
Óriási kontraszt látszik Magyarország po-
litikai térképén: míg vidéken taroltak a kor-
mánypártok a választáson, Budapest egyre 
stabilabb ellenzéki bástya, a 18 fővárosi 
egyéni választókerületből 17-ben az Egy-
ségben Magyarországért jelöltjei győztek. 
Naivitás lenne azt hinni, hogy az orbáni po-
litika látványos budapesti elutasítása nem 
lesz majd hatással a főváros jövőjére.

Az Orbán-kormány már 1998 és 2002 kö-
zött is Budapest-ellenes politikát folytatott, a 
2010 utáni új rendszerben pedig gyakorla-
tilag hadat üzent a vele kritikus fővárosnak. 
Emlékezhetünk az oktatás, az egészségügy 
és más, korábban önkormányzati hatáskö-
rök központosítására, a 4-es metró tovább-
építésének törlésére vagy épp a szolidaritá-

si hozzájárulásnak becézett Budapest-adó 
bevezetésére. 

A főváros büntetése nem feltétlenül lesz 
látványos, hiszen arra továbbra is számítha-
tunk, hogy a kormánynak fontos presztízs-
beruházások folytatódnak majd a Várban 
vagy a Városligetben. A főváros számára 
valóban fontos fejlesztésekre, az infrastruk-
túra fejújítására vagy a helyi közlekedés fej-
lesztésére azonban valószínűleg a jövőben 
is alig költ majd a kormány.

A már most is kivéreztetett budapesti ön-
kormányzatoknak a problémáikkal egyedül 
kell majd megküzdeniük. Mégis hiba lenne 
arra következtetni, hogy a főváros jobban 
járna kormánypárti vezetés alatt, hiszen a 
Fidesz a két cikluson át tartó Tarlós-éra alatt 

is alig leplezett megvetéssel és arroganciá-
val kezelte Budapest ügyeit, a fővárosiak 
igényeit. 

Mi, budapestiek abban bízhatunk, hogy 
az európai uniós forrásokat az önkormány-
zatok a jövőben talán önállóan, a kormány 
közbeiktatása nélkül is lehívhatják és fel-
használhatják. A legfontosabb teendő, hogy 
a budapesti önkormányzatok jó tervekkel 
készüljenek arra, amikor az uniós pénzcsa-
pok számukra is megnyílnak majd. 

Király Dávid
a Republikon Intézet Budapest 

Műhelyének vezetője

Egy Almássy téri szuterénben 
működik az a központ, ahonnan 
az Ukrajnából menekült afrikai 
diákok nak szóló segítséget szer
vezik. 

Február 27-én, vasárnap este a Ghánai 
Diákok Magyarországi Egyesületének 
akti vistája, a CEU végzett diákja, Prince 
Kwaku Addo arról értesült, hogy a hábo-
rú elől menekülő harminc honfitársának 
nincs hol aludnia. Aznap éjjelre a Ghánai 
Pünkösdi Egyház egy Almássy téri épület 
alagsorában működő templomában mat-
racokat helyeztek el, a diákok ott töltötték 
az éjszakát. Opoku Agyemang Dominic, a 
Corvinus Egyetem diákja, a Facebookon 
kért segítséget.

Aznap százötven magyar önkéntes je-
lentkezett, pénzt, élelmiszert, használati 

tár gyakat és önkéntes munkát ajánlottak. 
Az Erzsébetvárosban működő imahely a 
menekült diákok megsegítésének országos 
központja lett, előbb a ghánaiakon kívül 
minden afrikai előtt nyitottak kaput, majd a 
segítséget kiterjesztették a hozzájuk forduló 
ukrajnai menekültek mindegyikére. Március 
22-én a Budapest Bike Maffia segítségével 
már 1200 adag ételt osztottak innen. 

A kerületi önkormányzat 12 diák elhe-
lyezéséről gondoskodott frissen felújított 
szálláshelyeken, 160 egyetemista az In-
novációs és Technológiai Minisztérium 
segítségével talált átmeneti elhelyezést. 
A többieknek hostelek és magánszemé-
lyek ajánlottak fel ideiglenes lakóhelyet. A 
segítséget változatlanul az Almássy térről 
koordinálják. 

B. J. 

   Cikkünk folytatását a 6. oldalon találják

Közélet, közérzet, kultúra

ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVONTA MEGJELENŐ INGYENES LAPJA 

  Erzsébetváros Hírei  ujsag@erzsebetvaros.hu www.erzsebetvaros.hu

2022/4

Nemzetközi csoda Erzsébetvárosban

   Összeállításunk a választásról a 3. oldalon

4AKI ÉVEK ÓTA 
A CÉLKERESZTBEN VAN

7TILTAKOZÓ ERZSÉBET
VÁROSI TANÁROK

14LAKÁSBÉRLET HOSSZÚ 
TÁVRA

12KELETI ÉVA ÚJABB 
KIÁLLÍTÁSOKRA KÉSZÜL

Választás után: Budapest most 
csak önmagára számíthat



Válogatás az                                 Erzsébetváros Hírei  Facebook-oldalról. Kövessen minket online is!

2. ERZSÉBETVÁROS 2022/4NAPLÓ

Budapest  Főváros  VII. kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének 9/2022. (III. 18.) önkormányzati 
rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) 
rendelet módosításáról
Hatályba lépett: 2022. március 19.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 10/2022. (III.18.) önkormányzati ren-
delete az önkormányzat tulajdonában lévő 
közterületen elhelyezett vendéglátó-ipari 
teraszok működésének rendjéről szóló 
46/2012. (XII.17.) önkormányzati rende-
let módosításáról 
Hatályba lépett: 2022. március 19.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének 11/2022. (III. 18.) önkormányzati 
rendelete a lakóközösségeknek és az 
önkormányzati intézményeknek nyúj-
tandó növényesítési támogatásról szóló 
28/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról
Hatályba lépett: 2022. március 19.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének 12/2022. (III. 18.) önkormányzati 
rendelete az államháztartáson kívülre 
nyújtott támogatások rendjéről szóló 
15/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Hatályba lépett: 2022. március 19.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI  
(2022. március 18-i ülés)

  Razzia a belvárosban

Nagyszabású razziát tartottak a BRFK rendőrei és a társszerveztek március 26-án éjszaka 
a főváros V., VI. és VII. kerületében. Az akcióval kábítószeres bűncselekmények, lopások, 
garázdaság, valamint prostitúcióhoz kapcsolódó jogsértések elkövetőinek felderítése 
volt a cél. A rendőrök közúti ellenőrzést is tartottak, hogy kiszűrjék az ittas, bódult jármű-
vezetőket, és ellenőrizték a szórakozóhelyeket is. 840 embert és 533 autót ellenőriztek, 
alkoholszondát pedig 187 esetben alkalmaztak, az öt esetben pozitív eredményt muta-
tott. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt tíz, ittas járművezetés miatt három, 
garázdaság és más bűncselekmény gyanúja miatt három embert fogtak el, és fennakadt 
a rendőrök hálóján két körözött személy is. 

  Kézen fogva Ukrajnáért

Az ukrajnai menekültek megsegítésére szerveztek jótékonysági műsort a K11 Művészeti 
és Kulturális Központban. A program teljes bevételét – 270 ezer forintot – az Ukrán Nem-
zetiségi Önkormányzat kapta a háború miatt menekülni kényszerülők támogatására. Az 
est két házigazdája Karafiáth Orsolya és Kautzky Armand volt, fellépett mások mellett 
Gregor Bernadett, Závada Péter, Závada Pál, Kárász Eszter, Xantus Barbara, Pádár Szilvia 
és Zoltáni Zsolt is. A koncerten pótszékekre is szükség volt, a karzaton is sokan álltak. Nie-
dermüller Péter polgármester köszöntőjében a düh és tehetetlenség érzéséről beszélt, és 
arról: Erzsébetváros komolyan veszi, hogy segítő kezet nyújtson a rászorulóknak. 

Átadták a Damjanich utca 4-es számú épületet annak a zeneisko-
lának, ahonnan valaha Kocsis Zoltán, Ránki Dezső, Presser Gábor 
és sok más muzsikus pályája is elindult. Ezzel sokéves huzavona 
végére került pont. 

– Erzsébetváros kultúrnegyedet szeretne építeni, és ebben 
a zenének is roppant nagy jelentőséget tulajdonít. Ez határozta 
meg az önkormányzat tetteit, amikor a korábbi konfliktusokat 
rendezve átadja ezt a szépen felújított épületet a zenét tanuló 
gyerekeknek – mondta Niedermüller Péter polgármester március 
18-án, a szimbolikus kulcsátadáson. Az önkormányzat képvise-
lő-testülete ugyanezen a napon támogatta, hogy a zeneiskola új 
dzsessztanszakokat hozzon létre billentyűs, vonós, pengetős és 
ütős hangszerek oktatására, valamint kamarazenei képzésre. 

  Beköltözhet új otthonába a Molnár Antal Zeneiskola

Az UNICEF magyar bizottságának Wesselényi utcai székháza elől április másodikán nyolcvan ukrán édesanya in-
dult el, hogy hazájuk himnuszát énekelve csatlakozzanak a Legyen végre vége! című háborúellenes tüntetéshez, 
amelyen felszólaltak ukrán fiatalok, valamint Pintér Béla színész-rendező és Ungváry Krisztián történész is. A vo-
nulók között sok volt a gyerek, ők édesanyjukkal érkeztek, de apák nélkül, hiszen a hadköteles korú férfiak nem 
hagyhatják el az országot. A nők közül sokan játék babát vagy összecsavart pokrócot vittek az ölükben, amivel a 
háború gyermek áldozataira hívták fel a figyelmet. 

A Baross Gábor Általános Iskola 8. a osztálya nyerte el az Erzsébetváros legszorgalma-
sabb osztálya címet. Az osztályt Osváth Adrienn osztályfőnök regisztrálta az erzsébetvá-
rosi önkormányzat Javíts egy jegyet pályázatán. Jutalmuk: részvétel május 26–29. között 
a miskolci VII. Országos osztálykiránduláson, a Kamaszfesztiválon. 

  Javítottak, nyertek

  Háborúellenes   tüntetés
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Minket a választók 
megerősítettek 

Az országgyűlési választás eredmé-
nye megváltoztatja-e az önkormányzat 
működésének feltételeit, kell-e változás-
ra számítaniuk az erzsébetvárosiaknak?

– A választási eredményeknek három 
szintjük van. Az első a helyi választói kör-
zeté, amely nálunk a VI. és a VII. kerületből 
áll: itt nincsen változás, a választást Oláh 
Lajos ellenzéki jelölt itt harmadszor nyer-
te meg. Magabiztosan utasította maga 
mögé ellenfeleit, és ez azt jelenti, hogy az 
itt élő emberek benne látják a garanciát, 
hogy ő segíteni fog mindabban, amiben 
egy parlamenti képviselő segíteni tud. A 
második szint, hogy Budapesten is na-
gyon jól szerepelt az ellenzék, tehát szó 
sincs arról, amit a kormánypárt igyeke-
zett sulykolni, hogy a választók meg akar-
nák büntetni azokat a politikusokat, akik 
2019-ben átvették a főváros vezetését. 
Minket Budapesten nem megbüntettek, 
hanem megerősítettek. Vidéken viszont 
más a helyzet, hiszen ott súlyos veresé-
get szenvedett az ellenzék. Ebből drámai 
módon látszik, hogy mennyire kettésza-
kadt a magyar társadalom.

Ennek a törésnek lesz-e hatása az 
önkormányzatok működésére?

– Nem tudom. Azt viszont nagyon hatá-
rozottan gondolom, hogy Európában se-
hol sincs demokratikus társadalmi beren-
dezkedés működőképes önkormányzati 
rendszer nélkül. Ennek felszámolása tehát 
egyet jelentene azzal, hogy a kormányzat 
végképp felrúgja a hagyományos európai 
demokratikus normákat. Amikor az Euró-
pai Unióban jogállamisági eljárás folyik 
Magyarországgal szemben, amikor a mi-
niszterelnöknek szemmel láthatóan szük-
sége van az európai pénzekre, akkor nem 
az lesz a legfontosabb dolog a számára, 
hogy az önkormányzati rendszert gyen-
gítse vagy felszámolja. Különösen nem 
addig, amíg véget nem ér a borzalmas 
orosz–ukrán háború, amelybe alaposan 
belegabalyodott. Szerintem ugyanaz foly-
tatódik, ami eddig is volt. A kormánypárti 
települések és kerületek mindig hozzájut-
nak majd kompenzációs forrásokhoz, az 
ellenzéki vezetésű települések és kerüle-
tek pedig soha.

Ebben a helyzetben számít-e arra, 
hogy legalább közvetlen európai uniós 
pályázatokat lehet majd nyerni, hogy 
ami vámon elvész, az legalább részben 
visszajöhet a réven?

– Már most is lehet különféle oktatási 
és kulturális támogatásokat nyerni, mi is 
pályázunk ilyenekre más európai városok-
kal együtt. De van energiamodernizálás-
sal kapcsolatos kiírás is. Egyes részterü-
leteken tehát tudunk szerezni forrásokat. 
De van egy sor olyan kulcsfontosságú cél, 
amire biztosan nem, az útjavítástól egé-
szen az egészségügyi ellátásig. Tehát az 
önkormányzati munka jelentős részében 
nem lesz közvetlen uniós finanszírozás. 
Különösen nem kerületi szinten.           B. J.

MEGKÉRDEZTÜK 
A POLGÁRMESTERTVálasztott az ország, 

Budapest is döntött
A szavazatok több mint 50 százalékát szerezte meg az április 3i országgyűlési választásokon a budapes
ti 5. választókerületben az ellenzéki pártok jelöltjeként induló dr. Oláh Lajos. Lapzártakor már az utolsó 
levélszavazatok borítékjait is felbontották, ellenőrizték, dokumentálták. A magyar választók kifejezték 
akaratukat április 3án, a budapestiek is egyértelműen döntöttek. 

Érvénytelen lett a népszavazás
Összesen 8 215 304-en szerepeltek a névjegyzékben, és ahhoz hogy érvényes legyen a népszavazás, a választópolgárok több mint felének, 
4 107 653 embernek kellett volna érvényesen szavaznia. Minden kérdéssel kapcsolatban külön eredményeket közöl a valasztas.hu, de ösz-
szegezhető, hogy körülbelül 3,3 millió ember szavazott nemmel, érvénytelenül kérdésenként 1,6 millió ember voksolt, az igen szavazatok 
száma minden esetben 200 ezer alatt maradt. Ilyen arányban beérkező érvénytelen szavazat még nem volt a népszavazások történetében.

Az Országos Választási Iroda honlapja – 
www.valasztas.hu – az összes szavazat fel-
dolgozása után az alábbiakról tájékoztat: az 
5. választókerület öt jelöltje közül dr. Oláh 
Lajos (DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, 
Párbeszéd) nyerte el Erzsébetváros és Te-
rézváros lakóinak többségi támogatását. Te-
rézvárosban 30, Erzsébetvárosban 38 sza-
vazókörben adhatták le voksaikat a helyiek, 
összesen 54 905 fő szerepelt a névjegyzék-
ben. A két kerületben 36 742-en éltek vá-
lasztójogukkal, az itt lakók 66,92 százaléka 
voksolt. Az urnazárás után 380 érvénytelen 
szavazólapot találtak. 

Rendkívüli eseményt egyik kerületből sem 
jeleztek. Néha ugyan előfordult, hogy egy 
kicsit feltorlódtak a szavazók, de javarészt 
türelmesen várakoztak az emberek, atroci-
tásról vagy balesetről sem tettek jelentést 
a szavazókörökből. A választás napjának 
késő éjszakáján derült ki, hogy melyik sza-
vazókörben voltak a leginkább aktívak a vá-
lasztópolgárok: Erzsébetvárosban a 26-os 
szavazókör lakóinak 77,55 százaléka, 601 
fő járult az urnákhoz. Ők azok, akik Külső-Er-
zsébetvárosban, a Nefelejcs utcai óvodá-
ban voksoltak jelöltjükre. 

Az eredmények vitathatatlanok: a főváros 
magas ellenzéki fölénye és a vidék egyér-
telmű kormánypártisága valami olyasféle 
képet mutat, mint amikor egy sziámi iker-
pár két feje közös testen osztozik: egy or-
szág, két gondolat. Azon hosszan és sokáig 
lehetne vitatkozni – fogunk is –, hogy mi az 
oka ennek, elérheti-e az ellenzék a vidéket, 
vagy meggyőzheti-e a kormánypárt négy 
év alatt a fővárost? Tény viszont, hogy a ke-
rület országgyűlési képviselője az Összefo-
gás jelöltjeként dr. Oláh Lajos maradt, az itt 
élő választópolgárok több mint 50 százalé-
ka neki szavazott bizalmat. 

– Az egyik szemem sír, a másik nevet – mond-
ta dr. Oláh Lajos a választás másnapján. – Na-
gyon örülök annak, hogy Erzsébetvárosban 
és Terézvárosban is minden szavazókörben 
sikerült többséget szereznem, másrészt na-
gyon szomorú vagyok, mert országosan 
messze nem olyan eredmény született, amire 
vártam. Nem lenne őszinte dolog ezt elhall-
gatni, sok más emberrel együtt én magam is 
katasztrófaként élem meg a végeredményt. 

Itt, a VII. kerületben nagyon sokan dolgoz-
tunk ebben a kampányban, nagyon sokan 
segítették a munkámat, munkánkat, hittek 
és hisznek a változás ígéretében, ezért sze-
retnék köszönetet mondani annak a több 
száz aktivistának, civilnek és szimpatizáns-
nak, akik támogattak és mellettem álltak. De 
szeretném megköszönni a lakosságnak is az 
aktív részvételt, akár az országos változás-
ra voksoltak, akár bármi másra, mert fontos, 
hogy éltek állampolgári jogukkal, és szavaz-
tak április 3-án. A szavazati arányok megmu-
tatják, hogy a főváros lakossága számít ránk, 
és a VI. és a VII. kerület lakosságának több 
mint fele a változásra szavazott. Az én elsőd-
leges feladatom, hogy az elkövetkező négy 
évben felelős képviselője legyek a rám bízott 
kerületeknek és az itt élőknek, kivétel nélkül 
minden erzsébetvárosi és terézvárosi lakó-
nak. Kérem, kövessék Facebook-oldalamat, 
keressenek elérhetőségeimen, tegyenek ja-
vaslatokat, küldjék el ötleteiket, a választások 
után az elkezdett munka nem áll le, hanem 
önökkel közösen újraépül.                   Sári Judit

  DR. OLÁH LAJOS NYERT

Hogyan szavaztak az itt élők?                        100% feldolgozottság

Név Jelölőszervezet Szavazatok száma %

DR. OLÁH LAJOS     
DK–JOBBIK–
MOMENTUM–MSZP–
LMP–PÁRBESZÉD

20 561            51,39%

KOVÁCS BALÁZS 
NORBERT 

Fidesz–KDNP 15 119          37,79%

TERDIK ROLAND MKKP    2228          5,57%

DR. POPÉLY GYULA MI HAZÁNK  1467 3,67%

MAJOR GERGELY 
RÓBERT

 MEMO    638 1,59%

  A LEGAKTÍVABB SZAVAZÓKÖR KÖSZÖNET AZOKNAK, 
AKIK HITTEK A VÁLTOZÁS 
ÍGÉRETÉBEN 

  AZ EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN Országos eredmény
A külföldről érkezett szavazatok változ-
tattak a helyzeten. Egy budapesti man-
dátum az Összefogáshoz került a Fi-
desztől, miközben a Mi Hazánk listáról 
számított képviselőinek száma eggyel 
csökkent, ez a mandátum a Fideszt erő-
síti. Így a főváros 18 egyéni választóke-
rületéből 17-ben nyertek az Összefo-
gás jelöltjei, Budapesten kívül azonban 
csak két ellenzéki képviselő nyert. A 
parlamenti helyek megoszlása a követ-
kezőképp alakul: Fidesz–KDNP 135, az 
Összefogás 57, a Mi Hazánk 6 és a Ma-
gyarországi Németek Országos Önkor-
mányzata 1 képviselő.

A képviselő lérhetőségei: 
Email: drolahlajos@dkp.hu. 
Facebook: www.facebook.com/
drolahlajos. 
Telefon:  06307091102.



Régi ismerősök vagyunk, most az interjú 
kedvéért ne kezdjünk magázódni. Európa 
egyik ismert jogvédője vagy. Gondolom, ha 
úgy döntenél, dolgozhatnál akár New York-
ban, Brüsszelben, Genfben vagy Bécsben 
is. Te viszont hű vagy Erzsébetvároshoz, 
és az itthoni, néha a harmadik világ állapo-
taira emlékeztetően méltatlan emberi jogi 
konfliktusokhoz. Miért?
– Mert én itt vagyok otthon. Ezt a helyet is-
merem a legjobban, itt vannak a számomra 
legjobban érthető helyzetek, még akkor is, 
ha néha érthetetlennek találom őket. Ide 
tartozom. A Magyar Helsinki Bizottság pe-
dig kivételesen jól működő szervezet, amire 
nagyon büszke vagyok. Itt, Erzsébetváros-
ban sok olyasmi is van, ami bosszant, még-
is van egy csomó előnye is annak, hogy itt 
élek és itt dolgozom. Azzal azért vitatkozom, 
hogy nálunk harmadik világbéli viszonyok 
lennének. Ott még nem tartunk. Bár vannak 
elképesztő jelenségek, de az összkép azért 
más. Azt persze nem tudjuk, hogy felelős 
polgárok és szervezetek nélkül meddig 
fajulnának a dolgok, a korlátok nélküli ha-
talom meddig menne az önkényességben 
vagy a korrupcióban. 

Lehet, hogy ott még nem tartunk, de azért 
Európában mégis unortodox különleges-
ség például az, hogy meg lehet kérdője-
lezni a pedagógusok sztrájkjogát. 
– Ez igaz. Ez az egyik olyan nagyon durva 
jogkorlátozás, ami a demokratikus jogok 
szűkülését jelzi Magyarországon. Hogy kor-
látozni próbálják az érde-
kérvényesítés lehetőségét, 
a konfliktusok megjelené-
sét a nyilvánosság előtt. 
Számomra döbbenetes 
volt, hogy amikor ott voltam 
a pedagógusok tüntetésén, 
a beszédek egyik visszatérő 
eleme volt, hogy nem félünk. Sokkoló, hogy 
egy EU-s tagállamban, egy klasszikusan 
szakszervezeti jellegű tüntetésen erről kell 
beszélniük a tanároknak. De sajnos Magyar-
országon általános lett, hogy amikor az em-
berek kiállnak az igazukért, először azt köz-
lik: nem félünk.

Pedig amikor valaki sokat ismételgeti, 
hogy nem fél, akkor persze éppen a félel-
mét kell legyőznie. És ez sajnos mégis har-
madik világbeli állapotokra utal. 
– Igen, kétségtelen, hogy vannak hasonló-
ságok Latin-Amerikával, például az, hogy 
hihetetlenül szélesre nyílt a társadalmi olló. 
Az, hogy a közjóból gyakran magánjószág 
lesz.

Amely a klasszikusok szerint elveszíti köz-
pénz jellegét.
Igen, vagy közpénz jellegét veszíti el, vagy 
a jóságát, a színvonalát, és a közszolgálta-
tás lerongyolódik. Ezt látjuk az oktatásban 
és az egészségügyben is. Mostanában elég 
sokat beszélünk és olvasunk arról, hogy mi 
történik Oroszországban, és közben látjuk, 
hogy Magyarországon is mennyire szem-
betűnően megjelentek a putyini rendszer 
vonásai.

Rendes önkormányzati újságíróként akar-
tam tőled kérdezni, hogy mit szeretsz Bu-
dapest legkisebb kerületében, de mond-
tad, hogy egy csomó dolog nem tetszik. 
Akkor beszéljünk mindkettőről.

– Régen élek Erzsé-
betvárosban, és látom, 
hogy az elmúlt évtized-
ben sokkal érdekesebb 
hely lett, sok szempont-
ból kellemesebb itt élni, 
mert nyíltak izgalmas 
kávézók, éttermek meg 

pékségek, tehát ilyesmiben előreléptünk. Ez 
viszont azzal párosul, hogy az itt lakók közül 
sokan ki vannak akadva a zaj, a kosz miatt, 
tehát felerősödött a belvárosi élet összes 
előnye és hátránya. És az is látszik, ami nem 
kifejezetten Erzsébetváros sajátja, hogy mi-
lyen sok a szegény ember, akikkel az állami 
ellátórendszer nem tud és talán nem is akar 
mit kezdeni. Látom azt a törekvést is, hogy a 
kerület lakóit bevonják a hatósági döntések-
be, de még nem dőlt el, hogy az emberek ké-
szen állnak-e erre a civil létre, részt akarnak-e 
venni a közösség ügyeinek intézésében. 

Az életünket mostanában erősen meg-
kavarta, hogy a hivatalos adatok szerint 
több mint félmillió menekült érkezett Ma-
gyarországra. Hogyan vizsgázott a hazai 
menekültügy ebben a helyzetben? 
– Először pontosítsuk a számokat! Adott ugye 
az ötszázezres szám. Ennyien vannak, akik 
átlépték a magyar–ukrán vagy a magyar–ro-
mán határt. Csakhogy ezeknek az emberek-
nek a jelentős része nincs itt. 
Persze itt, a belvárosban sok 
ukrán embert lehet látni, de 
az egészen biztos, hogy 
félmillió menekült nincs az 
országban, mert a többség 
azonnal továbbutazott. Azt 
viszont tudjuk, hogy hányan nyújtottak be 
kérelmet menedékes státusz iránt: eddig ösz-
szesen 11 831-en voltak. Tehát akkor, amikor 
a miniszterelnök a hazai közvélemény előtt 
vagy a brüsszeli bizottság számára elküldött 

követeléseiben ötszázezer emberről beszél, 
akkor egy látványos, de hamis adatot em-
leget. Természetesen tizenkétezer ember 
ellátása, elhelyezése sem egyszerű, de nem 
ugyanaz a dimenzió, mint a több mint félmil-
lió. És ez azt is jelenti, hogy az ellátórendszer 
akár jól is vizsgázhatna, mert akikről tudtuk, 
hogy kérték az állam segítségét, a menedé-
kes státuszt, azoknak az elhelyezésére, beis-
kolázására, egyéb igé-
nyeiknek az ellátására 
létre lehet hozni egy jól 
működő rendszert. Per-
sze ehhez is kell egy cso-
mó pénz és hozzáértés, 
de meg lehet csinálni. 

Hetekig nem volt megfelelő állami tá-
jékoztató anyag a menedékes státusz 
igényléséről. Már van?
– Vannak információs anyagok, de az a be-
nyomásunk, hogy ezek nem jutnak el azok-
hoz, akikhez kellene: nagyon sokan nem tud-
nak a menedékes státusról, akiknek pedig 
nagy szükségük lenne az ellátásra. A brosúra 
pedig azt mondja, hogy akit ez érdekel, men-
jen el a hivatalba személyesen. Ezt lehetne 
másképpen csinálni. Szlovákiában, ahol a 
menekültügyi rendszert nem sorvasztották 
el, csak mindig is kicsi volt, csináltak egy on-
line jelentkezési lapot, amelyhez a tájékozta-

tókon QR-kód vezet. A 
menekültek a mobilte-
lefonjukkal tudnak me-
nedékes státuszt kérni. 
Mindent egybevetve 
el lehet mondani, hogy 
az elmúlt hetekben az 

állami szervezetrendszer nagyon lassú volt. 
De néhány dolgot azért rendesen megszer-
vezett, vagy legalábbis pénzt adott azoknak, 
akik megszervezték, esetleg csak hagyta, 
hogy a civilek elvégezzék, amit önként vál-

laltak. A miénk az utóbbi eset volt. Mi jogi se-
gítséget nyújtunk, tájékoztatunk, a kollégáim 
lejárnak a határra, hogy az érkezőknek ta-
nácsadást tartsanak. Ezért nem kapunk sem-
milyen állami támogatást, sőt máig is érvény-
ben van az a 2018-as törvény, amely bünteti 
a menekülőknek nyújtott segítséget.

Ez a Stop, Soros törvény. 
– Igen. Ez a büntető törvénykönyvnek egy 
elég homályos szakasza, amelyet éppen 
azért fogadtak el, hogy elvegyék az embe-
rek kedvét attól, hogy menekülteknek se-
gítsenek. Ez most is hatályban van, amikor 
a kormány lépten-nyomon a menekülőknek 
nyújtott segítségről és a tárt karokról beszél, 
holott más esetekben szemvillanás alatt 
meghoznak, megváltoztatnak vagy hatá-
lyon kívül helyeznek törvényeket. A civilek 
azonban dolgoznak tovább, amikor baj van. 
Tesszük a dolgunkat.

Választások után vagyunk. Az eredmény 
mit jelent a Helsinki Bizottság számára, és 
mit jelent személyesen neked?
– A Magyar Helsinki Bizottság 1989 óta íródó 
történetében ez volt a kilencedik országy-
gyűlési választás és a nyolcadik országos 
népszavazás, amelyek  sokszor voltak nagy 
hatással a munkánk politikai és társadalmi 
környezetére. Ez alighanem így lesz most is. 

Van viszont valami, amire 
ezeknek az eseményeknek 
nem volt, és nem is lesz ha-
tásuk: elkötelezettségünkre 
az emberi jogok iránt. Az 
emberi méltóság és a se-
gítségre szoruló ügyfeleink 
melletti kiállást nem pusztán 

szakmai feladatnak tekintjük, hanem erköl-
csi parancsnak is. Erős a meggyőződésünk, 
hogy azzal, amit teszünk, jót cselekszünk. 
Ebben biztosan erősebbek vagyunk, mint 
az emberi jogok ellenségei. Az alaphelyzet 
semmit sem változott, és született volna bár-
milyen választási, népszavazási eredmény, 
akkor sem változott volna. A mi országunk-
nak, az itt élő embereknek minden helyzet-
ben nagy szükségük van emberi jogokra és 
jogállami intézményekre. Civil jogvédelem 
nélkül nem létezhet demokratikus, szabad és 
jogállami Magyarország. Szükség van tehát 
az egyesületünkre is. A kormányerő korlát-
lan túlhatalma most sokkal fenyegetőbb, az 
itt élők sokkal kiszolgáltatottabbak az állam 
önkényének, mint 33 évünk alatt bármikor. 
A civil szervezetek évek óta a kormány célke-
resztjében vannak. A támadások ellen azon-
ban ezek a szervezetek még inkább össze-
kapaszkodtak, és ma szorosabb a belső civil 
szolidaritás, mint 2014 előtt volt. Tisztában 
vagyunk a társadalmi elvárásokkal, átérez-
zük a felelősségünket. Soha nem volt idősze-
rűbb a Helsinki Bizottság jelmondata, mint 
most: a te jogod a mi hivatásunk.
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Aki évek óta a célkeresztben van

Civil jogvédelem 
nélkül nem létezhet 
demokratikus, 
szabad és jogállami 
Magyarország 

Sokkoló, hogy 
amikor az emberek 
kiállnak az igazuk-
ért, először azt 
közlik: nem félünk

Barát József

KÖZÉLET

Az Erzsébetvárosban működő intézmények közül a nagyvilágon alighanem az a Dohány utcában működő Magyar Helsinki 
Bizottság a legismertebb, melyet tavaly Nobelbékedíjra jelöltek. A szervezet társelnöke Pardavi Márta, az első uniós polgár, 
aki elnyerte az Év Jogvédője elismerést, és a Politico nemzetközi hírportál a legbefolyásosabb európaiak közé választotta. 

Erzsébetváros 
az elmúlt évtizedben 
sokkal érdekesebb 
hely lett

A Civil Rights Defenders svéd civil 
szervezet nemzetközi emberi jogi díját 
2013 óta osztják ki. Minden évben 
egy személyt ismernek el vele – olyan 
tekintélyes jogvédőket, akik akár 
személyes veszélyeztetettség elle
nére is kiállnak az emberek jogainak 
érdekében és a jogfosztott emberek 
védelmében. Pardavi Mártán kívül 
eddig szerb, fehér orosz, vietnámi, 
azeri, délszudáni, török és mianmari 
aktivista kapta a díjat.



Egyre több ukrán menekült ér
kezik Erzsébetvárosba. Az egyik 
belvárosi bérházba tizennyolc 
tagú kárpátaljai család költözött 
be. Nemcsak a Bischitz Humán 
Szolgáltató segíti őket, hanem a 
ház egyik nyugdíjas lakója is.  

A Csengery utcai bérház kapujában ta lál-
kozunk Tempfli Józseffel, a harmadi kon 
lakó nyugdíjas úrral. Jól beszél oroszul, ön-
kéntesként segíti az ukrán menekülteket. 
Az orosztudására most nem lesz szükség. 
Zörgetünk a földszinti lakás ajtaján. Egy fia-
talasszony nyit ajtót, bizalmatlanul néz ránk. 

– Itt az az újságíró, akiről beszéltem ma-
guknak – mondja a kísérőm. A nő bólint, de 
félve nyit ajtót. 

A lakásban tizennyolc tagú kárpátaljai 
család húzta meg magát. Szülők, unokatest-
vérek, férjek, feleségek, gyerekek: Lakato-
sék ágas-bogas rokonsága. A férfiak egész 
nap építkezéseken dolgoznak, a cég bérli 
számukra ezt a lakást. A négy szobában jól 
elfértek a férfiak, amíg csak ők laktak itt. Az-
tán kitört a háború, és jobbnak látták, ha a 
nők és a gyerekek sem maradnak otthon a 
faluban. A cég megengedte, hogy az alkal-
mi munkások idehozzák a családtagjaikat is. 

A szobákban kicsi gyerekek mindenütt. 
Gyümölcsöt, csokoládét pakolunk ki az asz-
talra, de senki nem nyúl hozzá. A nők arca is 
rezzenéstelen. Ezek az emberek mintha elfe-
lejtettek volna örülni – fut át bennem.

Az asszonyok közül néhányan leülnek 
velünk beszélgetni. Fájdalmas tőmondatok 
törik meg a csendet. 

Eszeny kicsi kárpátaljai falu, közel a 
magyar határhoz. Szépen éltek ott, főleg 
a többi falubelihez képest, mert arrafelé 
munka semmi nincs, csak a nyomor. Szeren-
csésebbek azok, akik vendégmunkásként 
más országban dolgozhatnak. Mint Laka-
tosék is. A férjek, fiúk felvették a magyar 
állampolgárságot is, már évek óta Pesten 
vannak. Kemény a fizikai munka, kevés a 
pénz, de azért tudtak cipőt, ruhát venni a 
gyerekeknek, volt házuk, veteményük, álla-
tokat tartottak. Egy ilyen kis faluban ez már 
kiváltságos élet. 

– Az viszont nehéz, hogy a gyerekek 
szinte az apjuk nélkül nőnek föl. A férjem jó, 
ha havonta egyszer tudott hazajönni – néz 
maga elé az egyik fiatalasszony. 

A háború váratlanul érte őket. Az egyik 
reggel még arról szóltak a hírek, hogy az 
orosz és az ukrán vezetés megegyezett 
egymással, néhány óra múlva pedig már 
bevonultak az orosz harckocsik Ukrajnába. 
Az asszonyok inkább nem is nézték a hír-
adókat, mert csak pánikba estek a lebom-
bázott házak látványától. Kárpátalján nem 
bombáztak ugyan, de egyre gyakrabban 
szólaltak meg légvédelmi szirénák, és ro-
hantak le az emberek a pincékbe. A gyere-
kek zokogtak, az anyák rettegtek. Nem volt 
kire támaszkodniuk, hiszen a férjek távol 
voltak Budapesten. Közben Ukrajnában be-
jelentették, hogy a tizennyolc és hatvan kö-
zötti férfiak nem hagyhatják el az országot. S 
noha a Lakatos család férfi tagjai kettős ál-
lampolgárok, nem lehettek abban biztosak, 
hogyha hazamennek Ukrajnába, visszaen-
gedik őket a határon. Háborúzni pedig nem 
akartak. 

Az eszenyi asszonyoknak gyorsan kel-
lett dönteniük: vagy ott maradnak egyedül 
a gyerekekkel, és nem tudják, mikor érik 
el őket is a bombázások, vagy mindent 
maguk mögött hagynak, és elindulnak az 
ismeretlenbe, a férfiak után. Az utóbbit vá-
lasztották. 

– Nekünk volt egy kecskénk – folytatja 
a másik asszony –, nem akartam otthagyni, 
hogy éhen vesszen. Mondtam a szomszéd-
nak, hogy csináljon vele, amit akar. A tyúko-
kat, disznókat viszont le kellett vagdosni, a 
húst betettük a mélyhűtőbe. Aztán bezártuk 
a házat, és indultunk. 

A férjek Záhonynál várták őket. Most 
pedig itt vannak ebben a Csengery utcai 
lakásban összezárva, és semmijük sincs. 

Mennének már haza, de a háború végéig 
nem mernek. Marad-e a házukból valami, 
nem tudják. Vetni már biztosan nem fognak 
idén, és ha egyszer visszatérnek is, mi várja 
őket otthon? Lehet, hogy egy élet munkája 
odaveszett, de itt legalább együtt vannak. 
Nem tudják, meddig maradhatnak itt, mert 
ha az építkezéseknek vége, s nincs több al-
kalmi munka, el kell hagyniuk a lakást. Hova 
menjenek tizennyolcan? Ugyanakkor azt is 
mondják: az emberek nagyon segítőkészek 
velük. 

– Főleg Józsi bá segít sokat, akit a gye-
rekek már a pótnagypapájuknak tekintenek 
– mosolyog végre a fiatalabbik nő. 

Ukrajnában sok szempontból nehezebb: 
ott semmi nincs kiírva magyarul, a boltok-
ban, a hivatalokban csak ukránul beszélnek. 

– Mi nem tudunk ukránul. Múltkor elmen-
tem a vesémmel az orvoshoz, de mivel nem 
tudtam ukránul, a doktor meg se vizsgált, 
hanem elküldött.

Itt már járt náluk a védőnő, felkereste 
őket a Humán Szolgáltató munkatársa. Ebé-
det kapnak a szomszédos óvodáktól, annyit, 
hogy abból az anyák is jóllaknak. Hamaro-
san a kicsik mehetnek az itteni óvodába. 
Akkor a nők is megpróbálnának munkát 
szerezni, bármit elvállalnának, hogy keres-
senek egy kis pénzt, és legalább addig sem 
gondolnának sem a jelenre, sem a jövőre. És 
arra sem, hogy meddig tart a háború.
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Meddig tart még a háború? 

A BOK-csarnokba folyamatosan érkeznek 
az ukrán menekültek. Elgyötört, fáradt 
emberek mindenhol. Tempfli József önkén-
tes orosz tolmácsként segít nekik. Akinek 
kell, orvost szerez, vagy ingyenes mobilfel-
töltő kártyát. Hívja a feleségét.  

– Megvan még az unokánk babakocsija? 
Az előbb érkezett egy ukrán család, kisgye-
rekkel, és kitört a babakocsijuk kereke. El-
vinném a miénket este hozzájuk.

A nyugdíjából vett már pelenkát, mese-
könyvet, játékokat a Csengery utcai lakás-
ban élő kárpátaljai menekülteknek.  

– Megkerestem a Humán Szolgáltatót, 
bármi kell, ők körbe telefonálják a kerület 
bölcsődéit, óvodáit. A szülők is rengeteg 
gyerekholmit vittek be az egyik bölcsődébe. 
Én meg eljuttatom ezeket a rászorulóknak.

De miért segít ennyit idegen emberek-
nek? Azt mondja, őt így nevelték, neki ez a 
természetes. A családjában tanítók, tanárok, 
papok között nőtt föl. Később Leningrádba 
ment tanulni, közgazdászdiplomát szerzett, 
majd itthon katonai akadémiát végzett. Volt 
újságíró, egyetemi tanár és annyi minden 
még. Nyugdíjasként sem üldögél otthon. 

Régi leningrádi diáktársaival évtizedek 
óta nem beszélt. Az orosz–ukrán háború ki-
törése azonban összehozta az egykori csa-
patot: gyakran hívják egymást, ki mit tudna 
tenni. 

Kárpátalját is jól ismeri, barátai rokonai 
élnek ott. Talán ezért is viseli annyira szí-
vén az Eszenyből menekült tizennyolc 
tagú család sorsát. Elkíséri a kisgyerekes 
anyákat az orvoshoz, intézi a kicsik óvodai 
felvételét, s azt is, hogy ebédet kapjanak az 
óvodából. Ha az egyik helyen nem maradt 
elég ebéd, az óvónők telefonálnak a má-
sikba, hogy onnan adjanak. Az erzsébetvá-
rosiak most bebizonyították, ha összefog-
nak, szinte bármit meg tudnak oldani. 

Segíteni természetes

Sándor 
Zsuzsa

MENEKÜLTEK 
AZ IDŐSOTTHONBAN

Farkas Tünde, a Bischitz Johanna Integ-
rált Humán Szolgáltató Központ vezetője 
elmondta: az ő feladatuk a menekültek 
fogadása. Az egyik idősek otthonának 
két, eddig használaton kívüli szintjét 
alakítottak ki erre a célra. Itt körülbelül 
harminc fő elhelyezésére van lehető-
ség, egy-másfél szobás helyiségekben, 
amelyekhez fürdőszoba is tartozik. Mi-
vel főzési lehetőség nincs, nehéz őket 
élemmel ellátni. Főleg gyerekes anyák 
érkeztek, illetve Ukrajnában tanuló afri-
kai diákok. Van, aki egy-két napot tölt itt, 
majd továbbutazik, többnyire Nyugat-
Európába. Legfeljebb két hétig ma-
radhatnak a szállón. A Humán Szolgáltató 
munkatársai másban is segítenek: ha 
kell, gyermekfelügyelettel, ételadomá-
nyokkal, ügyintézéssel, a tartósan itt ma-
radóknak próbálnak munkát keresni. A 
kapacitásuk azonban korlátozott, mert a 
pluszfeladatokhoz nincs pluszforrás, illet-
ve a munkatársak a napi megszokott fela-
dataik mellett ügyeleti rendszerben nyúj-
tanak segítséget. A Humán Szolgáltató 
együttműködik különböző civil szerveze-
tekkel, például a Cordelia Alapítvánnyal, 
amely a lelki traumák feldolgozásához 
nyújt segítséget szakemberekkel.



Irgalom nélkül 
nincs békesség
Karsay Eszter 
református lelkipásztor 

Rám nehezedett a kérdés: hogyan lehet 
megbocsátásról, irgalomról prédikálni 
most, amikor fegyverek dörögnek, em-
berek milliói, magyarok és ukránok me-
nekülnek, idősek, nők és gyerekek. Mit 
mondhatunk mi, keresztyének háború 
idején? Megbocsátást. De lehet-e dönte-
ni igazság és békesség között? Lehet-e 
irgalomról beszélni a szenvedések lát-
tán? Az úgynevezett dühös imádságokat 
olvassuk a bibliai Zsoltárok könyvéből, 
hogy oldjuk a feszültséget, az együttér-
zésből fakadó indulatot. Nem lehet ököl-
be szorult kézzel imádkozni. Talán Isten-
re vetítjük ki a felelősséget: miért engedi? 

Igazságtalanság és gyűlölködés köz-
ben hányszor lehet megbocsátani? Het-
venszer hétszer is. Számolhatunk. Mert 
a szemet szemért, fogat fogért elve nem-
zetek háborújához, egyéni tragédiákhoz 
juttat. 

Mindnyájan adósai vagyunk egymás-
nak, Istennek. Háborúzók, áldozatok és 
ítélkezők. Mert „megmondatott a régi-
eknek: Ne ölj!… Én pedig azt mondom 
nektek, hogy aki haragszik testvérére, 
megérdemli az ítéletet, aki azt mondja 
testvérének: Ostoba! … Bolond! – mél-
tó a gyehenna tüzére.” (Máté 5,21–22) 
Túlzás? Tény, hogy ölünk szavakkal is. 
Bűnbánat nélkül nincs bocsánat, irga-
lom nélkül nincs békesség. Legyen! Ez a 
keresztyén megoldás. Az Istenben nem 
hívőknek pedig a kompromisszum, az 
egyezkedés, a józan ész, hogy ne legyen 
több vér.

Az ítélet Istené. A miénk sebzett és 
torz. Az igazság: Jézus keresztre van 
szögezve. Mit tehetünk? Imádkozunk a 
békéért, segítünk a menekülteken. Ké-
szülünk húsvét ünnepére, Krisztus feltá-
madására. Mert az Élet győz. 
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KRÍZISVONAL ÉS GONDOSKODÁS 

Mazsihisz
A Mazsihisz munkatársai jelen vannak a 
határátkelőknél, és nem csak a zsidó val-
lásúaknak segítenek, hanem bárkinek, aki 
bajban van – felelte kérdésünkre Schwajda 
Gergő kommunikációs igazgató.

– Kiemelt feladatunk az érkező zsidók 
ellátása, hiszen speciális igényeik vannak a 
kóser étkezéstől a vallási életen az oktatásig. 

Készülnek a menekültek hosszú távú ittlé-
tére is, mert sokan nálunk szeretnék kivárni a 
háború végét. A Mazsihisz krízisvonalat indí-
tott, magyar, angol és ukrán nyelven egész 
nap segítenek a rászorulóknak. Az adomany.
mazsihisz.hu oldalon április elejéig ötmillió 
forint gyűlt össze a menekültek ellátására.

GYŰJTÉS ÉS IMA
Budapesti Árpád-házi Szent Erzsébet 
Plébániatemplom
A kerületi katolikus közösségben a nagyböjt 
kezdete óta folyamatosan gyűjtik az adomá-
nyokat, és a Katolikus Karitászon keresztül 
juttatják el a menekülteknek. 

– Tartós élelmiszereket, takarókat, ágyne-
műt, tisztálkodószereket, női egészségügyi 
termékeket, bébiételt, pelenkát, gyermekru-
hákat, játékokat várunk a hívektől. És a bé-
kéért imádkozunk – mondja Varga Zoltán 
plébános az Erzsébetváros újságnak.

SZTORNÓZOTT SZÁMLA
Klauzál téri Református Egyházközség
A közösség tagjai közül néhányan a pá-
lyaudvarokon segítenek tájékoztatással, 
apróbb figyelmességekkel az érkező me-
nekülteknek – tudtuk meg Karsay Eszter 
református lelkésztől. Elmondta, hogy a már-
cius 20-i istentisztelet teljes perselypénzét 
Kárpátaljára küldték. Amikor meghirdette a 
gyűjtést a gyülekezetben, a szokásos per-
selypénz háromszorosa jött össze.

A tiszteletes egy élményét is megosztotta:
– Egy gázszerelő vállalkozó megjavította 

a kazánt a gyülekezeti teremben, és elküldte 

a számlát. Aztán telefonált, hogy az összeget 
adjuk inkább a menekültek megsegítésére, 
és küldött egy sztornózott számlát. 

AZ ÉTEL ÉLET
Krisna-hívők 
Ételt az életért humanitárius programjuk ke-
retében a konfliktus kezdete óta csaknem 
húszezer adag főtt ételt vittek befogadóállo-
másokra, határ menti településekre, és részt 
vettek az indiai egyetemisták és a pályaud-
varra érkezők segélyezésében, illetve lel-
készi tevékenységgel szolgálnak. A hónap 
elejéig több mint tíz tonna élelmiszer-rako-
mányt juttattak el Kárpátaljára. 

A templomközpontok és gyülekezeti be-
fogadópontok országszerte szállással, teljes 
ellátással, oktatással, orvosi ellátással segí-
tik a menekülteket. 

SEGÉLYKONCERT, SZÁLLÁS, 
ADOMÁNYGYŰJTÉS
Budapest-Fasori Evangélikus Egyház-
község
– Kezdettől részt veszünk a Magyarországi 
Evangélikus Egyház központi pénzado-
mánygyűjtésébe a perselypenz.hu oldalon 
keresztül. Célzott gyűjtést hirdettünk: gyer-
mekruhák, babakocsi, vitaminok, instant 
tésztaleves, hálózsákok, takarók, törölközők, 

higiénés termékek felajánlására – sorolja 
Aradi György parókus lelkész. Hosszú távra 
otthont és segítséget adnak négy, Ukrajná-
ból menekült nigériai egyetemistának a sa-
ját ingatlanukban. A közösség megnyitotta 
templomát Varnus Xavér nagyszabású se-
gélykoncertje előtt, a jegyek árából befolyt 
1,85 millió forinttal a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet humanitárius szolgálatát 
támogatják. 

BEFOGADÁS ÉS TANULÁS
Budapesti Görögkatolikus Parókia 
Ukrajnában nagyszámú görögkatolikus kö-
zösség él, így a menekültek befogadásába 
erőteljesen bekapcsolódott a gyülekezet – 
tájékoztatott Jaczkó Sándor atya. 

– A pénzgyűjtésen túl a kárpátaljai Szent 
Panteleimon Karitásszal együttműködve he-
tente egyszer vagy kétszer szállítunk Kárpát-
aljára tartós élelmiszert, ottani hiánycikkeket. 
Eddig csaknem harminc család fogadott be 
pár napra menekülteket, segítettünk a pénz-
váltástól a továbbutazásuk megszervezésé-
ig. Az óvodások elhelyezésében a fővárosi 
Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda nyújtott 
támogatást, a Szent Anna Görögkatolikus 
Gimnáziumban pedig az otthonukat elhagy-
ni kényszerülő középiskolások továbbtanu-
lását oldottuk meg.                        Török Zsuzsa

– Beleszerettem Budapestbe, ha lehet, sze-
retnék itt maradni a családommal együtt. 
Amerre csak jártam, vibráló energiát és 
kedvességet tapasztaltam. Erzsébetváros a 
legédesebb hely a világon! – Így lelkesedett 
lapunknak az ugandai Nicholas Atwineo, 
aki 11 afrikai menekülttársával együtt az 
erzsébetvárosi Peterdy utcában talált átme-
neti otthonra. Nicholas végzett doktor, aki 
az Orvosok Határok Nélkül szervezet afrikai 
misszióiban vesz részt. Ukrán feleségével 
Lvivben él, ahol viszont túlkínálat van orvo-
sokból, így két nemzetközi kiküldetés között 
a Csornobrivci elnevezésű folkzenekar mu-
zsikusaként keresi kenyerét. Már részben 
készen is áll egy dala, amit Budapestről írt. 

A lehengerlő Nicholas doktor nem csak 
segítségre szoruló menekült, de maga is 
segít, főz, szervezkedik a menekültközpont-
tá avanzsált pünkösdi imaházban. A med. 
univ. dobos a két önkéntes segítő, Somo
gyi Kata és a Magyarországon élő ecuado-
ri-szerb Cvetkovic Angelica jobbkeze lett. 

Számíthatnak egy másik Peterdy utcai 
lakosra, a nigériai Udih Dennis Emudagára 
is. A Szumi Egyetem harmadéves orvostan-
hallgatójának már van egy gyógyszerész 
diplomája, de ő mindenképpen orvos sze-
retne lenni: legfőbb gondja, hogy mi lesz 
idén esedékes államvizsgáival. Amikor kitört 
a háború, ő csak tanult tovább kollégiumi 
szobájában, és kijelentette: mindenképpen 
marad a vizsgákig. Végül szülei nyomására 
kelt útra. Jól választott: az orosz határtól 50 

kilométernyire fekvő várost folyamatosan 
bombázzák, az ottrekedt diákok élete most 
veszélyben van. A fiatalember abban re-
ménykedik, hogy tanulmányait a háború vé-
géig a Semmelweis Egyetemen folytathatja. 
Addig pedig nemcsak megsegített, de se-
gítő is. Érdekes tény, hogy az Almássy téri 
imahelyen működő koordinációs központ 
15 aktivistája közül 11-en Magyarországon 
élő külföldiek – ők alighanem jól ismerik a 
beilleszkedés kínjait.                                            B. J. 

„Erzsébetváros a legédesebb hely 
a világon!” 
  Folytatás a címlapról

Vallási közösségek a menekültekért
Az ukrajnai háború kitörése óta segíteni próbál az összes kerületi felekezet. Pénzt és adományt gyűjtenek, 
ételt főznek és osztanak, fogadják a menekülőket a határon vagy a pályaudvarokon, gondoskodnak a csa
ládokról. És mindenütt imádkoznak a békéért.

Az erőszakmentesség jegyében kon-
ferenciát tartott a fasori evangélikus 
gyülekezet, hirdetve, hogy a háború 
szomszédságában is lehet és kell a 
békéltetés szolgálatáról beszélni. 
Megemlékeztek a kilencvenévesen, 
2021. december 26-án elhunyt Nobel-
békedíjas dél-afrikai Desmond Tutu 
anglikán érsekről, aki az elnyomással 
szemben küzdött a békéért és a 
megbocsátásért. Vallotta, hogy 
megbocsátás nélkül nincs jövő, és a 
kiengesztelődést tanította elnyomók és 
áldozatok között, a bocsánatkérést és 
adást, közben kereste az igazságosság 
útját.

„Boldogok, akik békét 
teremtenek…” (Mt 5,9a)
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A SZTRÁJK ALAPJOG

Tiltakozó erzsébetvárosi tanárok

A Madách Imre Gimnázium több 
tanára két alkalommal is csatla
kozott a pedagógusok országos 
polgári engedetlenségi mozgal
mához. Ezeken a napokon, bár 
bementek az iskolába, nem taní
tottak. A helyettesítésüket megol
dották a gimnáziumban. A diákok 
közül sokan szolidaritásukat 
fejezték ki azzal, hogy kockás ing
ben jelentek meg az iskolában, és 
a szülőktől is sok bátorítást kap
tak a demonstráló tanárok. 

A polgári engedetlenségben részt vett 
Talyigás Anikó matematikatanár is. La-
punknak elmondta, hogy felháborította a 
kormánynak az a rendelete, amely korlá-
tozta a pedagógusok sztrájkhoz fűződő 
alapjogait. Az új jogszabály szerint ugyanis 
minden köznevelési intézményben sztrájk 
idején is meg kell tartani a tanórák 50 szá-
zalékát, az érettségiző osztályokban a 
vizsgatantárgyak óráinak 100 százalékát, 
valamint egész napos gyermekfelügyeletet 
kell biztosítani.

– Ez gyakorlatilag ellehetetlenítette a 
sztrájkot, amelynek éppen az a lényege, 
hogy munka beszüntetésével hívjuk fel a 
figyelmet a súlyos problémákra, és próbál-
junk nyomást gyakorolni a munkáltatóra 
– tette hozzá Talyigás Anikó. – Ráadásul a 
sztrájkjog korlátozását a járványhelyzettel 

indokolták, aztán szinte minden járványügyi 
óvintézkedést eltöröltek, maszkot sem kel-
lett már viselni, de a pedagógusok sztrájkjá-
nak korlátozását nem vonták vissza. 

Ezért a Madách Gimnázium tanárai közül 
huszonnyolcan február 23-án munkabe-
szüntetéssel tiltakoztak. 

Közben a két pedagógus-szakszervezet a 
(PDSZ, PSZ) március 16-tól határozatlan ide-
jű országos sztrájkot hirdetett. Mivel azon-
ban a központi korlátozó rendelet továbbra 
is érvényben marad, sok tanár úgy döntött: 
inkább ismét a polgári engedetlenséget vá-
lasztják, azaz a kormányzati tiltás ellenére 
egyetlen órájukat sem tartják meg március 
16-án. A Madáchból az akcióhoz huszon-
egyen csatlakoztak, s erről az iskola Face-
book-oldalán is nyilatkoztak. Azt írták: noha 
a szakszervezetek követeléseivel egyetérte-
nek, a sztrájk megtartásának jelenlegi felté-
teleit – a sztrájk kiüresítése miatt – vállalha-
tatlannak tartják. 

– Mi azért küzdöttünk, hogy vonják visz-
sza a sztrájk korlátozását – folytatta a tanár-
nő. – Ha mégis beleálltunk volna ebbe a 
sztrájkba, azt fogadtuk volna el, ami ellen 
tiltakoztunk. Számunkra nem maradt más 
út, csakis a polgári engedetlenség. Ehhez 
minden kollégánk egyénileg, önként, sa-

ját felelősségére csatlakozott. Tisztában 
vagyunk azzal, hogy szabályt szegtünk, és 
vállaljuk az esetleges következményeit is. 
A munkát ismét csak egy napra szüntettük 
be, hiszen szeretünk tanítani, ez a hivatá-
sunk. 

Azt is hangsúlyozza: a tiltakozásuk ab-
szolút politikamentes. A fizetések emelé-
séért küzdenek, azaz fizessék ki a jelenleg 
ingyenes túlórákat és a helyettesítéseket 
is. Csökkentsék a tanárok túlterheltségét, a 
rengeteg fölösleges adminisztrációt, amely 
az órákra való felkészüléstől vonja el az időt. 
Az iskolák nyerjék vissza gazdasági, szerve-
zeti önállóságukat. A pálya megbecsültsé-
gének hiánya és az alacsony bérek miatt a 
Madáchban is gondot okoz például infor-
matikatanárt találni, több kollégájuk elhagy-
ta a pedagógus pályát. 

ITT ÁLLUNK, MÁSKÉNT NEM 
TEHETÜNK
Az egyházi iskolák közül kevesen csatla-
koztak a pedagógussztrájkokhoz, de a kivé-
telek egyike a VII. kerületi Budapest-Fasori 
Evangélikus Gimnázium. A közvélemény 
szerint a felekezeti iskolák jóval több állami 
támogatást kapnak, ezért sem áll érdekük-
ben fellépni a kormány intézkedési ellen. 

A fasori gimnázium iskolalelkésze, Csep
regi András elismeri, az egyházi iskolák a 
működésükre valóban több forrást kapnak, 
jobbak az infrastrukturális körülményeik, 
korszerűbbek a digitális eszközeik. Viszont 
a tanárok bérezésére náluk is ugyanolyan, 
mint az állami iskolákban, tehát a pedagó-
gusszegénység az evangélikus iskolában is 
súlyos gond. 

– Ugyanakkor az evangélikus iskolák jó-
val autonómabbak, a tanintézmény igazga-
tója sokkal szabadabban dönthet az iskola 
ügyeiben – emeli ki Csepregi András. 

Nemcsak önmagukért sztrájkoltak a fa-
sori gimnázium oktatói – március 16-án 
például harmincan –, hanem így szerették 
volna kifejezni szolidaritásukat kollégáikkal. 
A demonstrációjuk jelmondatának Luther-
től vett idézetet választottak: „Itt állunk, más-
ként nem tehetünk.”

– Luthert arra akarták kényszeríteni, hogy 
a könyveit, tanításait vonja vissza, de ezt 
lelkiismereti okokból megtagadta. A kiál-
lásunkkal arra akartuk felhívni a figyelmet, 
hogy a keresztény hitben nagyon fontos a 
szólásszabadság védelme, és az, hogy a lel-
kiismeretünk szerint cselekedjünk. 

A sztrájkoló evangélikus tanárokat az is-
kola kétszáz öregdiákja is támogatta. 

Részt vettek a polgári engedetlenségben 
A Civil Közoktatási Platform közzétett egy digitális térképet, amelyen feltüntették, hogy a sztrájk alapjogának korlátozása ellen mely is-
kolákból, hány pedagógus tiltakozott. Ezen erzsébetvárosi tanintézmények is szerepelnek. Eszerint az akciókban részt vettek a BGSZC 
II. Rákóczi Ferenc Technikum, az Erzsébetvárosi Magonc Óvoda, az Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda, a Fővárosi Pedagógiai Szolgálat, a 
Madách Imre Gimnázium, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola tanárai és tá-
mogatói. Fontos aláhúzni: a polgári engedetlenséghez csatlakozó pedagógusok saját magukat képviselték, nem az iskolájukat. 

Sándor Zsuzsa

Március 16-án megkezdődött az Erzsébet-
város Rendészeti Igazgatósága által üzemel-
tetett térfigyelő rendszer felújításának első 
üteme. Az önkormányzat százmillió forintot 
fordít új kamerák felszerelésére, a hálózat kor-
szerűsítésére.

Ha megkérdeznénk Erzsébetváros lakóit 
arról, melyek a legégetőbb gondok a kerü-
letben, a közbiztonság javítása biztosan az 
elsők között szerepelne a listán. Ezt a célt se-
gítik a térfigyelő kamerák, amelyeknek ma-
napság kulcsszerep jut a bűnmegelőzésben 
és a gyanúsítottak gyors kézre kerítésében 
is. A jelenlegi műszaki berendezések azon-
ban elavultak, ahogy a polgármester ironiku-
san megjegyezte: sokszor az sem felismerhe-

tő, hogy egy medve vagy egy ember látható 
a kamerák felvételein. 

A közeljövőben azonban áttörés várható: 
az új berendezések kiváló minőségű felvé-
teleket készítenek majd, és sokkal gyorsabb 
lesz az adatátvitel a kamerák és a központ 
között is. A kerületben – tehát nem csak Bel-
ső-Erzsébetvárosban – negyven új kamerát 
szerelnek fel, és ezek már arcfelismerésre is 
alkalmasak lesznek.

A felújítás néhány hónapot vesz igénybe, 
így az év második felére már korszerűbb rend-
szer működik, és – ahogyan Sedlák Tibor, az 
ERI vezetője mondta – „tovább növeli majd az 
itt élők és az ide látogatók szubjektív bizton-
ságérzetét”.

Új térfigyelő kamerákkal a jobb közbiztonságért
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Milyen lesz Belső-Erzsébetváros főtere? 

  FITNESZ

Fekvőtámaszozó, nyújtó, hasizom-
pad, húzódzkodó, függőleges és 
vízszintes bordásfal. 

Fekvőtámaszozó, hasizompad, hú-
zódzkodó, függőleges és vízszintes 
bordásfal, gyűrű.

Fekvőtámaszozó, hasizompad, hú-
zódzkodó, kombinációs korlát, füg-
gőleges bordásfal.

a)

b)

c)

Öt méter magas homogén acélkerítés. Előnye, 
hogy tartósabb, mint a hálóval ellátott osztott 
kerítés.

Száztíz centiméter magas palánk, 390 centimé-
teres labdafogó hálóval. Előnye, hogy barátságo-
sabb, csendesebb, mint az acélkerítés.

   SPORTPÁLYA

a)

b)

Karakterében főként fém játszóeszközöket tartalmaz, egy-
egy fajátékkal kiegészítve (kis kunyhók).

Egységesen fa játszóeszközökkel készül, egy-egy fém- és kö-
télkiegészítővel.

a)

    JÁTSZÓTÉR

b)

Erzsébetváros legnagyobb idei beruházása lesz a Klauzál tér felújítása, amelynek várható költségvetése meghaladja a félmilliárd forintot. A cél 
az, hogy az eredménnyel a kerület lakói elégedettek legyenek, ezért olvasóink is állást foglalhatnak: milyen Klauzál teret szeretnének? Kérjük, 
szavazzanak, majd a szavazólapokat vágják ki, és dobják be a Klauzál téren, a Garay piacon és az önkormányzat épületében elhelyezett urnák
ba. A közös gondolkodást folytathatjuk május 14én, szombaton 11 órakor a Klauzál téri fórumon is.

SPORTPÁLYA FITNESZ JÁTSZÓTÉR

a) Öt méter magas homogén acélkerítés. 
Előnye, hogy tartósabb, mint a hálóval 
ellátott osztott kerítés.

b) Száztíz centiméter magas palánk, 
390 centiméteres labdafogó hálóval. 
Előnye, hogy barátságosabb, csende
sebb, mint az acélkerítés. 

a) Fekvőtámaszozó, nyújtó, hasizom
pad, húzódzkodó, függőleges és 
vízszintes bordásfal. 

b) Fekvőtámaszozó, hasizompad, 
húzódzkodó, függőleges és vízszintes 
bordásfal, gyűrű.

c) Fekvőtámaszozó, hasizompad, 
húzódzkodó, kombinációs korlát, függő
leges bordásfal.

SZAVAZÓLAP

a) Karakterében főként fém ját
szóeszközöket tartalmaz, egyegy 
fajátékkal kiegészítve (kis kunyhók). 
Előnye: az időjárásnak és a rongálás
nak jobban ellenáll.

b) Egységesen fa játszóeszközökkel 
készül, egyegy fém és kötélkiegé
szítővel. Az anyaga barátságosabb, 
természetesebb, de ellenállósága 
rosszabb. 

A tervek jelenlegi állapota szerint a kerítés mentén sűrű sövényt 
telepítenek, a sportpálya felőli oldalon három méter széles zöld-
sáv lesz. A terület közepére kandeláber kerül, lesz ivókút is felső 
és alsó csapkiállással. Padokat helyeznek el a futtató mentén, 
homokos felülettel, ahol a kutyák heverészhetnek, áskálhatnak. 
A terület közepén 80-100 centiméter magas dombot alakítanak 
ki műfüves borítással. A fák körül a kutyapisi-terhelés csökkene-
tésére cölöpöket helyeznek el, itt szaglászásra, elbújásra is alkal-
mas lesz a tér. Mondja el a véleményét a május 14i fórumon!

A kutyafuttató tervét a ZöldEb szervezet 
már véleményezte. Ön egyetért?



Erzsébetváros posztu-
musz díszpolgára 117 

éve, 1905. március 29-én 
született. Mi akár minden-
nap olvashatjuk könyveit, 

mindennap megállhatunk, 
és emlékezhetünk Erzsé-
betváros kalandos életű 

írójára, és ezt megtehetjük 
a javaslatomra felállított 
Rejtő Jenő – P. Howard 

Gondolat kövénél 
a Rejtő Jenő utcában, 

a Magyar Színház előtti 
kis tér sarkán. 

KÉPVISELŐI OLDALAK
ERZSÉBETVÁROS
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Ripka András

önkormányzati 
képviselő
Fogadóóra 
időpontja: 

megbeszélés szerint. 
Bejelentkezés 

a ripka.andras@
erzsebetvaros.hu 

e-mail címen.

Veres Zoltán

önkormányzati 
képviselő
Fogadóóra
időpontja: 

megbeszélés szerint. 
Bejelentkezés 

a 06-30/486-5565-ös 
telefonszámon.

Ujvári-Kövér Mónika

egyéni képviselő
1. választókerület

Folyamatosan várom 
Önöket

fogadóórámra, 
előzetes bejelentke-

zés a 06-1/462-3359-
es telefonszámon, 

Facebookon (@
ujvarikovermonika)

és e-mailben 
(ujvari-kover.monika@

erzsebetvaros.hu) 
lehetséges!

Szücs Balázs

egyéni képviselő
7. választókerület

Fogadóórát minden 
hónap első hétfőjén, 

16-18 óráig tartok, 
valamint előzetes 

megbeszélés alapján 
előre egyeztetett 

időpontban is. 
Bejelentkezés 

a 06-30/690-9149-es 
telefonszámon.

Facebook
@azenkepviselom 

Nagy Andrea

egyéni képviselő
8. választókerület
Fogadóórát előze-
tes megbeszélés 

alapján, egyeztetett 
időpontban tartok. 

Bejelentkezni 
a 06-1/462-3226-os 

telefonszámon lehet.
E-mail cím: 

nagy.andrea@
erzsebetvaros.hu
Facebook: Nagy 

Andrea képviselő

Molnár István

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

e-mail címen, vagy a 
06-1/462-3137-es te-
lefonszámon történő 
megkeresés esetén
visszahívom, illetve 

levélben egyez-
tetünk a felvetett 

gondról, problémá-
ról. Szükség esetén 

felkeresem Önt.

A MÁJUSI OLDALAK KÉPVISELŐINEK FOGADÓÓRÁI

ÁPRILISI TARTALMUNKBÓL
Dr. Kispál Tibor egyéni képviselő, 3. választókerület • Garai Dóra önkormányzati képviselő • Benedek Zsolt önkormányzati képviselő 

• Bárdi Zsuzsanna egyéni képviselő, 2. választókerület • Bónus Éva egyéni képviselő, 10. választókerület 

• 4. választókerület – Tájékoztató • DEVOSA GÁBOR egyéni képviselő, 9. választókerület •

Sáli Annamária

egyéni képviselő
6. választókerület

Fogadóórát
időpontegyeztetés 

alapján tartok.
Bejelentkezni 

az alábbi 
telefonszámon lehet:

06-30/475-6454.
E-mail cím: 

sali.annamaria@
erzsebetvaros.hu

Facebook / sali.anna-
maria.momentum

            kispal.tibor@erzsebetvaros.hu            Fogadóóra: minden hónap második péntekén, 14.00–16.00 óráig. Helye: Nyugdíjas Klub, Király u. 97. Bejelentkezés a 06-1/462-3207-es telefonszámon.

DR. KISPÁL TIBOR
a 3. választókerület képviselője

A BRFK Facebook-oldalán jelent meg, hogy Erzsébetváros 
fiatal nyomozói március közepén két idős asszonyt mentet-
tek ki egy lángoló tároló mellett álló épületből a Hungária 

körútnál. A környéken nyomozati adatokat gyűjtő két rendőr, 
Vinnai Gábor főtörzsőrmester és Munták Dorottya zászlós a 
tüzet észlelve értesítette a tűzoltóságot, áramtalanították a 

házat, elzárták a gázt, átkutatták az épületet, és egy 71 és egy 
75 éves asszonyt kísértek biztonságos távolságra. 

Gratulálok a két fiatal nyomozónak, mind a szakmaiságukhoz, 
mind az emberségükhöz.

ÉLETMENTŐ NYOMOZÓINK

Önkormányzatunk két évtizede a társas-
ház-felújítási pályázattal nyújt segítséget 
a helyi lakosságnak a mintegy másfél 
ezer lakóépületünk folyamatos felújításá-
hoz, az épített környezetünk belső és kül-
ső karbantartásához. A 3. választókerület-
ben hat társasház nyert el támogatást a 
2021-ben kiírt pályázaton (lásd az alábbi 
táblázatban)
A 2022. évi költségvetésben 200 millió 
fo rintot különítettünk el felújítási célokra, 
to  vábbi 50 millió forintot pedig a lakások 
nyílás záróinak megújítására. A pályáza-
tokat fo lyamatosan, ez év szeptember 
30-ig lehet benyújtani. A gázszolgálta-
tásból kizárt társasházak külön pályázati 
forrására december végéig nyújtható be 
támogatás igénylése. 

Társasházaink többségében a lakóközösségből egy-két csa-
lád mindig szívesen vállalja, hogy segíti a közös képviselőt 

a problémák megoldásában. A társasházi közösségek sokat 
köszönhetnek ezeknek az önkéntes segítő tulajdonostársak-
nak. Az egyik Király utcai lakóházban élt Pisszer György, aki 

25 éven át, feleségével közösen, sokszor kétkezi munkájával 
segített a lakóházat rendben tartani, megszépíteni. 
Gyuri bácsi február 15-én, 94. életévében hunyt el. 
Tisztelettel búcsúzunk tőle a lakótársakkal együtt.

BÚCSÚZUNK 

REJTŐ JENŐ

1992-ben a Rio de Janeiróban 
megrendezett nemzetközi Környe-
zet és fejlődés konferencián szü-
letett meg a döntés: március 22. 
legyen a víz világnapja. Ez fontos 
döntés, de amit sokan nem tudnak, 
hogy Janikovszky Éva, Erzsébet-
város díszpolgára íróként évekkel 
megelőzte az ENSZ felismerését!
Janikovszky Éva 96 évvel ezelőtt, 
1926. április 23-án Kucses Éva 
néven született Sze geden, első 
könyve Kispál Éva név alatt je-
lent meg 1957-ben a Móra Kiadó 
gondozásában. Ez volt a Csip-
csup című ismeretterjesztő kötet, 
amely a víz körforgásáról szól. Le-
gyen örömünkre a víz, bánjunk jól 
a vízzel, és vigyázzunk arra, hogy 
az utánunk jövő nemzedékek is 
örülhessenek neki!

A víz és 
Janikovszky 
Éva

Társasház-felújítási 
pályázat •2022

A www.erzsebetváros.hu honlapon
lehet további részletes információhoz
jutni bármelyik kiírással kapcsolatban, 

és én is szívesen adok tájékoztatást, 
segítséget lakóimnak.

Jósika utca 3.
1.300.000,-Ft 
kamatmentes visszatérítendő

tető részleges felújítása

Király utca 93. 
4.000.000,-Ft melyből:
1.600.000,-Ft vissza nem térítendő

függőfolyosó felújítás 
I-II-III. szint

Király utca 101.
4.000.000,-Ft melyből:
1.600.000,-Ft vissza nem térítendő

függőfolyosó felújítás

Rottenbiller 
utca 66.

4.000.000,-Ft melyből:
1.600.000,-Ft vissza nem térítendő

függőfolyosó 1. ütemének 
felújítása mindkét udvar 3. 
szintjén

Kertész utca 41. 
3.000.000,-Ft melyből:
1.200.000,-Ft vissza nem térítendő

gázcsatlakozó vezeték 
kiváltása

Lövölde tér 7. 
1.500.000,-Ft 
kamatmentes visszatérítendő

belső homlokzat I. ütem



Erzsébetvárosi civil egyesületként abban hi-
szünk, hogy Budapest egy koherens, egész 
struktúra, melynek problémái nem állnak 
meg a kerülethatárok utcáin. Ez pedig azt 
jelenti, hogy az egyes kerületek civiljei szá-
mára elengedhetetlen, hogy segítsék, tá-
mogassák egymást, rezonáljanak egymás 
problémáira. „Ligetesek”, „római-partosok”, 
„kiserdősök”, „hajógyárisok”, „bringások” és 
még sorolhatnám, egymást erősítve fordítsa-
nak figyelmet a budapesti ügyekre, melyek 
hosszú távon bizony mindannyiunkat érinte-
nek előbb, vagy utóbb. Ha erzsébetvárosi ci-
vilekként felsorakozunk más kerületek civiljei 
mögé, ha összefogunk, hasonló támogatás-
ra számíthatunk mi magunk is. Nem kérdés, 
hogy társadalmi szerepvállalásunk révén 
fontos építőkövei vagyunk fővárosunknak, 

ezért fontos, hogy kerületünk civil szerveze-
tei is éljenek a működési- és programcélú pá-
lyázati lehetőségekkel, szilárdabb talajt adva 
ezzel önkéntes munkájuknak. Eredményes 
pályázást kívánunk!
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GARAI DÓRA
önkormányzati képviselő

garai.dora@7ker.hu            06-30/227-4481            https://www.facebook.com/groups/elhetoerzsebetvaros            www.7ker.hu

Az Élhető Erzsébetváros Egyesület ko-
rábban törvényességi hibát talált a tera-
szok nyitvatartását érintő rendeletben, 
ám egy téves jogszabály-megjelölés mi-
att valójában nem volt semmilyen záróra 
egyetlen teraszra sem, komolyan veendő 
potenciá lis kárt okozva ezzel az önkor-
mányzatnak, és sajnos a lakosságnak is. 
Az ezt orvosló előterjesztésünket azon-
ban a polgármester nem vette napirend-
re, ezért a kormányhivatalhoz fordultunk, 
aminek következtében a testület kény-
telen volt korrigálni a jogszabálysértést. 
Ugyanakkor a fővárosi teraszok kérdés-
köre továbbra is megoldatlan.

A szórakozóhelyek továbbra is gondot 
jelentenek, és bár egy országos törvény 
jelenleg nem teszi lehetővé a nyitvatartási 
idő korlátozását, a vészhelyzeti jogrendet 

követően lehetőség nyílik majd ennek 
a rendezésére is, persze amennyiben az 
egyesületünkön kívül a pártoknak is va-
lóban szándékuk a helyzet megoldása. 
Terveink szerint a jövőben pótolni kell a 
tisztességes záróra-szabályozás hiányát, a 
partybuszokból szóló hangos zenét, a do-
hányboltok szeszes-ital árusítását társashá-
zi engedélyhez kötni, és persze továbbra is 
a teraszok nyitvatartásának egységesítését 
elérni. Hangsúlyozom, hogy ha mindenki 
más a fentiek ellenében szavaz, ezeket a 
teljesen jogos lakossági igényeket a sze-
mélyemben egy szem képviselőt delegáló 
Élhető Erzsébetváros egyetlen szavazatá-
val nem tudjuk megvalósítani, tehát kérjük 
minden kerületi polgártársunkat, ne adják 
fel, bátran presszionálják körzetük képvise-
lőit a konstruktivitásra. 

JOGORVOSLAT

Belvárosi ellenőrzéssel indult a nyári időszámítás címmel számolt be 

a police.hu a március 26-i V., VI. és VII. kerületet érintő razzia eredményéről. 

Az éjszaka folyamán 840 embert és 533 autót ellenőriztek.  

Részletek: www.police.hu

I       Civil
Megnyíltak a pályázatok a civil szervezetek támogatására, így bá-
torítani szeretnénk mindenkit a támogatások igénybevételére, és 
a közéleti szerepvállalásra! 

BŐVEBBEN:

Információért 
vagy segítsé-
gért keressék 
egyesületün-

ket! 
Facebook 

Élhető 
Erzsébetváros

Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint.            Bejelentkezés a benedek.zsolt@erzsebetvaros.hu címen.

BENEDEK ZSOLT
önkormányzati képviselő

– Finoman szólva: nem volt egyetértés a 
testületben ezzel a döntéssel kapcsolatban. 
Több frakció is kifogásolta a tanács létreho-
zását, többek között az is elhangzott, hogy 
ebben a formában inkább egy céges fel-
ügyelőbizottságra hasonlít ez a formáció. 7 
igen és 5 nem szavazattal mégis megsza-
vazták a tanács létrehozását – mondta Be-
nedek Zsolt képviselő az ülést követően.

Az előterjesztés kettő célt fogalmazott 
meg: szervezeti struktúra átalakítás és szol-
gáltatásbővítés. 

– Mielőtt azonban szolgáltatásokat 
szeretnénk bővíteni, talán előbb az alap-
szolgáltatásokat kellene maradéktalanul, 
tökéletesen ellátni. Sajnos ezen a terüle-
ten is vannak még hiányosságok – mond-
ta a képviselő, hozzátéve: „A szervezeti 
átalakítás kapcsán, több dolgot is hiányol-
tunk az előterjesztésből. A polgármester azt 
mondta, hogy szerinte nincs olyan ember 
a képviselő-testületben, aki értene ehhez 
a területhez. Szerintünk pedig azért válasz-
tottunk felelős igazgatókat, vezetőket az in-
tézményeink élére, hogy azok felelős, szak-

mai tevékenységet tudjanak végezni. Sőt 
a Humán Szolgáltatónál az egyes szakmai 
ágazatoknak saját felelős vezetője van, ez 
a struktúra szándékosan lett így kialakítva 
még az alakulásnál. Az új döntés-előkészí-
tő tanács tagjaihoz szintén külön ágazatok 
tartoznak az előterjesztés szerint, de ezeken 
a területeken jelenleg is felelős, megválasz-
tott vezetők dolgoznak, akik munkakörük 
szerint látják el feladataikat. Ezek alapján 
teljesen indokolatlan egy ilyen tanács 
lét rehozása!”

Amikor az előző fideszes vezetés létre-
hozta a Bischitz Johanna Humán Szolgál-
tató Központot nagyjából 10 éve, már akkor 
a főváros legmodernebb szociális ellátó-
rendszere volt, és erre nagyon büszkék va-
gyunk azóta is! Szeretnénk, ha az intézmény 
továbbra is azon a kijelölt úton haladna 
tovább, amely lehetővé teheti a minőségi 
szolgáltatás nyújtását az erzsébetvárosiak-
nak – jelentette ki a FIDESZ-KDNP-Frakció.

Vita a Bischitzbe beültetett 
új vezetők körül
„Nem látom azt, hogy a képviselő-testület tagjai szociálpolitikai szakemberek lennének, én egészen biz-
tosan nem vagyok az!” – mondta Erzsébetváros polgármestere lemondóan a márciusi testületi ülésen. 
Mondandójának apropója a Bischitz Johanna Humán Szolgáltató Központ strukturális átszervezése volt, 
amely köztudottan az egyik legjobb szociális ellátórendszer a fővárosban hosszú évek óta. Most mégis 
egy 5 fős döntés-előkészítő tanács fogja irányítani a munkát 4 évig…

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁSUKAT!
Az elmúlt hónapokban nagyon sok kerületi polgárral találkozhattam, 

beszélhettem és dolgozhattam együtt. Ezúton is szeretném megköszönni 
mindannyiuk támogatását és biztatását, melyet felénk tanúsítottak, és 

amivel segítették munkánkat!
Benedek Zsolt

„teljesen indokolatlan  

egy ilyen tanács létrehozása!”



KLAUZÁL TÉR: 

Igyekszem körzetem lakóit folyamatosan 
tájékoztatni a Klauzál tér tervezésével 
kapcsolatban, és a közeljövőben érdemes 
lesz követni az önkormányzat híroldalait is 
a témában. Tavaly egy hónapon keresztül 
tartott a lakossági közvélemény-kutatás, 
molinókon, a kerületi lapban és lakossági 
fórumokon is folyamatos volt a széles körű 
tájékoztatás, folytak az egyeztetések. Ennek 
eredményeként kialakult egy kép arról, mit 
szeretnének a lakók, és mit tud teljesíteni az 
önkormányzat. Ezután hosszú tervezési idő-
szak következett, és most újra a lakossághoz 
fordulunk: a játszótér, a szabadtéri fitnesz-és 
sportpálya, valamint a kutyafuttató funkci-
onális eszközeinek kiválasztásába vonjuk 
be a lakókat. Az önkormányzat a kerületi 
Facebook-oldalon és a honlapon egyaránt 
követhetővé teszi a terveket, és május 14-én 
a Klauzál téri családi napon fórum kereté-
ben személyesen is várjuk a lakókat. Kérem 
önöket, itt élőket, jelezzék nekem javaslatai-
kat, mondják el véleményüket, hogy ebben 
a kérdésben is önöket tudjam képviselni a 
helyi önkormányzatban. 

KULTURÁLIS 

SZABÁLYOZZUK 

Belső-Erzsébetvárosban esztétikai és 
közlekedésbiztonsági okoból is problémát 
jelentenek a szerteszét hagyott elektromos 
rollerek. Önkormányzatunk több oldalról 
keresi a megoldást. Kialakítottuk azokat a 
mikromobilitási pontokat, melyeken a közös-
ségi közlekedési eszközök tárolása biztonsá-
gosan megoldható, és rendészetünk ellen-
őrzési akciója is eredményesnek bizonyult 
az eldobált rollerek begyűjtése kapcsán. 
Azonban figyelmbe kell vennünk rendésze-
tünk kapacitását is, a probléma megoldását 
nem lehet kizárólag rájuk hárítani. Mivel 
a fővárosi szabályozás a mikromobilitási 
pontokkal kapcsolatban még nem született 
meg, nekünk pedig gyors megoldásra van 
szükségünk, ezért az április 13-i testületi 
ülésre beterjesztjük helyi rendeletünket, ami 
alapján kötelezni tudjuk a szolgáltatókat a 
„rollerparkolók” használatára és díjfizetésre 
is.  A rendelet megalkotása alapfeltétele an-
nak, hogy ne a kerület, ne az itt élő lakosság 
állja az elektromos rollerek tárolási költsé-
geit, és rákényszerítse a szolgáltatókat arra, 
hogy maguk is szabályozzák az eszközök 
használatát. Az ellenőrzés pedig folytatódik, 
a begyűjtött rollereket a szolgáltató akkor 
kapja vissza, ha megfizeti darabonként a 
begyűjtés 10 ezer forintos költségét. 

FELSZÍNEN  

Információk a kiírásra kerülő pályázatokról 
Bónus Éva képviselőtársam oldalán 

találhatók. 

Bár éppen csak érinti választókörzetün-
ket, de mégis nagyon fontos részéhez 
érkezett a Blaha Lujza tér felújítása: végre 
a felszínen is át lehet kelni az újonnan 
kialakított gyalogátkelőhelyeken a 
Nagykörúton. A tér teljes felújításával a 
kereszteződés minden irányban átjárható 
lesz a felszínen. Részletek: bkk.hu

A Pénzügyi és kerületfejlesztési 
bizottság március végén 

döntött az újabb 
lakáspályázatokról. 

A bizottság elnökeként örömmel 
tájékoztatom a kerületben és a 
választókörzetben élőket arról, 
hogy újabb 16 lakás került ki-
írásra, köztük most már nagyobb 
alapterületű, többszobás lakások 
is találhatók, így többgenerációs 
nagycsaládnak is alkalmasak. 
Fontos tudnivaló, hogy ezekre a 
lakásokra felújítási kötelezettség 
vonatkozik, a rendeltetésszerű 
használatra alkalmassá tétel, 
azaz a felújítás ideje maximum 
12 hónap lehet. A kiírás tartal-
mazza a várható felújítási költsé-
get, és hogy ne zsákbamacskát 
vegyen a pályázó, lehetőség 
van a lakások megtekintésére 
is, továbbá a pályázati kiírásban 
szerepel a kötelezően elvég-
zendő munkálatok felsorolása. 
Ilyen többek között a meglévő 
közüzemi órák hitelesítése, újak 
beépítése vagy régiek szükség 
szerinti cseréje, az elektromos 
rendszer, víz-szennyvízrendszer, 
fűtésrendszer felújítása/cseréje, 
nyílászárók javítása, burkolatok 
cseréje, falfelületek vakolatjaví-
tása, festés-mázolás. 
A pályázat elérhető az EVIN Zrt. 
honlapján (www.evin.hu), ott min-

den információt 
megtalálhatnak az 
érdeklődők a pá-
lyázat kiírásától az 
adatlapokon ke -
resztül a lakások 
alaprajzáig.

A Momentum-frakció korábbi kezdeményezésére elérhetővé vált ke-
rületünk köztereinek takarítási ütemterve a www.efebe.hu webolda-
lon. A honlapon tálható elérhetőségeken feltehetik kérdéseiket és 
jelezhetik észrevételeiket. Frakciónk is várja a visszajelzéseket, ezzel 
is igyekszünksegíteni a közterületeink tisztántartását. Jó hír, hogy a 
fagyok elmúltával újra járják a kerület utcáit a vizes takarítógépek, és 
most már olyan kisméretű takarítógépet is beszerzett a köztisztasági 
cégünk, amellyel a korábban elérhetetlen kis területeken is tudnak 
gépi takarítást végezni. 
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Fogadóórát egyeztetett időpontban tartok.            bardi.zsuzsanna@erzsebetvaros.hu            06-1/462-3258 / munkaidőben             www.facebook.com/bardi.zsuzsanna.momentum            bardizsuzsa

BÁRDI ZSUZSANNA
a 2. választókerület képviselője

BÓNUS ÉVA
a 10. választókerület képviselője

Fogadóórát egyeztetett időpontban tartok. Elérhetőségeim:            06-30/227-4859            bonus.eva@erzsebetvaros.hu            www.facebook.com/bonus.eva. momentum

Dicséretes civil összefogás tanúi lehettünk márciusban, hiszen a há-
ború sújtotta Ukrajnából menekülők ellátását az első percektől első-
sorban az önkéntesek oldották meg. Gyorsan igyekezett lépni önkor-
mányzatunk is, a menekülők közül többen Erzsébetvárosban találtak 
átmeneti otthonra. Számukra gyűjtést is szerveztünk a Garay piacon, 
ebben én is önkéntes segítőként vettem részt. Ez a gyűjtés lezárult, de 
érdemes követni például a MigrationAid vagy a Budapest Bike Maffia 
Facebook-oldalát, itt még mindig sok információt kaphatnak azok a 
segítségnyújtók, akik kiszorultak a BOK-csarnokból.

 
segítőként

   Társasházaink megújulásáért

Döntött a PKB a társasházi pályázatok kiírásáról is, ez megtalálható a kerület honlapján a www.erzsebetvaros.hu 
weboldalon. Hogy mire lehet pályázni, és miért fontos, hogy pályázzanak, olyan kérdések, amelyekre meggyőződésem 
szerint a lakók, a közös képviselők könnyedén meg tudják adni a választ. Pályázni lehet példáultetőszerkezetek, liftek, 
elektromos hálózat, kémény és vízvezeték vagy akár homlokzat, lépcsőházfelújítására is. A gázkizárt épületek lakóinak 
külön pályázati lehetőséget biztosítunk, ők a kizárást követő 60 napon belül pályázhatnak akár 2022. december 31-ig. 
Az egyéb felújítási pályázatokat 2022. szeptember 30-án éjfélig lehet benyújtani. 
Ugyanekkor döntöttünk a magánszemélyeknek nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő 
nyílászáró-felújítási támogatásról is, ezen pályázat részletei is megtalálhatóak a honlapon.
Ugyancsak megjelent már az Erzsébetváros kertje pályázat is, ehhez öt fotót is kell csatolniuk a pályázó lakóközössé-
geknek. Augusztus 31-ig jelentkezhetnek az ingatlanjaikban kialakított kis zöldfelületek versenyére.

  BÁRMILYEN KÉRDÉSÜK VAN, FORDULJANAK FRAKCIÓNKHOZ BIZALOMMAL!
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vizes 
takarítás!

Újra 
bérlakáspályázat!

BŐVEBBEN:

ÖNKÉNTES

 közösségi tervezés

 lépések

Április elején nyílt meg a FRESH MEAT 
kiállítás a Klauzál 6 Projekt Galériában. 
A Budapest Fotó Fesztivál Erzsébetvá-
ros Önkormányzatával együttműködve 
hirdette meg pályázatát, a kötetlen 
tematikájú felhívás kifejezetten fiatal 
fotográfusok számára szólt. A cél az volt, 
hogy megismerjük, milyen tematika 
mentén formálódik a mai pályakezdő és 
fiatalabb fotóművészek portfóliója. Az 
ilyen események hozzájárulnak Erzsé-
betváros kulturális arculatváltásához, 
ne a bulinegyedről, hanem a kulturális 
sokszínűségről beszéljenek az emberek 
a VII. kerület kapcsán. A kiállítók mellett 
külön köszönet Mucsy Szilvia fesztivál-
igazgatónak a nagyszerű szervezésért, és 
Somosi Ritának, a fesztivál kurátorának a 
fáradhatatlan szakmai munkájáért!  
A kiállítás a K6 Galériában (Klauzál tér 6.) 
és a Király utca 29-ben látható.

 a rollereket!

 a Blahára!

BŐVEBBEN:
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4. VÁLASZTÓKERÜLET • IDŐKÖZI VÁLASZTÁS ELŐTT

DEVOSA GÁBOR
a 9. választókerület képviselője

Nem tartok havi vagy heti fogadóórát, megbeszélés, egyeztetés után, a hét bármelyik napján lakóim rendelkezésére állok.  
Keressenek a 06-1/462-3106-os irodai telefonszámon, vagy közvetlenül elérhetnek a 06-30/900-3311-es mobilszámon.

Idén először olyan tételsort is elfogad-
tunk a költségvetésben, amelyből vá lasz-
tókerületekként 6-6 millió forint ér tékben a 
körzetben lakók javaslata alapján valósul-
hatnak meg közösségi fejlesztések, beru-
házások. 

Erzsébetvárosban tíz választókerület 
van, vagyis a helyi lakók javaslatai és sza-
vazása alapján évi 60 millió forintot fordít-
hatunk a körzetben elvégzendő felada-
tokra. A mi esetünkben ilyen lehet például 
a Damjanich utcai és a Dózsa György úti 
fővárosi önkormányzati zöldfelületek fel-
újítása, további muskátlioszlopok kihelye-
zése, további szeméttárolók kihelyezése, 
veszélyes útszakaszok felfestése stb. 

Az önkormányzat honlapján lesz elér-
hető az a felület, ahol javaslatokat tenni és 
szavazni egyaránt lehet majd. Ahogy elin-
dul a szavazás, a körzetemben élő lakókat 
a már megszokott módon, plakátokon és 
szórólapokon is értesíteni fogom. Addig is 
gondolkodjunk együtt!

Gondolkodjunk együtt! 

DÖNTSENEK ÖNÖK!Közlekedési hírek
A parkolási kérések és a közösségi közle-
kedéssel kapcsolatos megoldáskeresés 
mellett az is fontos, hogy gyalogosan is 
tudjunk közlekedni. A járdák hibáiról, a 
kátyúkról, a problémás járdaszakaszokról 
vagy balesetben megsérült, megdőlt jel-
zőtáblákról várom a lakossági jelzéseket, 
hiszen ezekkel önök, itt élők találkoznak 
legelőször. A hibákat a pontos helyszín 
megjelölésével, fotóval együtt továbbí-
tom a kerületi illetékeseknek.
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A kerület belső, körúton belüli részén kezdődött meg a kizáró-
lagos lakossági parkolók kialakításának folyamata az év elején, 
és már az első lakossági visszajelzésekből kiderült, hogy itt, 

Külső-Erzsébetvárosban is 
fontosnak tartanák a lakók a 
számukra fenntartott parkoló-
helyek létesítését. A próbaidő-
szak lezárult, a mikromobilitási 
pontokkal egy ütemben zajlik a 
kizárólagos lakossági parkoló-
helyek kijelölési és engedélye-
zési folyamata Külső-Erzsébet-
városban. Ez azt jelenti, hogy 
ezeken a szakaszokon a meg-
jelölt időtartományban csak 
kerületi parkolási engedéllyel 
rendelkező gépjárművekkel 
lehet majd parkolni. Engedély 
nélküli gépjárművek parkolása 
ezen a területen büntetést von 
majd maga után.

A szerteszét hagyott rollerekről én is 
több lakossági jelzést kaptam, és ami-
óta beköszöntött a kellemes tavaszi 
időjárás, még többet. Azzal a problé-
mával, hogy a rollereket használók egy 
része képtelen szabályosan leállítani 
ezt a kis közlekedési eszközt, hosz-
szú hasábokat tudnék megtölteni, de 
azonkívül, hogy nem értem az okát, 
erre megoldást kell találnunk. Jó hír, 
hogy már készülnek az úgynevezett 
rollerparkolóknak, azaz a mikromobi-
litási pontoknak a tervei Külső-Erzsé-
betvárosra is, ami azt jelenti, hogy a 
kerületrész több pontján alakítanak ki 
olyan miniparkolókat, amelyeken a ke-
rékpárok mellett ezeket az elektromos közösségi rollereket is le lehet 
majd állítani. A tervek előkészítési ideje 12 + 4 hét, ezután lehet be-
nyújtani őket engedélyeztetésre a Budapest Közútkezelőnek. Ahogy 
most látjuk, az összes hatósági eljárás és engedélyeztetés lebonyo-
lítása után várhatóan az ősz végén kezdődhet el a parkolási helyek 
kitáblázása és a mikromobilitási pontok végleges kialakítása. 

  Mikromobilitási pontokKizárólagos lakossági 
parkolók Külső-Erzsébetvárosban is!

A sokáig névtelen terület 1906-ban lett Iza-
bella tér, nem kell sokáig kutatni a miértet: 
a placc az Izabella utca mellett található. 
A mai Hevesi Sándor tér névadója a Thália 
Társaság egyik alapítója, dramaturg, majd 
az Operaház után a Nemzeti Színház főre-
ndezője, később igazgatója volt. És ha már 
Nemzeti Színház, akkor érdemes megemlí-
teni, hogy ez a színház 1966-tól 2000-ig, az 
új Nemzeti felépítéséig ezt a nevet viselte. 
A Hevesi tér egy része ma Rejtő Jenő utca, 
Kolodko Mihály egyik alkotása, a 14 karátos 
autó is itt található. 

ALAKUL A PARK
A rendezett kis tér mögötti park a benőtt, 
gazos, elvadult cserjék közül magasra törő 
fákkal együtt is elhanyagolt látványt keltett. 
Tavaly év végén az önkormányzat megbízá-
sából az Erzsébetváros Kft. kertészeti dolgo-
zói a területet teljesen kipucolták, kiszedték 
az összevissza növő kis bokrokat, és egy elő-
re elkészített terv alapján elkezdték a „váza” 
beültetését. A megmenthető növényzetre 
külön figyeltek a munkák során, a körülbelül 
negyven tő földlabdában kiszedett cserjét 
pótlásra használták fel, javarészt az Almássy 
téren. Télen a Hevesi arculata még nem mu-
tatott sokat, a bokrok helyén apró ágacskák, 
körben kis ágcsomók voltak csak láthatók, 
ám ez a kép rövid időn belül látványosan vál-
tozni fog. A körülbelül 200 négyzetméteres 

területen összesen  865 növényt ültetnek ki, 
lesz köztük madárbirs, gyöngyvessző, bog-
lárkacserje, babérsom és hortenzia is. 

MÁJUSBAN PALÁNTÁZÁS
Fontos, hogy amíg ezek a kis növények meg-
erősödnek, gyökereznek, ne legyenek példá-
ul a vidáman szaladgáló kutyák tappancsa-
inak áldozatai. A beruházás akkor éri meg a 
befektetett pénzt, energiát és munkát, ha ha-
gyunk időt arra, hogy tartós és szép növény-
zet fejlődhessen a parkokban, így a Hevesi 
téren is. Az Erzsébetváros Kft. munkatársai 
tervszerűen dolgoznak a területen, gyakorlati-
lag folyamatos a kertészeti munka. Májusban 
megkezdik a palántázást a kijelölt területeken, 
és még az idén az öntözőrendszert is kiépítik. 
Fotóinkon a 4-es választókerület megújult, ta-
vaszi hangulatú, virágos környezetű parkjai. 

Hevesi téri megújulás
A Lövölde tér és a Szenes Hanna park után a Hevesi Sándor tér is megújult így tavaszra. Maga a tér különleges formájú közterületünk, 
és különleges része is Erzsébetvárosnak. Itt található a Pesti Magyar Színház, amely előtt az aprócska, díszburkolatos, pihenőpados tér 
után egy folyamatosan szűkülő, a felszínből kiemelkedő park található. A tér 1997-ben kapott díszburkolatot. 

Hevesi Sándor tér • 2022

A Bajza utcában és a Rózsa utcában is sok 
muskátlitartó kandeláber áll, egyelőre még 
a hangulatos növények nélkül. De már nem 
kell sokáig várni, májusban minden virágtar-
tóba kikerülnek a muskátlik, locsolásukról, 
gondozásukról ugyancsak az Erzsébetváros 
Kft. munkatársai gondoskodnak.

   ÉRKEZNEK A MUSKÁTLIK IS

Hevesi Sándor tér • 1972 
(Fortepan / FŐFOTÓ)

Szenes Hanna park

Lövölde tér



92022/4 ERZSÉBETVÁROSÖNKORMÁNYZAT

Belső-Erzsébetvárosban 34 mikromobilitási 
pontot jelöltek ki, ezek azok az utcaszaka-
szok, ahol a közösségi elektromos rollereket 
szabályszerűen le lehet tenni, illetve ahová 
kerékpártámaszokat is felszerelnek. De hiá-
ba festették fel a mikromobilitási pontok zöld 

jelzéseit az aszfaltra, továbbra is sokan szer-
teszét hagyják a rollereket, sok bosszúságot 
okozva ezzel másoknak. Nem csak a rendet-
len utcakép zavaró, a ledobott rollerekben 
az idősek, a gyengén látók eleshetnek, az út-
testre belógó járgányok balesetveszélyesek. 

A rengeteg lakossági panasz miatt az 
önkormányzat nulla toleranciát hirdetett a 
szabálytalankodókkal szemben. A nem ki-
jelölt helyeken hagyott közösségi rollereket 
a rendészek összegyűjtik, és elszállítják egy 
raktárba. A hatósági eljárást egy nap alatt le-
bonyolítják, és értesítik a szolgáltató céget, 
hogy a lefoglalt rollereit – a kiszabott bünte-
tés megfizetése után – elviheti. 

Fölvetődhet a kérdés: miért a rolleres 
társaságot büntetik azért, mert egyes reni-
tensek eldobálják a kétkerekűket? A cégek 
GPS-rendszereket alkalmaznak, azonosít-
hatják és nyomon követhetik a rollerek fel-
használóit, addig ketyeg az óra, és fizetik a 
kölcsönzési díjat, amíg a rollert le nem ál-
lítják szabályosan az egyik mikromoblitási 
ponton. Vagyis a szabálytalanságok költsé-
geit a cégek behajthatják ügyfeleiken. Aki 
pedig nem a kijelölt helyen teszi le a közös-
ségi rollert, mélyen a zsebébe nyúlhat.

A két keréken száguldozók viselkedé-
si kultúrájától is függ, hogy a kerület lakói 
mennyire fogadják el ezt a közlekedési mó-
dot. Mert kétségtelen, hogy számos előnye 
is van: például kevesebben használják az 
autót vagy a tömegközlekedést, ezért a 
fenntarthatóság és a környezetvédelem 
szempontjából is fontos lenne népszerűsíte-
ni a közösségi kerekezést. A siker a rollere-
zőkön is múlik. 

Hamarosan megkezdik Közép- és Külső- 
Erzsébetvárosban is a mikromobilitási pon-
tok kijelölését, száztízet a kerületben. 

S. Zs.

 ÖSSZEGYŰJTIK AZ ELHAGYOTT KÖZÖSSÉGI ROLLEREKET 

Nulla tolerancia 
a szabálytalankodókkal

Március végén kezdődött a tavaszi nagyta-
karítás, de az időjárás miatt meg kellett sza-
kítani a folyamatot, mert esőben, fagyban 
sem a vizes takarítás nem működik, sem a 
fertőtlenítés. Ezért észlelhették a lakók a téli 
hónapokban is azt, hogy a gépi járdamosás 
valahogy hiányzik a repertoárból, nincs mi-
ért bosszankodni, amikor szembejönnek a 
vizes fújóeszközökkel a dolgozók. Ugye mi-
lyen érdekes? Utáljuk, de hiányzik. 

Április első hetének végére gyakorlatilag 
faltól falig minden területet feltakarítottak 
és lefertőtlenítettek, ami a kerülethez tarto-
zik, sőt több fővárosi területet is. Sokan nem 
értik a fórumokon ezt a különbségtételt, és 
talán a legegyszerűbben úgy tudjuk segí-
teni a tájékozódást, ha azt mondjuk: ahol 
tömegközlekedés jár az utcában, ott való-
színűleg nem a kerület az illetékes a takarí-
tásban. Tavaly azonban a hatékonyabb és 
folyamatosabb takarítás érdekében több 

ezer négyzetméternyi fővárosi utcaszakasz 
takarításába is beszállt a kerület. A komplex 
takarítás része a fertőtlenítés is: az emberi és 
állati vizelet, ürülék stb. kétségkívül gusz-
tustalan, megszáradva ráadásul ott kering 
a levegőben szálló porként. A biotisztítószer 
olyan koncentrátum, amit a közterületeken 
hígítva használnak fel fertőtlenítésre, és em-
berekre, állatokra veszélytelen, ugyanakkor 
a hatása rendkívül erős.

 A tavaly elindított köztisztasági kampány 
idén folytatódik, ennek részeként az önkor-
mányzat beszerzett a takarítóeszköz-park ki-
egészítésére egy kis méretű, keskeny járda-
mosógépet, ami elfér a járdán, és a forgalom 
akadályozása nélkül tudja mosni, fertőtlení-
teni vagy szükség esetén síkosságmentesí-
teni is. Ez a jármű most próbaüzemben mű-
ködik, az első hetekben feltérképezik vele 
azokat a járdaszakaszokat, ahol fennakadás 
nélkül tud haladni. 

Erzsébetváros 256 736 négyzetméterét, 
plusz a 60 702 négyzetméternyi átvállalt 
fővárosi területet jelenleg 16 jármű, illetve 
eszköz segítségével takarítják. Erről lapun-
kat Nagy Zoltán igazgatóhelyettes tájékoz-
tatta, hozzátéve, hogy az Erzsébetváros Kft. 
azért nem bíz mindent a járművekre, ötven 
kézi takarítójuk is folyamatosan járja a kerü-
letet, takarítják a járdákat, a tereket, a parko-
kat és a kutyafuttatókat is.                   

S. J.
Ki lehet a kerület vezetői közül, aki Tripoli-
ból autóstoppal ment Bejrútba? Kevesen 
tudnának felelni a kérdésre, és valószínű-
leg akkor sem lennének sokkal többen, ha 
könnyítésként hozzátennénk: az, akinek 
arab nyelvvizsgája van, és aki az állatte-
nyésztési tudományok kandidátusaként 
Magyarországon az elsők között tartott 
angol nyelvű egyetemi képzést külföldi 
diákoknak. Erzsébetváros közéletének 
ismerői viszont rávágnák a választ, ha ki-
egészítenénk: az illető az önkormányzat-
ban a közbiztonság, a közoktatás és a köz-
tisztaság felelőse. Persze: dr. Kispál Tibor. 

Az élettudományok iránt érdeklődő 
zuglói kisdiák még nem tudhatta, hogy 
nemcsak egy pálya felé indul el, de életre 
szóló második otthont is választ, amikor 
a Madách Gimnázium biológia–kémia 
tagozatára jelentkezik. Mincza Péter osz-
tályának tanulói Szentágothai professzor 
könyvéből tanulták az anatómiát, rend-
szeresen taroltak az országos tanulmányi 
versenyeken, így nem csoda, hogy a gö-
döllői agráregyetemen szinte megsüve-
gelték, aki innen jelentkezett hozzájuk. 
Tibor az egyetemen a trópusi szakirányt 
választotta, itt kötött barátságot egy szíriai 
diákkal, aki felkeltette az érdeklődését az 
arab világ iránt: felkerekedett, és két évet 
Líbiában töltött nyelvtanulással.

Doktori értekezését a birkák ösztönös 
takarmányválogatásáról írta – kiderítette, 
hogy a juhok is válogatósak, nem csak a 
vemhes jerkék „kívánósak”. Tizenkét évig 
dékánhelyettes is volt. Az arab világgal 
kialakított kapcsolata megmaradt: Egyip-
tomba és Szíriába vitt cserediákokat, kül-
földi egyetemistákat angolul és arabul is 
oktatott trópusi mezőgazdasági ismere-
tekre és környezetvédelmi gazdaságtan-
ra. Közben a rendszerváltáskor madáchos 
öregdiák társainak kezdeményezésére 
bekapcsolódott Erzsébetváros közéleté-
be, és már húsz éve képviseli az Akácfa, 
Király, Rottenbiller és Dob utcák által hatá-
rolt választókerületet, ahol szinte minden 
régi lakót arcról/névről ismer.

Tanáremberként pontosan tudja: az 
eredmények legfontosabb kulcsa az ér-
deklődés felkeltése, az együttműködés 
igényének kialakítása. Ez vezette, amikor a 
lakókkal közösen felújította a Szenes Han-
na parkot, amikor az évről évre népsze-
rűbb közös köztisztasági és növényesítési 
akciókat szervezte, amelyekbe a körzeti 
iskola is bekapcsolódott környezetisme-
ret-óra keretében. A Facebookon pedig 
állandó levelezésben áll azokkal, akik a 
közbiztonság állapotát szidják. Arra ka-
pacitálja őket, jelezzék a rendőrségnek és 
az önkormányzat rendészetének, ha bűn-
cselekményt látnak. „Képzeld – mondja 
–, akad, aki inkább videóra veszi a vandál 
jeleneteket, mint hogy rendőrt hívna.” Pe-
dig milyen logikus a kérdés: nem jobb-e 
közösen cselekedni, mint egymásnak pa-
naszkodni?                                     Barát József

KÉPVISELŐI PORTRÉ

Dr. Alpolgármester

Legyen tiszta Erzsébetváros
Ezt a gondolatot sugallja a kerületi köztisztaságért felelős Erzsébetváros Kft. logója és a minden eszközükön 
megtalálható Tiszta7 felirat. Erre persze azonnal érkeznek az online reakciók, hogy az utcáink koszosak, lomo
sak, kutyakakisok de az utóbbi időben mintha lassan megjelennének azok a fórumozók, akik azt is látják, hogy 
ezt a szemetet bizony nem az önkormányzat termeli vagy pottyantja el. 

• 1 KIA kisteherautó, 2 magasnyomá
sú mosóberendezéssel, 

• 2 Nissan NT 400as kisteherautó, 
22 magasnyomású mosóberende
zéssel,

• 2 Nissan NT 400as duplafülkés 
kisteherautó,

• 1 Nissan NT 400as szimplafülkés 
kisteherautó emelőhátfallal, oldal
magasítókkal, 

• 4 Bucher járdatakarítóseprőgép,
• 1 Karcher mosóhidas takarítógép,
• 2 Bierdicar elektromos kisteherautó: 

2 magasnyomású mosóberendezés
sel felszerelve,

• 3 elektromos járdaporszívó. 



Egy életmű születése
Bélát (aki a sajtóban valaha ismerte, kereszt-
nevén szólította) két éve veszítettük el. 2021 
decemberében lett volna 75 éves. Váratla-
nul, szinte észrevétlenül ment el, ahogy a 
szerkesztőségekben délelőttönként megje-
lent, csöndesen az asztalra tette a tekercset, 
pauszt, mappát, a „napi Tettát”, a semmihez 
sem hasonlítható Tettamanti-grafikát, majd 
csöndesen elköszönt és távozott. 

Legtöbben a Népszabadságból ismerték, 
a szombati kulturális mellékletből, habár tu-
catnyi lapban, többek között az ÉS-ben és a 
168 Órában  is publikált. 

Mondják, nem könnyű megragadni a 
tüneményes tettamantizmus titkát. Akik is-
merték, tudták róla, hogy a polgári létben 
Béla „szabályszerű”, komilfó művész is volt, 
lehetett volna. Festhetett volna szabvány 
portrét, tájképet, nonfiguratív skiccet, raj-
zolhatott volna vicces karikatúrát. A nyilvá-
nosság előtt mégis maradt a „vonalkódsze-
rű”, puritán megfogalmazásnál. Ahogy egy 
interjúban mondta: „Suta, rossz rajzokat 
sosem adtam ki a kezemből. A lányom hu-
szonöt éve kér, hogy csináljak róla portrét. 
Bele se kezdtem, mert nem lenne annyira jó, 
mint szeretném. (…) Én nem megyek olyan 
jégre, amely bereped alattam.” 

A Tettamanti-művek titka a gondolatgaz-
dagság mellett ez a koncentrált, iszonyúan 
önkorlátozó fegyelem volt. Egykori kriti-
kusa, P. Szűcs Julianna írta: Béla komoly 
emberek komoly cikkeit, tudós elemzéseit 
illusztrálta. A szövegeken csődöt mondtak 
a fotósok a maguk reális döglött halaival, a 
karikaturisták léha tréfáikkal. De Tettamanti 
megemelkedett. Rajzolt egy kezet, mely tö-
rött félgömböt tart. Ha valaki a bűnbeesés 
almáját látja a gömbben, nem baj. És ha 
pártnarancsot? Rossz az, aki rosszra gon-
dol, írta a kritikus. 

Először megdöbbentünk, később meg-
szoktuk. Éreztük, Béla „elvont” vonaltechni-
kája nagyon is átgondolt dolog. Nem könnyű 
pálya, és még nincs vége. Hogy is mondta a 
barát, Parti Nagy Lajos? „Lezárult az élet, s 
megkezdődik az életmű élete. A veszteség 
felmérése, mondanám, de nyereségre gon-
dolok, arra a sokra, amit adott, szétszórt, hisz 
telt kedvéből, okosságából, tehetségéből.” 
Máig nincs követője, nem is lesz. Másképp 
úgy mondják: utánozhatatlan. 

Amíg élt, úgy éreztük, érdeme alatt be-
csülték. A díszpolgárság legyen kezdet. El-
kezdődik az életmű élete.               Buják Attila

FAHIDI ÉVA író, színésznő, közéleti 
szereplő, a holokauszt túlélője. 

Tiltakozzanak a gyűlölet ellen!
– Hogy vagy, Éva? – kérdezem a 96 éves Fa-
hidi Évától. Régóta ismerjük egymást, bár ő 
mindenkivel tegeződik. 

– Jól vagyok, drágám, még mindig renge-
teg a dolgom – mosolyog rám a holokauszt-
túlélő. Törékeny, sudár termetén mintha nem 
fogna az idő. 

A K11-ben találkozunk, ahol Erzsébetvá-
ros díszpolgára kitüntetését veheti át.

Fahidi Éva nemrég jött haza párjával 
Németországból, új műsorát mutatta be az 
ottani közönségnek. Életének derűs pillana-
tairól mesélt, s a történetek között Benjamin 
Appl, a neves német baritonista énekelt. 

Ki más beszélhetne hitelesebben az életö-
römről, mint aki túlélte a poklot? Éva 18 éves 
volt, amikor családjával együtt Auschwitzba 
deportálták. A halálgyár rámpájánál látta 
utoljára édesapját, édesanyját és kishúgát. 
Elbúcsúzni sem tudott tőlük. Az a remény 
tartotta életben, hogy ha véget ér a háború, 
újra találkozhat szeretteivel. Egy német mun-
katáborban szabadították fel az amerikai 
katonák, majd hazament Debrecenbe. A há-
zukban idegen emberek nyitottak ajtót. Éva 
népes családjából senki nem jött haza. 

A háború után férjhez ment, külkereske-
dő lett, a holokausztról évtizedeken át nem 
beszélt. 78 éves volt, amikor először ment 
vissza Auschwitzba. Amikor meglátta, hogy 
turistáknak való látványosságot csináltak 
a barakkok helyén, valami átszakadt ben-
ne: úgy döntött, nem hallgat tovább. Azóta 
előadásokat tart a holokausztról magyar és 
külföldi diákoknak, mindenhová elmegy, 
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Ők kapták Erzsébetváros díjait
Erzsébetváros képviselőtestü
lete az 1848as forradalom és 
szabadság harc évfordulójának 
tiszteletére rendezett rendkívüli, 
nyilvános ülésén adta át idei díja
it március 11én. 

TETTAMANTI BÉLA  Munkácsydíjas 
grafikus (posztumusz)

ahová meghívják. A fiatalok megrendülten 
hallgatják a visszaemlékezéseit, hisz a törté-
nelemórákon szinte semmit nem tanulnak 
a 20. század legtragikusabb eseményeiről. 

Két önéletrajzi könyvet is írt, s noha kis-
lány korában imádott táncolni, azt nem gon-
dolta, hogy kilencvenévesen színpadon fog 
táncolni. A Dolgok Lelke című memoárja 
alapján Szabó Réka koreográfus készített 
előadást, amelyben Fahidi Éva egy profi 
táncosnő, Cuhorka Emese partnereként 
szerepelt. Játszották a Vígszínház Házi Szín-
padán és több országban is, eddig 95 alka-
lommal. A próbákról készített A létezés eufó-

riája című dokumentumfilm számos hazai és 
nemzetközi díjat nyert.

– Mi a legfontosabb, amit a holokauszttal 
kapcsolatban a fiataloknak üzennél? – kér-
dezem, s nem tűnődik sokáig a válaszon.

– A nácik is átlagos emberek voltak, 
ugyanolyanok, mint bárki más. Ők sem 
születtek gyilkosoknak. De az állandó gyű-
löletkeltés és uszítás elérte a célját… Ma 
újra erősödik nálunk az antiszemitizmus és 
a rasszizmus. A fiatalok feladata lesz, hogy 
olyan világot építsenek, amelyben a kire-
kesztésnek nincs helye. Mindig tiltakozza-
nak a gyűlölet ellen!                                           S. Zs.

GÁL KATALIN, a Klauzál13 Könyves
bolt és Galéria tulajdonosa

Kultúrfröccs Erzsébetvárosban
Erzsébetváros a hazai könyves szakma köz-
pontja is: a Kertész utcában található a legna-
gyobb szervezetük, a Magyar Könyvkiadók 
és Könyvterjesztők Egyesülése. A szakma 
sokáig belviszályoktól volt hangos: a nagy 
kiadók kiszorították a pályáról kicsi, függet-
len társaikat. A könyvesek ezért olyasvalakit 
kerestek az egyesület elnökének, aki mediá-
torként tud közvetíteni az érdeklobbik között.

Gál Katalin eredetileg klinikai pszicholó-
gus, s 2018 óta vezeti az MKKE-t. Eredmé-
nyes „békeközvetítő” munkáját jelzi az is, 
hogy amikor átvette a vezetést, 98 tagjuk 
volt, most már 134-en vannak. 

Gál Katalin férje, Vince Gábor a rendszer-
váltás után alapította meg a főleg művészeti 
albumokat és ismeretterjesztő műveket meg-
jelentető Vince Kiadót. Amikor a férfi súlyosan 
megbetegedett, utolsó kívánságainak egyike 
az volt, hogy a kiadója élje őt túl. A felesége 
feladta a pszichológusi karrierjét, és férje ha-
lála után átvette a Vince Kiadó irányítását. 

Idén lesz tíz éve, hogy a Klauzál tér 13.-
ban megnyitották a könyvesboltjukat is. A 
Klauzál13 jóval több egy üzletnél: galéria és 
kiállítóhely is. Szorosan kötődik az egykori 
zsidó negyed szellemiségéhez: sokféle zsidó 
témájú míves könyvet kiadnak és árusítanak. 
Ugyanakkor profiljukban hangsúlyos a kor-
társ irodalom és képzőművészet bemutatása 
is. Kiállításokat és író-olvasó találkozókat szer-
veznek, képzőművészeti szakköröket gyere-
keknek. Fellépett náluk a Gólem Színház is, 
amikor még nem volt saját játszóhelyük. 

A Klauzál13 elsősorban a fiatalokat sze-
retné megszólítani, nekik indították el a vi-

lág legnagyobb képzőművészeit bemutató 
olcsó sorozatukat, péntek délutánonként 
pedig a bulikba induló pesti ifjakat várják itt 
„egy kultúrfröccsre”, pezsgő művészeti ese-
ményekre.

Gál Katalin úgy véli: az olvasás nem lehet 
csupán egy tehetős szűk réteg kiváltsága. 
Együttműködik a Klauzál téren vasárnapon-
ként ebédet osztó Heti Betevő Egyesület 
önkénteseivel is. A könyvesek nem csak az 
ételfőzésben vállaltak szerepet, ajándék kö-
teteket is adnak az ebéd mellé. Szellemi táp-
lálékra is szükség van a méltó emberi élethez. 

Az elnök asszonynak sikerült azt is elér-
nie, hogy csaknem egymilliárd forintos ál-
lami támogatással ingyenes könyvcsomag-
hoz jussanak a vidéki könyvtárak, iskolák 
– köztük a VII. kerület minden iskolája.   S. Zs.

***
JENEI KÁROLYNÉ szájsebészeti asz
szisztens, aki 1982 óta dolgozik a Péterfy 
Sándor utcai kórházban, 1987 óta pedig 
a Csengery utcai rendelőben látja el a ke
rületi betegeket. Lapunknak elmondta: Er
zsébetváros lakói a Covidjárvány kezdete 
óta a korábbinál is gondosabban próbál
nak vigyázni egészségükre. 

  PRO URBE ERZSÉBETVÁROS  DÍJAT KAPOTT

  DÍSZPOLGÁR LETT

Balról jobbra: Tettamanti Niké, a díjazott grafikus lánya, Kákonyi Árpád, Gál Katalin, Nagy Mari, Fahidi Éva, Bordás Éva, Tóth Magdolna, Csőke Józsefné, Kaya Bü-
lentné, Boros Ferenc; hátul: Fehér István, Jenei Károlyné



Kákonyi Árpád közösségre talált
Kamaszként, a 90-es évek közepén érkezett 
Kalocsáról Budapestre, tanulni, a Bartók 
konzervatóriumba. Pár évre rá, már hazai és 
nemzetközi versenyekről hozza el a legran-
gosabb trófeákat, itthoni és külföldi feszti-
válok, kurzusok kötődnek Kákonyi Árpád 
nevéhez. Kőszínházi és független színházi 
produkciók zeneszerzője, közreműködője, 
de immár tíz éve társulathoz is tartozik: ő 
az Örkény Színház zenei vezetője. A nyarait 
rendre az Örkény Kert zenei szerkesztésével, 
rendezésével tölti. A Pro Arte Erzsébetváros 
elismerést is ennek a munkának tulajdonítja. 

– Ezzel tudtam igazán megindokolni, 
hogy miért gondoltak rám a kitüntetéssel. 
Őszintén meglepődtem.

De mit csinál a zenei vezető, ha épp nem 
az Örkény Kerttel foglalkozik?

– Mindent, mondja, ami zenei természetű 
tennivaló a színházban. Zenét szerez előadá-
sokhoz, zongorázik a produkciókban, beta-
nítja az anyagot a zenekarnak, énekeseknek, 
vagy épp írja a kottát egy színházi videóhoz, 
segíti a vendég zeneszerzők munkáját, be-
szerzi a hangszereket. Esetleg mindezt együtt. 
Hosszú évek óta játszik is a színházban.

– Apró feladatokat kapok, nem mérhetők 
valódi színészi teljesítményhez. Kipróbáltak, 
megfeleltem, és azóta megbíznak kisebb 
szerepekkel.

Erzsébetvároshoz sok szállal kötődik. La-
kott a Kertész utcában, a Dob utcában, a Vá-
rosligeti fasorban. Diákként bejárta a környék 
vendéglátóhelyeit. A Wichmann-kocsma az 
emlékek között kiemelt helyen szerepel.

–  Törzsvendég voltam Tamásnál. Meg-
határozó személyiség volt, szilveszterkor is 
mindig átmentünk hozzá a barátokkal. Hét-
köznap meg beültem este hatkor, a kottái-
mat gyakran ott írtam, valamelyik faasztalon. 
Nekem a Wichmann-kocsma a legfontosabb 
hely Erzsébetvárosban a korábbi éveimből. 

Tíz éve a teátrumról szól Kákonyi Árpád 
élete. Sokszor alszik a színházban, ezt tudja 
is mindenki. 

– Kiváló ez a csapat, ideértve a műszaki és 
a titkársági dolgozókat is. A legcsaládiasabb, 
legemberségesebb társulat azok között, ahol 
eddig dolgoztam. Szeretem, hogy a művészi 
munka mellett van egy valódi közösségünk.

NAGY MARI Jászai Maridíjas színmű
vész, rendező, érdemes művész.  

Séta a Muskátlitól a Gólemig
Sokadik kitüntetését vette át, de először 
kapott díjat Erzsébetvárosban. Mit jelent 
ez önnek?
– A szó legszebb értelmében kitüntetést, 
mert úgy érzem, nem egy plecsni, hanem va-
lóban megtiszteltek vele. Ilyenek voltak ne-
kem a társulati díjak is, amelyek alakításról, 
közösségről szólnak. Amikor a szűk környe-
zeted vesz észre és tüntet ki a figyelmével, az 
számomra a legszebb.

Amióta Kaposvárról Budapestre költözött, 
a VII. kerületben lakik. Megszerette?
– A Dembinszky utcában lakom, 1993 óta, 
akkor mi voltunk itt a legfiatalabbak, pátyol-
gattak minket az idősek. Most meg mi pátyol-
gatjuk a fiatalokat.  A vidékről felköltözők 
gyakran mondják, hogy soha nem tudják 
megszokni a fővárost. Tagadom, hogy ez a 
nagyváros elidegenít. Ha valaki nem akar, az 

nem tud kapcsolatokat teremteni ötházas fa-
luban sem.

Ez azt jelenti, hogy sikerült otthonra talál-
nia Erzsébetvárosban?
– Rájöttem, hogy nem lehet az egészet azon-
nal belapátolni, először csak azt a részt, ahol 
élsz, tényleg mintha egy faluban laknál. 
Megteremtettem itt az életteret, amit mára 
megszoktam: ez olyan, mint egy spirál, ami 
tágul kifele. Ha kocsonyát főzök, viszek Mar-
git néninek. Minden karácsonykor állítunk 
közös fenyőfát, és együtt feldíszítjük, mert 
van igény a közös pillanatokra házon be-
lül is. Ismerősek a tekintetek kint, az utcán, 
köszönünk egymásnak a pénztárossal az 
üzletből. Megyek a Zsolt henteshez, a Nándi 
zöldségeshez, és gulyáslevest enni a Mus-
kátliba. Éva néninek a főztjéből minden nyá-
ron szoktam enni. 

Nemcsak itt él, de a Nemzeti Színházon és 
a Rózsavölgyi Szalonon kívül a kerületünk-
ben is dolgozik.
– A Gólem Színházban játszom most három 
előadásban, ezek a Lefitymálva, Az utolsó 
velencei kalmár és a Szakácskönyv a túl-
élésért. Azt is szeretem, hogy gyalog járok 
a Csányi utcába. Nem kell villamosra száll-
nom, csak sétálok, nézegetem, hogy melyik 
üzlet zárt be – a fene vigye el, pedig milyen 
jó volt –, meg nézem, hogy milyen új üzlet 
nyílt. Az ember, ha nemcsak járművön uta-
zik, hanem sétál is, akkor sok mindent meg-
lát, és észrevétlenül is jól érzi magát, mert 
köze lesz a dolgokhoz. Az egész Budapes-
ten leginkább itt érzem otthon magam. Er-
zsébetvárosban.                             Török Zsuzsa
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BOROS FERENC, az Erzsébetvárosi 
Rendészeti Igazgatóság rendészeti igaz
gatóhelyettese. 1985ben lett rendőr, 
1991ben végzett a bűnügyi tisztként 
Rendőrtiszti Főiskolán. Szolgált Veszprém 
és Fejér megyében, dolgozott a Belügy
minisztériumban, és tanított a Budapesti 
Rendészeti Szakközépiskolában is. 2010 
óta irányítja Erzsébetváros rendészetén a 
közterületeken dolgozókat.

***
FEHÉR ISTVÁN rendőr alezredes, a VII. 
Kerületi Rendőrkapitányság Hivatalának 
vezetője. 

Erzsébetváros: egyedülálló gondok
Fehér István harminc éve szolgálja az erzsé-
betvárosiakat. Járőrként kezdett, majd nyo-
mozó, betörési csoportvezető, bűnüldözési 
alosztályvezető lett. 

A rendőri szolgálat óriási változásokon 
esett át, amióta 1991-ben Fehér István meg-
kezdte szolgálatát a kerületben. Mint la-
punknak elmondta, a rendszerváltást követő 
évek nagyon kemények voltak. Az időseb-
bek emlékezhetnek rá: akkoriban bombák 

robbantak Budapest több helyén, a Király 
utcában is. – A bűnözői csoportok ebben az 
időszakban próbálták újraosztani befolyási 
körzetüket, de ezen az állapoton sikeresen 
úrrá lettünk, miközben kialakult az új típusú 
magyar rendőrség – idézte fel az alezredes. 

A 2000-es évekre Erzsébetváros biztonsá-
gos és nyugodt kerület lett. Aki kívülről jött 
ide, csak csodálkozott azon, hogy milyen 
eredményes az itteni rendőri munka. A buli-
negyeddel kapcsolatos gondok megoldását 
komplex feladatnak tartja, és szerinte első-
sorban nem is közbiztonsági kérdésről van 

szó. Az államnak, az önkormányzatnak és az 
üzleti világnak is együtt kell működnie a ren-
dészet szerveivel, hogy sikerüljön megoldást 
találni. Valójában világszerte egyedülálló, 
hogy egy metropolisz központjában, a lakó-
övezet közepén spontán kialakuljon egy szó-
rakozónegyed. Más nagyvárosokban ezek 
általában elkülönülnek a városközponttól. 

A feladat súlyát a Budapesti Rendőr- 
főkapitányság is felismerte, és egyre erősö-
dik a kerület, a BRFK együttműködése és a fő-
városi önkormányzattal, hogy a bulinegyed 
átalakulhasson kultúrnegyeddé.                B. J.

   ERZSÉBETVÁROS KÖZBIZTONSÁGÁ-
   ÉRT DÍJAT KAPOTT

KÁKONYI ÁRPÁD, az Örkény Színház 
zenei vezetője.

  PRO ARTE ERZSÉBETVÁROS  DÍJAT KAPOTT

TÓTH MAGDOLNA, az Erzsébetváros 
Sportegyesület szenior tagozatának veze
tője. Igazi lokálpatrióta, negyven éve lakik 
a kerületben, és 21 éve irányítja a szenior 
szakosztály munkáját. Heti rendszeres
séggel vezet foglalkozásokat és szervez 
kirándulásokat, sétatúrákat a tagoknak. 

ZAJTAI GYÖRGY tűzoltó főtörzszász
lós, a Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs 
szerparancsnoka. 1995ben választotta 
a tűzoltói hivatást. Számtalan káresetnél 
állt helyt, egyike volt azoknak, akik meg
fékezték az országos hírű Kodály köröndi 
tüzet, és megakadályozták, hogy a lángok 
átterjedjenek szomszédos épületekre.

  ERZSÉBETVÁROS  SPORT -
 JÁÉRT DÍJBAN RÉSZESÜLT 

  ERZSÉBETVÁROSI SZENT 
  FLÓRIÁN-DÍJAS LETT

KAYA BÜLENTNÉ virágárus, tősgyöke
res VII. kerületi lakos. Nagymamája az 
1970es években kezdte el a virágárusí
tást Erzsébetvárosban, majd az üzletet 
édesanyja vette át. A Verseny utca 2. szám 
alatt most Erzsébetváros frissen díjazott 
mestere folytatja a családi hagyományt. 

***
CSŐKE JÓZSEFNÉ fodrász. 65 éve 
kezdte a szakmát, 1971 óta az István utca 
20. szám alatti szalonban dolgozik, ötven 
éve él a kerületben. Lapunk kérdésére 
elmondta: az erzsébetvárosi nők mindig 
híresek voltak arról, hogy gyorsan követik 
a divatot, ma legtöbben a praktikus rövid 
hajat kedvelik. 

***
HAJDÚ KAROLINA, a Hair By Caroline 
Szépségszalon alapítója és tulajdonosa. 
A Rumbach Sebestyén utcában működő 
szalon munkatársai számos országban 
vettek részt szakmai versenyeken, to
vábbképzéseken. A kozmetikát az alapító 
testvére, Hajdú Júlia vezeti, és itt dolgozik 
édesanyjuk, Bredák Júlia is.

***
BORDÁS ÉVA, a Damjanich utcai Mus-
kátli étkezde konyhafőnöke. (Lásd étte-
remkritikánkat és receptünket lapunk 16. 
oldalán)

  ERZSÉBETVÁROS MESTEREI 
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A tárlat egyik falán mindegyik alkotásban 
az ön képe szerepelt. Mit szólt hozzá?
Évek óta kínozott Kárpáti Tamás azzal, hogy 
adjak neki valamilyen tárgyat. Azt mondtam: 
ami jellemző rám, azt nem tudom odaadni, 
ami nem jellemző, az meg akárkié lehet. Vé-
gül a régi MTI-s igazolványomat adtam oda. 
Nehezen szántam rá magam, de nem bá-
nom, mert nagyon érdekes falat csináltak: 
vagyok én, van Törőcsik Mari, Ruttkai Éva 
Latinovits Zoltánnal, és mindhárom képben 
benne vagyok. Tárggyal, fotóval vagy saját 
arcképemmel. Kellemes és meghatározó 
élmény. Heller Zsuzsával, aki készítette a ró-
lam szóló installációt, ez hozott minket ösz-
sze harmincöt év után.

Az Eötvös10-ben a rendkívüli érdeklődés 
miatt meghosszabbították a Keleti Éva 90! 
kiállítást, de már nem látható. Készül-e 
újabb tárlattal?
Tatán februárban nyílt kiállításom, áprilisig 
24-ig nyitva tart, és hívnak Dunaújvárosba 
is. Úgy látszik, megint felkapnak! Budapes-
ten két dolgot is tervezek. Az MTI-nél van a 
teljes életművem, olyan képeket szeretnék 
ebből az 50-60 évnyi anyagból kiválogatni, 
amelyek falra még soha sem kerültek. Visz-
szatekintő kiállítás lenne, erősebben mu-
tatnám meg a kezdetet: amikor a szó igazi 
értelmében fotóriporter voltam, és sportese-
ménytől az életképekig mindent csináltam. 
Rengeteg olyan, jó anyagom van, amely-
ben kevésbé fontos személyek, események 
szerepelnek. Legalábbis amikor fotóztam, 
így gondoltam. Az idő viszont megnövelte 
ezeknek a képeknek a fontosságát, és fo-
tográfiai értékük is van. Még nem láttátok 
soha – ez lesz a kiállítás címe, és 2023. janu-
ár 21-én nyílik meg a Vigadó Galériában, a 
magyar kultúra napjának tiszteletére.

Mire készül még Budapesten?
Lelkem mélyén még egy olyan gyűjtemény 
kiállítását is tervezem, ami a családról szól. 
De ezzel kapcsolatban pesszimista vagyok, 
mert ezen a tavaszon visszatért a családom-
ba a Covid-járvány.  Minél tovább tart, annál 
öregebb leszek, és annál nehezebb lesz ezt a 
személyes hangvételű kiállítást megcsinálni. 

Ne legyünk borúlátók! Mit szeretne meg-
mutatni családjáról?
A család értelmezése most nagyon zavaros. 
Én úgy nőttem fel, hogy vasárnaponként 
összejöttünk ebédelni, és elmondtuk egy-
másnak, hogy kivel mi történt előző héten. 
Együtt örültünk, nevettünk, terveztünk. Ez 
a mostani világban nagyon hiányzik, én 
pedig szeretném képben megmutatni, szá-
momra mit jelent a család fogalma. Hogy 
szerintem mit kellene és mit nem szabadna 
tenni családként. 

Mondana példát a saját családja életéből?
A férjem haláláig – szigorúan minden vasár-
nap – nagy családi ebéd volt nálunk. Főztem 
15-16 főre, mindig rendeltek meghatározott 
étlap szerint, persze abból, amit el tudtam 
készíteni. Amikor meghalt a férjem, sokáig 
beteg voltam, akkor ez a rend egy kicsit meg-
lazult. De karácsonykor, húsvétkor, szilvesz-
terkor, születésnapokon manapság is ösz-
szejön a család. Hála a Jóistennek, huszonöt 
körül van a létszám az asztalnál. Nekem jó 
nagy lakásom van, 154 négyzetméteren 
szűkösen, de elférünk. Most már a lányom 
főz, vagy egy nagyon kedves étteremből, a 
Komédiásból szoktam ételt hozatni. 

A család szerette a főztjét?
Akik ették, azt mondták, hogy remekül tud-
tam főzni. A bablevest állítólag nagyon-na-
gyon jól készítettem, saját összetételű, in-
kább zöldséges-húsos bablevest, az volt 
a férjem kedvence, de mindenki nagyon 

szerette. A szokásos rántotthús-variációkat 
sütöttem, köretekkel, salátákkal. Az étlapo-
mon a legelső helyen az almás pite állt. Ha 
az nem volt, az asztalnál kórusban kiabálták, 
hogy almás pitét, almás pitét!

Ön az Oktogonnál lakik, Erzsébetváros 
szomszédságában. Mi az, ami önnek rög-
tön beugrik a VII. kerületről?  
Először a Madách Színház jut eszembe. 
Ugyan ilyen meghatározó az életemben a 
régi Nemzeti Színház, a Blahánál. Ezek fix 
helyeim voltak, hetente többször jártam 
mindkettőbe. Jut eszembe: az Almássy té-
ren fotóztam először a főiskolás Kulka Já-
nost. Svájci sapka volt a fején, mivel kezdett 
kopaszodni, és akkor ezt nagyon szégyellte. 
A főiskolához az Almássy tér volt a legköze-
lebbi olyan hely, ahol le tudtunk ülni, nyu-
godtan tudtunk fotografálni. Majd emlék-
tábla fogja jelezni a helyet. 

Szereti a VII. kerületet?
Van Erzsébetvárosnak egy különleges han-
gulata és stichje, és ez más, mint az én ke-
rületem. Szeretek átsétálni a Royal Szálló 
környékére, a Király utca felső részére. Sok 
emlék is köt ide. A Dob utcában, a Közleke-
dési Minisztériumnál randevúztam először 
a későbbi férjemmel. A Dohány és a Wes-
selényi utca között volt egy mozi, ott láttam 
vele a Nexö regényéből készült Szürke fény 
című filmet. Akkor, abban a moziban szüle-
tett meg az elhatározás, hogy össze fogunk 
házasodni. Amit viszont nem szeretek, hogy 
erősen elhanyagolt a Wesselényi utca kör-
nyéke. A körút és a Városliget közötti részt 
nagyon helyre kellene hozni.

Mikor fényképezett legutóbb?
Tavaly márciusban. Kulka Jánost, a lakásán.

Mikor fog megint fotózni?
Már nagyon várom, de erről kérdezze meg 
a Covid nevű nagyhatalmat! Egyszer kézbe 
vettem már a fényképezőgépet, de megint 
letettem, mert a családunkban ismét van 
kilenc beteg, így most még igyekszem egy 
kicsit vigyázni magamra. De azt remélem, 
hogy májusban már tényleg dolgozhatok.

Keleti Éva újabb kiállításokra készül

Keleti Éva Kossuth és Balázs Béladíjas, 
Prima Primissimadíjas fotográfus. Az 50es 
évektől fényképezte a színházi, irodalmi, 
zenei élet kiválóságait, a táncos szakma szí
nejavát. Emellett hétköznapi hősöket, élet
helyzeteket, és különböző eseményeket is 
megörökített. Képeinek központjában min
dig az ember áll. Hosszú szünet után 2018
ban kezdett ismét dolgozni. 

Névjegy

Az év első hónapjaiban több kiállítóhelyen is láthattuk a magyar 
fotográfia 90 éves nagyasszonyának képeit. Az Erzsébetvárosi Zsidó 
Történeti Tárban, a Csányi utca 5.ben az Új és régi hungarikonok ki
állításon a fotóművész képei három installációban is megjelentek. Az 
Eötvös10ben a nagy érdeklődésre való tekintettel tárlatát egy hónap
pal meg kellett hosszabbítani. 

Hungarikonok
Jeles személyiségektől származó 
tárgyakat kortárs magyar művészek 
foglalják bele egyegy műalkotásukba. 
A folyamatosan bővülő gyűjtemény 
kitalálója és gazdája Kárpáti Tamás 
újságíró, műgyűjtő. Heller Zsuzsa 
képzőművész kisplasztikája Keleti Éva 
fényképes MTIigazolványával, egy 
kubai táncosnőt ábrázoló díjnyertes 
fényképével és a fotográfus portréjával 
új, önálló alkotássá lényegült át ezen a 
kiállításon. 

„Almás pitét! Almás pitét!”
Keleti Éva konyhájából

Hozzávalók:
1,5 kilogramm alma
60 dkg grízes liszt (rétesliszt)
25 dkg Rama margarin
2 dl tejfel
3 evőkanál porcukor
1 citrom reszelt héja
1 csipet só
2 db tojássárgája
A hozzávalókat jól összegyúrjuk, két 
adagra elosztjuk, majd egy-másfél órára 
jégre tesszük. A hideg tésztákat erősen 
lisztezett deszkán jó vékonyra kinyújtjuk. 
Két tésztalapunk lesz.

Körülbelül másfél kilogramm almát 
héjastól lereszelünk, ízlés szerint megcuk-
rozzuk, mazsolát szórunk bele, az almát az 
egyik tésztalapra simítjuk. A másik tész-
talapot az almára borítjuk, rásimítjuk. A 
megmaradt tojásfehérjével a tészta tetejét 
bekenjük, és villával megszurkáljuk. Köze-
pes lángon legalább 40 percig sütjük.

Török Zsuzsa

Keleti Éva és Kárpáti Tamás a Hungarikonok kiállításán
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Kalmár Anna a Forbes magazin 2021-es 
összeállítása szerint a 30 legsikeresebb 30 év 
alatti magyar fiatalok egyike. Ifjú kora ellenére 
kanyargós pálya áll mögötte. Cambridge-ben 
járt egyetemre, történésznek tanult. Diploma 
után az ENSZ Menekültügyi Szervezeténél 
dolgozott gyakornokként, és az elméleteken 
túl a valóságban is meg akarta ismerni a 
menekültek helyzetét. Egy segélyszervezettel 
Görögországba utazott, és a Híosz szi-
ge tén lévő menekülttáborban önkéntes 
angoltanárként tanította az ottani gyerekeket. 
Megkérték, hogy tartson mozgásórákat is a 
táborban lakó nőknek. Korábban elvégzett 
ugyan egy jógaoktatói kurzust is, de addig 
még sosem tanított. Mégis vállalta a feladatot, 
habár az első órák nehezen indultak: ő 
angolul és magyarul beszélt, a menekült nők 
arabul és fársziul, de a jóga nyelvén egyre 
inkább megértették egymást. 

– El kellett felejtenem mindent, amit addig 
a jógáról tanultam – mondja. – Amikor arra 
kértem a menekült nőket, hogy hunyják be 
a szemüket, képtelenek voltak rá. Súlyosan 
traumatizált fiatal lányok voltak, rettenetes 
dolgokon mentek át, állandó félelemben, 
készenléti állapotban éltek a táborban is. A 
hétszáz férőhelyen ezerötszáz embert zsú-
foltak össze, hiányoztak az alapvető higiénés 
feltételek, nem volt közbiztonság. Éjjel a 
konténereikből sem mertek kilépni a nők. 

Kalmár Anna jógaóráin viszont a mene-
kültek biztonságban érezték magukat, meg-
nyugodhattak. Sőt, aztán már ők kérdezték: 
mikor relaxálunk újra? És úgy tűnt, a jóga a 
traumáik feldolgozásában is sokat segít.

– A fizikai, lelki bántalmazások a testben 
is mély nyomokat hagynak, és különböző 
betegségek tüneteiben jelentkeznek. A jóga 
segít feloldani ezeket a görcsöket. Az, hogy 
miként érezzük magunkat a bőrünkben, 
kis százalékban függ a körülményektől, a 
tényektől. Leginkább az számít, hogyan 
reagálunk a minket érő hatásokra. Még 
a súlyosan traumatizált menekültek is 
megtanulták, hogy a jógával visszanyerhetik 
a kontrollt önmaguk felett, kezükbe vehetik 
az irányítást, és biztonságban érezhetik 
magukat a saját testükben. 

A traumatudatos jógát Nyugaton gyak-
ran használják a poszttraumásstressz-
szind ró mák kezelésében. Idehaza még 
kevésbé ismert. Amikor Kalmár Anna visz-
szatért Magyar országra, úgy döntött, itthon 
is ezzel szeretne foglalkozni. Jótékonysági 
szervezeteken keresztül hátrányos helyze-
tű társadalmi csoportokkal került kapcso-
latba, és ingyenes jógaórákat tartott nekik. 
Ám kérdéses volt: miből lehet egy ilyen 
civil kezdeményezést fenntartani, stabilan 
működtetni? Úgy gondolta, alkalmi támo-
gatásokra, adományokra nem fog tudni 
hosszú távon építkezni, a jótékonysági 
céljait saját forrásokból kell finanszírozni. 
Ezért létrehozta az AdniJóga társadalmi 
vállalkozását, amelynek lényege, hogy cé-
geknek fizetős jógakurzusokat tartanak, és 
ezeknek a bevételeiből fedezik az ingye-
nes jógaórákat. 

– Minden fizetett jógaóra árából egy jó-
tékonysági órát tudunk adni. Így a cégek 
nemcsak a saját munkatársaikat ajándékoz-

zák meg jógával, hanem a hátrányos helyze-
tűeket is. 

A működési modell bevált. Kalmár Anna 
három éve egyedül kezdte a munkát, 
most már egy operatív csapat dolgozik 
vele, és tizennyolc jógaoktató. És már tíz 
állandó céges partnerük van. A Covid 
előtt rendszeresen tartottak nyilvános 
jógaórákat a Margit-szigeten és különleges 
helyszíneken is: könyvtárban, kávéházban, 
múzeumokban, galériákban. Az emberek 
pedig szívesen jógáztak velük, mert 
tudták: ezzel nehéz sorsú felnőtteknek és 
gyerekeknek is segíthetnek. 

Az AdniJóga ingyenes foglalkozásokat 
tart az anyák átmenti otthonaiban, állami 
gondozottaknak, bántalmazott, menekült 
nőknek, fogyatékkal élő gyerekek szüleinek 
és sérült fiataloknak is. Így találták meg 
Erzsébetvárosban a Kockacsokit is, amely 

autista fiatalokat foglalkoztat. Rendszeresen 
szerveztek nekik is jógaórákat. Sokfajta 
célcsoportjuk van már, mindegyikükkel 
másként kell dolgozni, hozzájuk igazítják 
a módszereiket, s erről előtte mindig 
szakemberrel konzultálnak. Az autistáknál 
például nagyon fontos volt, hogy az óráknak 
áttekinthető szabályrendszerük legyen, ezt 
a táblára is felírták, piktogramokkal jelölték. 

De van, ami minden jógaórában közös: 
az a megengedő, elfogadó, emberközpon-
tú légkör, amely segít a traumák gyógyítá-
sában. Az AdniJóga nyomon követi a rend-
szeres gyakorlóik sorsát. A hatásvizsgálatok 
azt igazolták, hogy a traumatudatos jóga 
gyakorlóinak javult az életminőségük: nőtt 
az önbizalmuk, megtalálták belső egyensú-
lyukat, kiegyensúlyozottabbá váltak a kap-
csolataik, és irányíthatóbbá az életük. 

Sándor Zsuzsa

Sokat hallani a jóga pozitív hatásairól, arról is, hogy segít a testi, lelki harmóniánk megőrzésében. Ám az 
egészséges életmód manapság meglehetősen költséges. Létrejött azonban egy olyan profi jógaoktatókból 
álló csapat, amely hátrányos helyzetű felnőtteknek és gyerekeknek tart ingyenes jógaórákat. Úgy gondolják, 
a mentális és fizikai jóllét nem luxuscikk: mindenkinek jár. Az AdniJóga közössége Erzsébetvároshoz is szoro
san kötődik: együttműködnek az autista fiatalokat foglalkoztató Kockacsokival. Az AdniJóga a legjobb társa
dalmi vállalkozás Civil díját nyerte el 2021ben. 

  A MENTÁLIS EGÉSZSÉG MINDENKINEK JÁR

Jógával a traumák gyógyításáért

Friss és fitt. Szellemileg és fizikailag is. Békés 
Itala úgy penderült ki a deszkára rajongói, 
barátai elé, hogy kétségünk sem volt: aktív 
színésznő a mai napig.

– Hatalmas kalapemelés, hogy még szín-
padon szerepel! Hihetetlen mennyiségű 
és minőségű ambíció van benne, önépítő 

művész – mondta köszöntőjében Szirtes 
Tamás, majd átadta a színpadot Banai Sára 
operaénekesnek, Jónás Vera jazzénekes-
nek, Müller Péter Sziámi költőnek, Kiss Péter 
zongoraművésznek. 

A műsorszámok között Békés Itala sit 
down comedyvel szórakoztatta a közönsé-
get. Találós kérdéseiből kiderült, hogy az 
Itala jelentése szentírás, hogy első szakmája 
női szabó, és huszonévesen úttörő lehetett. 

– Az Úttörő Színházban játszottam akkor, 
gyerekszerepet, A Pál utcai fiúkban. Ilyen 
üzenetet kaptam: Kedves Nemecsek Ernő 
néni! Előadás után várlak, Aranka.

Beszélt arról, hogy az ötvenes évek elején 
a Magyar Néphadsereg Színházában, a ké-
sőbbi Vígszínházban katonáskodott. 

– Ott minden hadititok volt, még az is, 
hogy Várkonyi Zoltán volt a főrendezőnk. 
Egyszer balesetet szenvedtünk a busszal, le-
csúsztunk az útról. De mivel azt is mindig tit-

kolták, hogy hová visznek minket játszani, a 
baleset után is alig találták meg a társulatot. 

Elmesélte, hogy ő bizony rosszul tanult, 
bukdácsolt az iskolában, de egyik apáca 
tanárától megtanulta 85 éve, hogy adni kell, 
nem kapni. Ezen az esten is matcha teát és 
könyvet ajándékozott az ünnepelt az általa 
kiválasztottaknak. 

Békés Itala 75 éve áll a színpadon, renge-
teg filmben szerepelt, s számos egyéb mű-
fajban megmutatta tehetségét: többi között 
egyszemélyes színházat és gyerekműsoro-
kat hozott létre, pantomimezett, táncot taní-

tott, riporterkedett, énekelt, hanglemezeket 
készített, könyveket írt. 

Még Örkény István biztatta önéletrajzá-
nak megírásra. A Hogyan lettem senki? 
címmel 1993-ban megjelent kötete regény, 
korrajz és színháztörténet is egyben. A har-
madik, bővített kiadásba a fáradhatatlan Itu-
ka az eltelt harminc év meséit szőtte bele. 

A művésznő az előadás után késő estig 
dedikált és beszélgetett rajongóival.

– Nekem Erzsébetváros a Madách Színhá-
zat jelenti – mondta lapunknak –, hisz itt va-
gyok már több mint hatvan éve.                    T. Zs.

AZ ORSZÁG LEGIDŐSEBB SZÍNÉSZNŐJE MA IS DOLGOZIK

Isten éltesse, Békés Itala!
A Tolnay Szalonban ünnepelték az ország legidősebb aktív színész
nőjének, Békés Italának a 95. születésnapját. Szirtes Tamás, a Madách 
Színház igazgatója mellett Gy. Németh Erzsébet, Budapest főpolgár
mesterhelyettese és Dávid Anna, a Magvető Könyvkiadó igazgatója is 
felköszöntötte „Itukát”, akinek erre az alkalomra jelent meg a Hogyan 
lettem senki? című önéletrajzi kötetének harmadik, bővített kiadása. 

KULTÚRA
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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%  

Erzsébetvárosi családok üdülésé-
nek támogatása
A pályázat célja a kerületben élő családok 
Budapest területén kívüli aktív üdülésé-
nek, a családok közös élményszerzésének 
támogatása. A pályázat benyújtására jogo-
sult a kerületben lakóhellyel vagy tartózko-
dási hellyel rendelkező, életvitelszerűen is 
itt élő család vagy gyermekét egyedül ne-
velő szülő, feltéve, hogy a családban az egy 
főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének 550%-át, azaz a 156 750 forintot.

A támogatási összeg egy vagy több 
gyermeket nevelő, kétszülős család eseté-
ben családtagonként egységesen 20 000 
forint, egyszülős család esetében a szülő 
részére 40 000 forint, gyermek(ek) részére 
20 000 forint/fő összegű vissza nem térí-
tendő támogatás. A pályázat benyújtásá
nak határideje: 2022. április 29. 

Sajátos nevelési igényű, valamint 
beilleszkedési, tanulási, magatar-
tási nehézséggel küzdő gyermeket 
nevelő családok támogatása
A pályázat célja azon kiemelt figyelmet, kü-
lönleges bánásmódot igénylő gyermekek 
támogatása, akik számára a szakértői bi-
zottság a sajátos nevelési igény vagy a be-
illeszkedési, tanulási, magatartási nehéz-
ség tényét megállapította. A támogatás a 
szakértői bizottság véleményében javasolt 
fejlesztés intézményi kereteken kívül meg-
valósuló felzárkóztató, fejlesztő foglalkozá-
sok költségének fedezésére fordítható.

A pályázat benyújtására jogosult a kerü-
letben lakóhellyel vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkező, életvitelszerűen is itt élő 
család vagy gyermekét egyedül nevelő 
szülő, feltéve, hogy a pályázat benyújtá-
sakor érvényes szakértői bizottsági véle-
mény igazolja, hogy a gyermek különleges 
bánásmódot igényel, és a pályázat benyúj-
tásának napján még nem töltötte be a 18. 
életévét. A pályázat feltétele, hogy a csa-
ládban az egy főre jutó havi nettó jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 600%-át, 2022-ben 
a 171 000 forintot.

Az elnyerhető támogatási összeg pályá-
zatonként 100 000 forint vissza nem térí-
tendő támogatás. A pályázat benyújtásá
nak határideje: 2022. április 29.

Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj 
pályázat
A pályázat célja szépirodalmi szerzők al-
kotói munkájának támogatása. A pályázat 
benyújtására jogosult a Magyarországon 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező, 35. életévét betöltött 
és a 65. életévét még be nem töltött szer-
ző, aki magyar nyelven alkot, és művei 
legalább két, nem magánkiadású szépiro-
dalmi kötetben jelentek meg. A támogatás 
összege hat hónapon keresztül havonta 
160 000 forint összegű vissza nem téríten-
dő támogatás. A pályázat benyújtásának 
határideje: 2022. május 2.

Erzsébetvárosi civil szervezetek 
működésének támogatása
A pályázat célja az Erzsébetvárosban tevé-
kenykedő civil szervezetek általános mű-
ködését biztosító költségekhez való hoz-
zájárulás vissza nem térítendő támogatás 
formájában. A pályázat benyújtásának 
határideje: 2022. április 29. 

Erzsébetvárosi civil szervezetek 
programjainak támogatása
A pályázat célja az Erzsébetvárosban tevé-
kenykedő civil szervezetek által megvalósí-
tandó programok támogatása. 

A pályázatok elbírálása során előnyt 
jelent, ha a megvalósítani kívánt program 
kulturális vagy szociális célú, illetve ha 
a fenntartható fejlődéshez kapcsolódik, 
előnyt jelent továbbá, ha a pályázó a prog-
ram megvalósítása során más erzsébet-
városi civil szervezettel együttműködik. 
A bírálati szempontok között szerepel a 
program megvalósításába bevont önrész 
nagysága is. A pályázat benyújtásának 
határideje: 2022. április 29.

Erzsébetvárosi civil szervezetek 
gazdasági szereplő bevonásával 
történő programjainak támogatása
A pályázat célja az Erzsébetvárosban tevé-
kenykedő civil szervezetek és a gazdasági 
szereplők közös társadalmi szerepvállalása 
érdekében létrehozott programok támoga-
tása. A támogatás igénybevételéhez lega-
lább 50%-os mértékű önerő szükséges, fel-
tétel továbbá, hogy a támogatási igénnyel 
megegyező mértékű önrész mértékét a 
civil szervezet részére igazoltan gazdasági 
szereplőnek kell biztosítani.

A pályázatok elbírálása során előnyt 
élveznek a sport- vagy szociális célú, vala-
mint a fenntartható fejlődéshez kapcsoló-
dó programok, előnyt élvez továbbá, ha a 
program akadálymentesen hozzáférhető, 
vagy érdekvédelemre irányul, továbbá ha 
az önrészt biztosító gazdasági szereplő a 
pénzbeli támogatáson túl aktívan közre-
működik a program megvalósításában. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. május 13. 

Egyházi szervezetek programjainak 
támogatása
A pályázat célja az Erzsébetvárosban mű-
ködő egyházi szervezetek kulturális, szo-
ciális vagy oktatási célú programjainak 
támogatása. A bírálati szempontok között 
szerepel a program megvalósításába be-
vont önrész nagysága is. A pályázat be
nyújtásának határideje: 2022. április 29. 

A jelentkezőknek már a pályázat benyúj-
tásakor rendelkezniük kell a felújítási költ-
ség legalább a 40 százalékával, tíz év alatt 
viszont kérhetik az önerő beszámítását a 
lakbérbe. A lakások közül hét egy- vagy 
másfél szobás, ezek havi bérleti díja 33 500 
és 54 900 forint közötti. Az induló önerő ke-
rekítve 2,5 és 4 millió forint között szóródik. 
Négy lakás kétszobás, ezek lakbére havi 
43–56 ezer forint alapterülettől függően. A 
felújításukhoz önerőként 3 és 4 millió forint 
közötti összeg szükséges. Szintén négy la-
kás három vagy három és fél szobás, havi 
lakbérük 96 ezer és 108 ezer forint között 
lesz. Ezeknek a lakásoknak a felújítására a 
pályázónak legalább 6,5 és 7,5 millió forint 

önerővel kell rendelkeznie. Van egy ötszo-
bás ingatlan is, amelynek lakbére havonta 
120 ezer forint lesz, a felújítás költségének 
40 százaléka valamivel kevesebb mint 8,4 
millió forint. A pályázat benyújtásakor a pá-
lyázóknak három hónapos lakbérnek meg-
felelő ajánlati díjat is kell fizetniük, és egy év 
alatt kell a felújítást elvégezni.

Érdeklődni az EVIN Zrt. telefonvonalain, 
például az 1-352-8654, az 1-352-8655, a 30-
843-4083, a 30-011-4575 és a 30-611-3414 
számokon lehet, vagy e-mailben a palya-
zat@evin.hu címen. 
További információ: 
https://www.evin.hu/ova_doc/
berlakas-palyazat-2022-i/

Lakásbérlet hosszú távra
Erzsébetváros önkormányzata újabb 16 lakás bérbeadására hirdet 
pályázatot VII. kerületi lakosok számára felújítási kötelezettség mel
lett. A nyertesek tíz évre kötnek majd szerződést, ezt az időtartamot 
előbérleti jog alapján később meg lehet hosszabbítani. A pályázatok 
benyújtásának határideje 2022. április 29.

HIRDETÉS

Pályázatok civileknek, íróknak, 
alacsony jövedelmű családoknak
Budapest Főváros VII. Kerület Önkormányzatának Művelődési, Kulturális és 
Szociális Bizottsága 2022. márciusban az alábbi pályázatokat hirdette meg:

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA:
A pályázatok benyújthatók postai úton a Budapest Főváros VII. Kerület 

Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) 
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin 

(1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., 1076 Budapest, Garay u. 5.) 
vagy a beadványok fogadására kihelyezett gyűjtőládába elhelyezve. 

További információ Erzsébetváros honlapján található. 



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, email: titkarsag@eromuvhaz.hu.

ERöMŰVHÁZ
Az ERöMŰVHÁZ műsorkínálata 2022. április 14. és május 12. között. 
A programok változhatnak. Az ajánlónkban szereplő eseményekkel 
kapcsolatban mindig tekintsék meg az aktuális információ kat a 
kulturális intézmény honlapján: www. eromuvhaz.hu

Április 8-28.
OLAJOS ILKA KIÁLLÍTÁSA

A szocialista realizmus sok más közép- és kelet-eu-
rópai országhoz hasonlóan Lengyelországban 
is megkerülhetetlen volt: Łódź városképébe is 
beépült az ideologikus építészeti stílus. A moder-
nizmus és konstruktivizmus jegyében született 
lakótelepek a nem megfelelő módon kialakított 
terek ellenére ma nosztalgikus, szerethető „világ-
gá” szelídültek a szemünkben. Olajos Ilka képein 
olyan egzotikus, nosztalgikus látvány tárul elénk, 
ahol a részletekben az iparváros múltja, a II. világ-
háború okozta károk is megmutatkoznak.

Április 14. 10:00
SENIOR 50+ JÓGA – 50 év feletti jógázni vágyók-
nak, és nem csak időskorúaknak. Jegyár: 600 Ft/
alkalom, 2000 Ft/4 alkalom

Április 19. 16:00
ZUMBA LINE DANCE – Könnyített zenés torna 
nem csak fiataloknak. Jegyár: 500 Ft, mozgássé-
rült igazolvánnyal ingyenes

Április 19. 18:00
KREATÍV DALSZÖVEGÍRÁS – Magyarország leg-
jobb dalszerzői tartanak kurzust. Jegyár: 10 000 Ft

Április 21. 10:00
SENIOR 50+ JÓGA – 50 év feletti jógázni vágyók-
nak, és nem csak időskorúaknak. Jegyár: 600 Ft/
alkalom, 2000 Ft/4 alkalom

Április 21. 19:00
KÉP ÉS GONDOLAT – Kiss Péter rendszerterapeu-
ta előadása. Jegyár: 1000 Ft

Április 22. 10:00
MOME FAIR  A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
hallgatóinak vására. Ingyenes

Április 26. 18:00
KREATÍV ÍRÁS – Slam poetry Horváth Kristóf Szí-
nész Bob és Bárány Bence vezetésével. Jegyár: 
7000 Ft

Április 27. 18:00
WORKSHOP A VÁSZONZSÁKOS LÁNNYAL 

Közeleg az tavasz, szaporodnak az erdei kirucca-
nások, készítsünk újraszalvétát. Jegyár: 2000 Ft

Április 28. 10:00
SENIOR 50+ JÓGA – 50 év feletti jógázni vágyók-
nak, és nem csak időskorúaknak. Jegyár: 600 Ft/
alkalom, 2000 Ft/4 alkalom

Április 28. 18:00
FINISSZÁZS – Olajos Ilka kiállításának zárása. 
Ingyenes

Május 3. 16:00
ZUMBA LINE DANCE – Könnyített zenés torna 
nem csak fiataloknak. Jegyár: 500 Ft, mozgássé-
rült-igazolvánnyal ingyenes

Május 3. 18:00
KREATÍV DALSZÖVEGÍRÁS – Dalszövegíró mes-
terkurzus a legjobb mai magyar szövegírókkal. 
Jegyár: 10 000 Ft

Május 5. 10:00 
ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAP –  A Baltazár Színház 
és a Parafónia zenekar előadása. Ingyenes

Május 10. 18:00
KREATÍV ÍRÁS – slam poetry Horváth Kristóf Szí-
nész Bob és Bárány Bence vezetésével. Jegyár: 
7000 Ft

Május 10. 19:00
BÁCSKAI JULI PSZICHOSZÍNHÁZA 
Bácskai Juli pszichológus forgatókönyvére ne-
ves színészek improvizálnak. Jegyár: elővételben 
2500 Ft, az előadás napján 3200 Ft

Május 11. 19:00
KVÍZEST. Téma a popkultura! Jegyár: 1000 Ft

2022. május 12. 10:00
SENIOR 50+ JÓGA – 50 év feletti jógázni vágyók-
nak, és nem csak időskorúaknak. Jegyár: 600 Ft/
alkalom, 2000 Ft/4 alkalom

Róth Miksa Emlékház 
és Gyűjtemény 
Budapest VII. ker., Nefelejcs utca 26. 
Jegyek kaphatók online a jegy.hu és a 
jegyx1.hu oldalakon, valamint a helyszí
nen. www.facebook.com/rothmuzeum és 
www.eromuvhaz.hu, email: titkarsag@
eromuvhaz.hu

Április 14., 21., 28. 17:30
SZABADEGYETEM: MOZAIK
Radócz Ákos és Németh-Szondy Melinda isme-
retterjesztő előadásai az üveg- és mozaikmű-
vészetről közérthetően, mindenkinek. Jegyár: 
750 Ft

Április 22. 19:00
RÓTH EXCLUSIVE: design és építészet. 
Jegyár: 1000 Ft

Április 23. 10:30
ÁLTALÁNOS TÁRLATVEZETÉS 
Jegyár: 1000 Ft
 
Április 24. 14:00
RÓTH MIKSÁTÓL RÓTH MIKSÁIG: várostörté-
neti kalandozás (városi séta)
Kerülettörténeti séta a Tiroli fiútól a Tiroli fiúig, 
a Garay utca és a Nefelejcs utca bűvöletében. A 
program találkozási helye a Róth Miksa Emlék-
ház és Gyűjtemény. Jegyár: 1000 Ft

Április 30. 10:00
CSALÁDI NAP: FIKTÍV HÉTKER III. 
Téma: a múzeum. Jegyár: 1000 Ft

Április 30. 14:00 
PINCÉTŐL A PADLÁSIG: vendégségben Róth 
Miksánál (épülettörténeti séta) 5+1 műtárgy 
az irodalomról  5+1 címmel minden hónapban 
tematikus tárlatvezetéseket szervezünk.  Áprilisi 
témánk az irodalom. Jegyár: 1500 Ft

Május 7. 15:00
RÓTH MIKSÁTÓL RÓTH MIKSÁIG – Város-
történeti séta. Külső-Erzsébetváros, Csikágó 
történetéről. Jegyár: 1500 Ft

Folyamatosan igényelhető programjaink 
cso portok számára, előzetes bejelentkezést 
követően:
 tárlatvezetés az állandó kiállításokon
 épülettörténeti séta
 múzeumpedagógiai foglalkozások 
  (6–18 éves korosztály)
 További információ: 
  rothmuzeum@eromuvhaz.hu
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Április 22.  18:00
TÁRLATVEZETÉS – A pesti mozik története 
elevenedik meg. Tárlatvezetés vetítéssel, 
beszélgetéssel. Jegyár: 500 Ft

Április 23.  15:00
„AZ OBJEKTÍVRŐL SZUBJEKTÍVEN” –  
kép olvasás, a fotózás grammatikája, fotós 
workshop Ujvári Sándor sajtófotóssal. Jegyár: 
1500 Ft

Április 24.  10:00
„KAPCSOLATOK” – terápiás filmklub Imrei 
Andrea vezetésével. Film: Woody Allen, Belső 
terek. Jegyár: 4000 Ft

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

Április 14. 17:00
FŐZZÜNK FŰSZERES ESZTERREL – gasztro 
workshop. Mexikó és a zsidó konyha. 
Jegyár: 10 000 Ft

Április 19.  18:00
EMBER MÁRIA-DÍJÁTADÓ – A Wallenberg 
Egyesület szervezésében. Ingyenes 

Április 24. 16:00
HÍRES ZSIDÓK ERZSÉBETVÁROSBAN  – séta 
Deák Gábor vezetésével. Jegyár: 2000 Ft

Április 26.  17:00 – Értéktár est. Ingyenes

Április 28.  18:00
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ – Mohácsi András fes-
tőművész kiállításmegnyitója. Ingyenes

Május 5. 18:00
SZUNYOGH SZABOLCS ONLINE- 
ELŐADÁSA  
Trockij, a szovjet forradalom zsidó 
vezére – Szunyogh Szabolcs online előadása a 
Csányi5 Facebook-oldalán. Ingyenes

Május 8. 16:00 
A ZSIDÓ GASZTRONÓMIA NYOMÁBAN 
Zsidó gasztronómiai séta Fűszeres Eszterrel Er-
zsébetvárosban. Jegyár: 2000 Ft

Budapest VII. ker., Csányi u. 5. 
Telefon: +36 1 369 3688, 
email: 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.

Húszéves a Spinoza Színház, és ebből 
az alkalomból egész évben több külön
leges programot terveznek, ezek egyike 
az utcai örömzenekoncertsorozat – a 
környékbelieknek, a kerületieknek és 
minden budapestinek.
Május 5-től szeptemberig minden csütör-
tökön délután négy és öt óra között a Dob 
utcában, a Carl Lutz-emlékműnél lesz az 
öröm koncert-sorozat. (Kevesen tudják: Carl 
Lutz svájci diplomata több magyar zsidó 
életét mentette meg, mint Wallenberg.) 
A koncertek nagyobb része vidám zsidó, 
jiddis, klezmerzene, de nem hiányozhat-
nak a musicaldalok, a filmzene és az örök-
zöldek sem. 

A koncertsorozat célja részint a buli-
negyed kultúrnegyeddé varázsolása, a 
zsidó zene terjesztése a zsidó negyedben, 
valamint az elmúlt két évben nehéz hely-
zetbe kerülő zenészek foglalkoztatása. A 
húsz koncerten 75 zenész-énekes lép fel, 
néhányan közülük: Fegya, Dunai Tamás, 
Szinetár Dóra, Gerendás Péter, Nógrádi 
Gergő, Klein Judit, a SabbathSongs, Felle-
gi Balázs, Darvas Kristóf. 

Az utcai örömzene kezdeményezője 
és fő szervezője a Spinoza Színház, közre-
működő partnerek az Erzsébetvárosi Ön-
kormányzat és a Mazsihisz. Támogatók: a 
Lámpás, a Klubrádió és egy holland szer-
vezet, a JHF. 

 Utcai örömzene mindenkinek

Amikor jó romának lenni
Mit jelent ma Magyarországon a roma öntudat és büszkeség? Erre is kereste a választ a 
K11 Művészeti és Kulturális Központban tartott rendezvény, amelyet a kerület iskolásai-
nak szerveztek április 8-án, a roma kultúra világnapján. Rendhagyó irodalomórát tartott 
a gyerekeknek Horváth Kristóf Színész Bob slamnagykövet, koncertet adott Palya Bea 
Prima-díjas énekes. A két művész fergeteges hangulatot teremtett, ezen a délelőttön jó 
volt romának és nem romának is lenni. 
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KERESZTREJTVÉNY

Melyik úton jut el a kis ú
a húsvéti tojásokhoz?

Találd meg a két kép közti 
öt apró különbséget!

Megfejtések:

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!

GYERMEKREJTVÉNY

 Szusi szerint 

A Muskátli 
Elég csak tétován megállni a Muskátli előtt, 

egy járókelő mindjárt mondja is, hogy men-

jél csak be, ha jót akarsz enni, visszakérde-

zel, de mégis, mit egyél, jön a válasz, hogy 

mindegy, mert itt minden nagyon jó, Évike 

a szívét-lelkét belerakja az ételbe. És szalad 

is feléd Évike, csak tiszta köpenyt kap ma-

gára, ott áll előtted, csupa mosoly, csupa 

vendégszeretet, a szemedbe néz, pontosan 

látja, hogy meg fogod kóstolni a gulyásle-

vesét, és eszel még két jókora szelet rántott 

csirkemellet házi savanyúval. Mire rábólin-

tanál a menüre, eltűnik a konyhában, csak 

fia, a Vilike mosolyog, akivel épp tizenkét 

éve nyitották meg a Muskátlit a Damjanich 

utca 44.-ben. Reggeltől estig nyomja azóta 

az ipart, hajnalban fut a friss, hazai alap-

anyagért, hétkor nekiáll főzni.

Az ajtó tárva egész nap, ő bizony nyitott 

ajtónál alkot, látszik, ahogy sürög-forog, fű-

szerez és klopfol, az illatok meg mennek ki-

felé az utcára, de bebocsátás nincs 11 előtt, 

ezt minden kosztosa tudja. Ha pedig megáll 

Évike, na, akkor van készen a menüsor, le-

het menni, enni.

Zoli bácsi a kezdetektől idejár, már dalt 

is írt a Muskátlihoz, és tényleg itt eszik a fél 

utca, jönnek rendületlenül és hálás tekin-

tettel, szinte egy hadseregre főz a főnök 

asszony. A Gundelből igazolt a Muskátliba, 

azt mondja, Gundel-kaját kapsz, csak nem 

Gundel-áron. Olyan, mintha a nagyma-

mádhoz jönnél ebédezni, gyűrögetheted 

a szívecskés abroszt, a legegyszerűbb étel 

is élmény, ha grízes tésztát vagy gránátos 

kockát kérsz másodiknak, az biztos, hogy 

a leves húsos, tele minden földi jóval. Ja, 

és a krumplis tésztára azért még rádob egy 

szelet sültet az Évi mama, csak úgy, az íze 

végett. A gulyáslevesétől estig kaszálhatsz, 

nem szabad kihagyni. Megkóstoltam a 

krumplilevesét, hát abba szintén belelépett 

a disznó, füstölt kolbásszal készül, saját, 

házi tárkony megy bele, utána már elég 

csak egy palacsinta, nem ám ilyen átlátszós 

semmiség, benne van a cucc, sárgállik a 

tojástól, duzzad a túrótölteléktől. Heti két-

szer főz Évike húslevest, van vendége, aki a 

nyitáskor  visz péntekenként három adagot, 

annyira szeretik, a krumplipüréért meg sza-

bályos közelharc folyik, olyan krémes. 

A Muskátli konyhafőnöke legújabban 

Erzsébetváros mestere, a teljes neve pedig 

Bordás Éva, és most az ő receptgyűjtemé-

nyéből ajánlok egyet, amelyben hosszas 

huzakodás után végre kiegyeztünk a tekin-

tetes mester asszonnyal.

Hozzávalók: fél csirkemelldarabok, ked

venc aszalt gyümölcseink, bacon, só 

Elkészítés: Éles késsel kinyitjuk a csir-

kemellet, zsebet vágunk bele, csak ak-

korát, hogy tölthető legyen. Beleszusza-

koljuk az aszalt gyümölcsöket, egy picit 

sózzuk, majd baconbe tekerjük egyesével 

a duci húsokat. Addig sütjük 180 fokon, 

amíg a szalonna megpirul. Felszeletelve, 

salátával, krumplipürével tálaljuk.

Áldott húsvétot kíván

Szusi

Húsvéti töltött csirkemell 

Erzsébetváros mesterétől

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítá-
sát vállalom garanciával. Hívjon bizalom-
mal: 06-20-980-3957!
Pedikűr 30 éves gyakorlattal! Házhoz me-
gyek bármilyen korosztálynak, férfiak szá-
mára is. Tel: 06-20-938-9031
Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, 
gondozás, akár 24 órában, mindez ottho-
nában. 06-30-247-1095
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásáro-
lok festményeket, ezüstöket, bronzokat, 
órákat, bútorokat, porcelánokat, katonai 
tárgyakat stb., hagyatékot. Üzlet: 06-20-
280-0151, herendi77@gmail.com 

Kerttelekrendezés! Térkövezés, kertépí-
tés, favágás, bozótirtás, gyepesítés, kerítés-
építés. Reális áron, ingyenes árajánlat. Tel: 
06-20-259-6319, www.telekrendezes.hu
Tetőfedő, bádogos és ácsmunkát válla-
lunk A-tól Z-ig. Tel: 06-30-119-8691
7. és 6. kerületben leinformálható 33 éves 
személy: 75 ÉV FELETTIVEL ELTARTÁSIT 
kötne. Tel.: 06-30-52-99-777.
VII. kerületi 17 szobás panzióba, heti 4-5 
napra bejelentett takarítót keresünk. Nyug-
díjasok jelentkezését is várjuk. Telefon: 06-
30-299-5645
ÉletjáradékGondozásEltartás. Becsüle-

tes keresztény 3 gyermekes család vállalná 
hivatalosan gondozását. 06-70-610-3438
Házhoz megyek! Angoltanítás: 06-20-917-
6604

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat 
keres! Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, 
külföldi vevők elérése. Ismerős lakása 
eladó? Hívjon, Ön is jutalékot kap! 
06209600600 

Közös képviselet, társasházkezelés! 
Tapasztalat, referenciák! Dr. Bíró 
Anna, Lőrincz Péter, 06703835004

APRÓHIRDETÉSEK


