a kocka? című előadására sorsolunk ki két 
jegyet. A megfejtéseket november 5-ig várjuk postacímünkön vagy az ujsag@erzsebetvaros.hu internetes fiókban. 


