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Élményt, kikapcsolódást, feltöltődést ígér 
minden családnak az a programkavalkád, 
melynek nyitánya pénteken volt a Róth 
Miksa Emlékmúzeumban. Vége a szürke-
ségnek és a bezártságnak, jönnek a színek, 
az élmények és több mint 100 rendezvény, 
mely vagy ingyenes, vagy kedvező áron 
vehető igénybe! Szücs Balázs kultúráért 
felelős alpolgármester köszöntőjében el-
mondta, hogy a Budapest Filmfesztivál is 

bekerült a kínálatba: az ér-
deklődők vizsga- és diplo-
mafilmeket nézhetnek meg. De lesz zsong-
lőr-suli, plakátkiállítás, koncert, filmvetítés, 
és még sok minden más, mely hozzájárul 
egy igazán pezsgő kerület nyári szünidejé-
hez. A rendezvénysorozat új helyszínekkel 
bővül, mint a Chill Garden, a Róth múzeum 
kertjében, vagy a Reformáció Emlékpark, 
amit szeptemberig minden kedden a leg-

kisebbeknek adnak birtokba. 
Képünk a Szabad a játék! című 

délutánon készült, ahol ezúttal Mályki bo-
hóc szórakoztatta a gyerekeket. – Fontos, 
hogy azok a családok is, amelyek a járvány 
után szűkös anyagi lehetőségeik miatt 
nem tudnak nyaralni, tartalmasan töltsék 
el együtt a vakációt – fogalmazott az alpol-
gármester, ajánlva minden kerületinek az 
Erzsébetvárosi Nyár programjait.

Téged is vár az Erzsébetvárosi 

Nyár!

FONTOS AZ EGYMÁSRAFIGYELÉS! 
A hosszú korlátozások után mindannyian 
várjuk a nyarat, az üdüléseket, de azért a 
kockázatokra is gondolni kell. A tartós ká-
nikula, a hőség sokakat megvisel. A VII. ke-
rületben a hőség veszélyei fokozottabbak, 
hiszen itt kevés a zöld felület, az aszfalt köny-
nyen felforrósodik, szinte sugározza a hőt. 
Nagyon fontos, hogy kiemelten figyeljünk 
oda idősebb vagy beteg hozzátartozóinkra, 
szomszédainkra, kérdezzük meg, nincs-e 
szükségük segítségre. 

Ha a kánikulában nem érezzük jól magun-
kat, vegyük igénybe rövid hűsölésre az ön-
kormányzat által kijelölt légkondicionált 
helyiségeket.
Az önkormányzat által kijelölt légkondi-
cionált helyek forróság idejére: 
• A kerület idős lakói betérhetnek a nyug-
díjas klubokba, ahol a legtöbb helyen 
klímaberendezés is van
• K11 Király utca 11. / hétköznapokon 10 és 
17.30 között

• Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár Csányi 
utca 5. / hétfőtől csütörtökig 10–17 között
• Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 
Erzsébet körút 6. (külső ügyfélszolgálat) / 
munkaidőben

A fővárosi légkondicionált helységek 
listáját az alábbi linken találja:
https://fovaros.katasztrofavedelem.hu/ 
26162/legkondicionalt-helyisegek-a-fova-
rosban

PALACKOS KONTRA CSAPVÍZ. Kániku-
lában a főváros több pontján osztanak in-
gyenesen palackos vizet. Mivel azonban ez 
nagyon sok eldobott műanyaggal jár, Erzsé-
betvárosban más megoldást is keresnek. Az 
önkormányzat – egy fővárosi program részt-
vevőjeként – arra kéri a vendéglátóhelyeket, 
hogy ha valaki szomjasan betér hozzájuk, 
a kulacsát vagy az üvegét töltsék meg friss 
csapvízzel. Azok a vendéglátók, akik a segít-
ségüket felajánlják, matricát ragasztanak ki 
a kirakatukban. Keresd a matricát!

Hőségriadó idején

Ivókutak a kerületben
• Bajza utcai Reformáció  Emlékparkja
• Almássy tér
• Madách tér
• Klauzál tér
• Kazinczy - Király utcai    játszótér
• Százház u. park
• Belvárosi pihenőpark

Különleges élményben volt része azoknak a járókelőknek, akik június 11-én és 12-én a Ma-
dách téren és környékén jártak. A Budapesti Fesztiválzenekar minikoncertje nem csak azért 
volt különleges, mert kamaraformációjukkal megidézték nagykoncertjeik hangulatát, hanem 
mert mindezt egy teherautó platójáról tették. A BFZ nagyon készül a szezonra, programjaik 
között több ingyenes budapesti esemény is található, és mivel már a járvány alatt is szívesen 
látogattak kerületünkbe a nagy sikerű Szerenádkoncertekkel, reméljük, hogy a nyár folyamán 
többször is találkozhatunk velük. 

MEGLEPETÉSKONCERT

Együtt egy élhetőbb, szebb kerületért!
Fontos a kerületben élők számára, hogy utcáink barátságosabbak 
legyenek, növekedjen a zöldfelület aránya. Az önkormányzathoz ér-

kezett lakossági jelzéseknek és vendéglátói kéréseknek megfele-
lően a kerület vezetése bejelentette, hogy a vál-

lakozások számára, külön megállapodások 
keretében, a saját költségen beszerzett sze-
metes- és csikk gyűjtő edények, virágtartók 
és növényládák számára ingyenessé teszik 

a közterülethasználatot. A kihelyezést, illetve 
a növények gondozását az együttműködesben 

részt vevő vallalkozások végzik, ezzel is hozzájárul-
va egy élhetőbb, szebb kerület létrehozásához.

Programajánló:  

www.eromuvhaz.hu



Újra megnyílt a pályázati lehetőség a la-
kóközösségek előtt a társasházfelújtások 
kapcsán is. Az aktuális lakossági pályázatok 
elérhetőek a www.erzsebetvaros.hu hon-
lapon, a nyilvánosság menüpont alatt. A 
figyelmes közös képviselők már májusi lap-
számunk után felkészülhettek a pályázatok-
ra, hiszen címlapunkról értesülhettek arról, 
hogy júniusban jön a 2021. évi Társasházi 
pályázat. Kicsi, de nagyon fontos változások 
sora teszi könnyebbé a pályázást és a meg-
felelést a feltételeknek, melyeket a korábbi 
pályázati tapasztalatok alapján, kifejezetten 

a lakók, a társasházi közössé-
gek igényeihez igazodva fog-
laltak bele az új kiírásba.  

Ugyancsak fontos, hogy a választások 
után az új képviselő-testület gyakorlatilag 
folyamatossá tette a pályázatot, már nem 
csak pár hét áll a társasházak rendelkezésé-
re, idén november 19-éig áll fenn a benyúj-
tás lehetősége, gázkizárt társasházak esetén 
ez a dátum december 31-e. Az elvégzendő 
munkálatok széles körét részletesen taglalja 
a kiírás, a támogatás mértékének megjelölé-
sével. A többféle lehetőség elsősorban mű-

szaki jellegű felújítások 
elvégzésére vonatko-
zik, de mozgásérzékelő 
lámpákra, illetve kuka-
tároló és kerékpártáro-

ló létesítésére, festésre is lehet pályázni. A 
választókerületek képviselői közül nagyon 
sokan vállalkoznak arra, hogy tanácsokkal, 
ellenőrzéssel segítik a pályázatok előkészí-
tését, így kisebb az esély arra, hogy formai 
hibák miatt elutasítsanak egy pályázatot. Az 
viszont bizonyos, hogy azon társasházak, 
melyek korábban is nyertek valamelyik pá-
lyázaton, ám két hónapnyi fizetési elmaradá-
suk van, sajnos kizárják magukat a pályázók 
köréből.

Búcsúzunk

Most, amikor az Értéktár Bizottság újra-
alakulásáról adunk igazán bíztató hírt, 
sajnos szomorú kötelességünknek is 
eleget kell tennünk: június 13-án eltá-
vozott közülünk Erzsébetváros épített 
örökségének őrzője és védelmezője, 
kerületünk díszpolgára, az Óvás Egye-
sület alapítója, Perczel Anna.

 – Mindannyiunkat váratlanul érte a 
gyászhír. Nem is olyan régen még arról 
egyeztettünk Perczel Annával, hogy 
vállalja el az Erzsébetvárosi Értéktár Bi-
zottság elnöki pozícióját. Korára való 
tekintettel utasította vissza a feladatot, 
de megtisztelt bennünket azzal, hogy 
örömmel vállalta a háttértámogatást. 
Akkor mindketten úgy hittük, hogy még 
sokáig közösen, együtt tehetünk azért, 
amiért élt és dolgozott az elmúlt évtize-
dekben. Megrendített a hír, hogy nincs 
többé. Perczel Anna szíve Erzsébetvá-
rosért, a zsidónegyed építészeti öröksé-
géért dobogott, most a mi feladatunk, 
hogy ne csak emlékét, hanem munkás-
ságát is megőrizzük, méltóképpen kép-
viselve azt az eszmeiséget, amit örökül 
hagyott ránk – mondta Szücs Balázs al-
polgármester lapunknak.

 Perczel Annát, kerületünk díszpolgá-
rát Erzsébetváros önkormányzata saját 
halottjának tekinti, temetéséről később 
intézkednek.

 Következő lapszámunkban 
olvashatják megemlékező írásunkat.

– A helyi értékek és az itt lakók otthonér-
zete között egyértelmű az összefüggés. A 
nemzeti és térségi identitástudat megtartá-
sát és megerősítését a település fejlesztői 
az épített, kulturális örökségek ápolásával, 
fenntartásával és hasznosításával tudják 
elősegíteni. Minél inkább otthon érezzük 
magunkat egy adott helyen, annál jobban 
ragaszkodunk hozzá, annál inkább figye-
lünk rá, teszünk a hely megóvásáért, fejlő-
déséért, vagyis tápláljuk helyi identitásun-
kat – fogalmaz Bóka László.

Szücs Balázs alpolgármester szorgalmaz-
ta, hogy induljon újra a gyűjtőmunka és 
mostantól ismét találkozzanak a szakembe-
rek az Erzsébetvárosi Értéktár Bizottságban. 

– Az ÓVÁS! Egyesület komoly munkát 
végzett az elmúlt húsz évben Erzsébetvá-
ros zsidó épített örökségének a megmenté-
séért. Perczel Anna javaslatomra 2020-ban 
a kerület első női díszpolgára lett – emlé-
kezik az alpolgármester, aki szerint fontos 
megőrizni a pusztuló épített örökséget. – A 
Wichmann-ház körüli vita is rávilágított, 
hogy nagyon kevés helyi védettséggel 
rendelkező épületünk van. A kulturális és 
szellemi örökségek listáján eddig tizenhat 
tétel szerepel, köztük például Róth Miksa 
és Rejtő Jenő életműve, a Zsinagóga és a 
Csikágó, mint megőrzendő név – magya-
rázza Szücs Balázs.

A gyűjtőmunkában nem csak 
a bizottságnak lesz feladata, 
hanem a kerületben élők és 
ide látogatók javaslatait is 
várják. Nyitott lesz a munka-
csoport. Büszkék lehetünk 
és vigyázhatunk értékeink-
re, s a helyi költségvetésből 
– ha van lehetőség – kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani rá.

– Szeretnénk számba venni, összegyűj-
teni a kerület épített és kulturális örökségét. 
Készülne egy Erzsébetvárosi Kalendárium, 
a legfontosabb épületeink, hagyománya-
ink, évfordulóink bemutatásával. Szeret-
nénk rendszeres helytörténeti előadásokat 

tartani – sorolja az elképzeléseket az 
alpolgármester, hozzátéve: Erzsé-

betvárost Budapest kulturális 
negyedévé szeretnénk alakíta-
ni. Ennek az útnak pedig fontos 
része, hogy tudatában legyünk 

kulturális örökségünknek és 
védjük azt.  
– Ha komolyan vesszük a mun-

kánkat, ha mindent dokumentálunk, és 
közzé teszünk, akkor csupán egyetlen lé-
pésre leszünk egy digitális Erzsébetvárosi 
Várostörténeti Lexikon összeállításától – 
egészíti ki a helytörténész. 

Török Zsuzsa Gyöngy

Elnök: Szücs Balázs, alpolgármester 
Titkár: Bóka László színház- és várostör-
ténész 
Tagok: 
N. Kósa Judit újságíró, lokálpatrióta
Ráday Mihály a Budapesti Városvédő 
Egyesület örökös, tiszteletbeli elnöke
Sajti Zsuzsa építész, örökségvédelmi 
szakértő
Gergely József, volt kerületfejlesztési 
alpolgármester
Bárdi Zsuzsanna, alpolgármester

Erzsébetvárosi Értéktár 
Bizottság

A 2012. évi XXX. 
törvény tette lehetővé, 
hogy települési értéktá-
rak, értéktár bizottságok 
alakuljanak a nemzeti 

értékek azonosításának szervezésére, az 
adatokat tartalmazó gyűjtemény létre-
hozására. A Hungaricum törvény szerint 
nemzeti értéknek a magyar alkotóte-
vékenységhez, termelési kultúrához, 
tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és 
élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk 
történelme, valamint a közelmúlt során 
felhalmozott és megőrzött minden 
szellemi és anyagi, természeti, közösségi 
értéket, vagy terméket nevezzük. 

Értéktár őrzi a helyi kincseket
Június végén újjáalakul a Bóka B. László – lapunk munkatársa – helytörténész kezdeményezésére 2015 ele-
jén létrejött Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság. A kulturális grémium a kerület épített és szellemi örökségével 
foglalkozik: azaz feltárja, számba veszi, és nyilvántartja lakókörnyezetünk hagyatékát. Tevékenységük hama-
rosan megújul, felfrissül és kiszélesedik, s remények szerint munkájuk láthatóvá válik.

 „ERZSÉBETVÁROST BUDAPEST KULTURÁLIS NEGYEDÉVÉ SZERETNÉNK ALAKÍTANI”

Határidő:
2021.  november  19.Gázkizárt társasházak:2021.  december  31.

Indul a társasházi pályázat!  

Ellátás 
szünetelése
A Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ Csengery utca 
25. szám alatti rendelőintézete által 
nyújtott ellátás, a hűtő-fűtő berende-
zés felújítása miatt a megjelölt időben 
és tartalommal szünetel. 

Az ellátás szünetelése érinti az V. eme-
leten lévő szájsebészeti szakrendelést, 
a VII. kerületi felnőttfogorvosi ellátást, 
a fogászati röntgent 2021.07.05. (hét-
fő) napjától – 2021.07.19 (hétfő) napjá-
ig. A folyamatos betegellátás érdekében 
a VII. kerületi lakosok az alábbi helyen 
vehetik igénybe az ellátást.

Szájsebészeti ellátás
Helyszín:1088 Budapest, Szentkirályi 
utca 40., I. emelet 108, 109, 110
Rendelési idő munkanapokon: 8.00-
13.00 óráig, valamint 14.00-19.00 óráig. 
Beutaló szükséges. Amennyiben a pá-
ciens nem rendelkezik beutalóval, úgy 
az osztály a Betegfelvételi és Sürgősségi 
Osztályon keresztül érhető el. Telefon-
szám: 06-1 317-6600; 60759-es mellék
Felnőtt fogorvosi ellátás
Helyszín: 1074 Budapest, Csengery 
u. 25., IV. emelet. Központi telefon-
szám: +36 1 321 2200. https://tesz.co.hu/
fogaszat/fogaszat-felnott
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Erzsébetvárosban jóval olcsób-
bak az önkormányzati lakások 
lakbérei, mint más kerületekben, 
és évente hárommilliárd forinttal 
támogatja a bérlakásrendszer 
fenntartását az önkormányzat. 
Erzsébetváros polgármestere 
emellett arról beszélt, mit te-
hetnek az önkormányzatok a 
lakásvagyonuk kiárusítását előíró 
törvény ellen. 

Előző beszélgetésünket azzal zárta, ha a 
parlament elfogadja a lakástörvény mó-
dosítását, akkor az ellenzéki polgármes-
terek az Alkotmánybírósághoz fordulnak. 
Továbbra is erre készülnek?
Az Alaptörvény kimondja a tulajdonjog vé-
delmét, ezért megvárjuk az Alkotmánybíró-
ság állásfoglalását, és minden lehetséges 
jogszerű eszközzel húzni fogjuk az időt. A 
törvény a jelenlegi formájában is számotte-
vő vagyonvesztést okozna az önkormány-

zatnak és ehhez még hozzájön az is, amit 
az elmúlt évtizedekben ráköltöttünk a la-
kásállományunkra. Végeztünk egy felmé-
rést, amelyből kiderült: Budapesten, de a 
belvárosi kerületekben biztosan, nálunk a 
legalacsonyabbak az önkormányzati laká-
sok bérleti díjai. A szociális alapon kiutalt 
lakások átlagos lakbére a VII. kerületben 
négyzetméterenként 173-280 forint. Viszo-
nyításképpen ugyanez a négyzetméter ár 
VI. kerületben 406 forint, a VIII. kerületben 
368 forint, a IX. kerületben pedig 463 forint. 

Vagyis jól járnak azok, akik Erzsébetvá-
rosban jutottak bérlakásokhoz. Az önkor-
mányzatnak viszont ez ráfizetés?  
A felméréséből az is kiderült, hogy a VII. 
kerületi önkormányzat évente több mint 
hárommilliárd forintos támogatást nyújt 
közvetve a lakások bérlőinek. Ezzel járulunk 
hozzá, hogy az alacsony lakbérek ellenére is 
fenntartható legyen ez a lakásrendszer, és a 
bérházakat is igyekszünk felújítani. 

Milyen állapotban vannak a kerületi bér-
lakások, és kik laknak ezekben? 
A lakások 37 százaléka egyszobás, 40 szá-
zaléka kétszobás.  57 százalékuk csak a 
komfort fokozatot éri el. A bérlőknek 17 szá-
zaléka 65 évesnél idősebb, tehát nem igaz, 
hogy teljesen elöregedett a kerület. Ugyan-
akkor az önkormányzati lakások 51 százalé-
ka egyfős háztartás. Vizsgáltuk azt is, hogy a 
bérleményekben élők közül hányan kapnak 
szociális segélyt, meglepő eredmény jött ki: 
szociális támogatásban részesülőknek csu-
pán a 36 százaléka lakik bérlakásban. Hogy 
a többi segélyezett hol él, nem tudjuk. Talán 
rokonoknál, ismerősöknél.

Mi következik mindebből? 
A jelenlegi lakáspolitikai rendszer rendkívül 
igazságtalan, drága és rossz színvonalú. Az 
én felfogásom szerint az önkormányzati la-
kások azoknak járnak, akik leginkább rászo-
rulnak, és szociális segélyeket kapnak. De 
most nem ez a helyzet. Át kell gondolni, ho-
gyan változtathatnánk ezen a lakáspolitikán. 

Felemelnék a bérleti díjakat, vagy felül-
vizsgálják a bérlők jogosultságát?
Erről szó sincs! Mi senkitől sem veszünk visz-
sza bérleti jogot, és semmiféle automatikus, 
általános lakbéremelés nem lesz. Ugyan-
akkor az sincs rendben, hogy mondjuk 
egy 800 ezer forintból élő négytagú család 
ugyanannyi lakbért fizessen, mint a 300 
ezer forintból élő hasonló család. A lakbért 
a jövedelmekhez kell arányítani. Fontosnak 
tartom, hogy a társadalmi igazságosság ér-
vényesüljön a lakhatás politikájában is. 

Rengetegen igényelnek most is bérlaká-
sokat a VII. kerületben. Mi lesz velük, ha 
még a meglévőket is elveszik a kerülettől?
A törvénymódosítás ezt az amúgy is roppant 
nehéz helyzetet teljesen ellehetetleníti. Je-
lenleg is csak három-öt kicsi önkormányzati 
lakásunk van arra a célra, hogy vészhelyzet 
esetén - például családon belüli erőszak mi-
att, vagy valakinek tűz üt ki – a károsultakat 
elhelyezzük valahol. Ha nagyobb baj történ-
ne, már nem tudnánk mit tenni. Az előző vá-
rosvezetés idejében előfordult, hogy valakit 
szállodában kellett átmenetileg elszállásol-
ni, mert máshol nem volt hely. Ha tehát a 
meglévő lakásállományunk egy részét is el 
kell adni, annak beláthatatlan következmé-
nyei lehetnek.

A jelenlegi törvénymódosítás eredmé-
nyeként egyesek nagyon olcsón sze-
rezhetik meg az önkormányzati lakást, 
mások sokkal drágában, vagy egyáltalán 
nem vehetik meg. Ez teljesen kaotikus 
viszonyokat teremthet. 
Ez egy totálisan igazságtalan rendszer. 
Meg győződésem, hogy az önkormányzati 
lakásokat nem kellene eladni. Az a fideszes 
politika, mely szerint mindenkinek legyen 
saját ingatlana, jól hangzik, csak ebből az 
emberek millióit zárják ki. Azokat, akiknek 
nincs annyijuk, hogy lakást vegyenek, eset-
leg banki hitelt sem igényelhetnek. Ezekkel 
a milliókkal mi lesz? Nagyon rossz, szűklá-
tókörű politika az, amelyik csak bizonyos, 
tehetősebb rétegeknek kedvez. Európában 
– függetlenül attól, hogy szociáldemokrata, 
vegy kereszténydemokrata kormány van 
hatalmon – mindenütt komoly bérlakás-
programokat dolgoztak ki. Pontosan tudják, 
hogy nem az lényeg, hogy mindenki tulaj-
donos legyen, hanem, hogy emberhez mél-
tó körülmények közt lakhasson mindenki. 
Nekünk is ezt kell garantálni. Az Orbán-kor-
mány törvénye viszont ellentétes az emberi 
méltóság alapelvével. 

Sándor Zsuzsa

A Városházán adták át a Bárczy 
István-díjat, amit azok a budapesti 
pedagógusok kapnak, akik kiemel-
kedő munkájukkal hozzájárultak a 
jövő generációjának neveléséhez. 
Az idei kitüntetettek egyike, a Ma-
dách Imre Gimnázium igazgatója, 
Mészáros Csaba. Méltatásában 
kiemelték: „példamutató és innova-
tív vezetői, valamint magas szintű 
pedagógiai munkájáért, értékterem-
tő és közösségépítő tevékenységé-
ért részesült a díjban.”

Egy pandémiás év után díjat kapni, talán 
még nagyobb elismerés. Talált az elmúlt 
időszakban sikerélményeket is?
Mészáros Csaba: Persze. Elég dinamiku-
san és gyorsan tudtunk átállni a digitális ok-
tatásra, a tanulók visszajelzései, észrevételei 
alapján próbáltuk a módszereinket folya-
matosan javítani. Ez számunkra is hatalmas 
pedagógiai innovációt jelentet, amit bár 
a Covid kényszerített ki, mégis a Madách 
Gimnázium egész közössége sokat tanult 
belőle. Ezen kívül az internetes térbe került 
át a közösségi élet is, például a szavaló- és 
németversenyt is online rendeztük meg. Ez 
a pedagógus kollégáktól és a gyerekektől 

is nagyfokú rugalmasságot és kreativitást 
kívánt, úgyhogy ez a díj valójában mindany-
nyiunk munkájának az elismerése.

 Mit tervez a szeptemberben kezdődő új 
tanévre?
Mészáros Csaba: Mindenekelőtt azt, hogy 
végre azokat a programjainkat is megva-
lósíthassuk, amiket személyes találkozá-

sok nélkül eddig nem lehetett. Az iskolánk 
május 12-én volt 140 éves. Azt remélem, 
hogy az öreg madáchosok találkozóján, a 
nosztalgiaórákon már személyesen örülhe-
tünk egymásnak ősszel, és október elején 
a gimnáziumi gálaműsort is megtarthatjuk 
a Madách Színházban. A legfontosabb az, 
hogy a következő tanévben már visszatér-
hessünk a normális iskolai élethez. 

Nyáron nagy munka kezdődik a 
Blahán. A beruházásnak köszön-
hetően nemcsak a tér felszíne, de 
az aluljáró felső födémszigetelése 
és a fölötte lévő útpálya is meg-
újul.

Várhatóan még a nyáron kezdetét vehe-
ti a munka a Blaha Lujza téren. Nemcsak 
a tér felszínének átépítése történik meg, 
de a térhez kapcsolódó főutak és jár-
dák érintett szakaszainak átépítése is. 
Vakvezető taktilis sávokat alakítanak ki, 
korszerű közművezetékeket fektetnek le, 
illetve az aluljáró födémszigetelése, és a 
fölötte lévő útpálya burkolata is megújul. 
A beruházás célja, hogy igényes köztér 
jöjjön létre, amely egyszerre  csomópont 
és találkozóhely lesz, illetve a tér minden 
használójának kellemes, zöld környeze-
tet biztosít.

A nyertes kivitelező várhatóan július 
elején átveszi a munkaterületet. A hely-
színi kiviteli munkák megkezdéséről és a 
közösségi közlekedést érintő változások-
ról a BKK folyamatosan tájékoztatást ad.

A felújítás bruttó 3.468.131.000 fo-
rintos költségvetését a Fővárosi Önkor-
mányzat és a kormány biztosítja. A tel-
jes felújítás várhatóan másfél évet vesz 
igénybe. 

Felújítják 
a Blaha Lujza 
teret

DÍJAZTÁK A MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM IGAZGATÓJÁT

Értékteremtés és közösségépítés

Niedermüller Péter polgármester és a Bárczy István-díjjal kitüntetett Mészáros Csaba, a Madách 
Imre Gimnázium igazgatója

NIEDERMÜLLER PÉTER LAKÁSPOLITIKÁRÓL ÉS A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGRÓL

Erzsébetvárosban a legolcsóbb 
bérlakásban élni



Az Erzsébetváros Hírei Facebook 
oldalon, és a kerület YouTube csatorná-
ján megtekinthetőek Niedermüller Péter 
polgármester heti összefoglalói a legfon-
tosabb kerületi eseményekről. A szöve-
ges összefoglalót megtalálják az olvasók 
a www.erzsebetvaros.hu weboldalon. 

TESTÜLETI ÜLÉSEK
A járványügyi intézkedések enyhítésé-
vel újraindulnak a nyilvános képvise-
lő-testületi ülések Erzsébetvárosban. A 
személyes jelenlét egyelőre korlátozott 
volt, azonban az Önkormányzati TV 
oldalán élőben és felvételről is megte-
kinthető a június 16-i ülés. 

VÁLTOZIK A TESTÜLET
Június elsejétől Erzsébetváros koráb-
bi polgármestere, Vattamány Zsolt 
Erzsébetváros Kormányhivatalának 
élén folytatja munkáját, így távozik a 
képviselő-testületből – közölte Erzsébet-
város vezetése a Facebookon, sok sikert 
kívánva új megbízatásához.

RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS
Június 30-ig lehet szavazni a fővá-
rosi közösségi költségvetés céljaira. 
A legjobb 53 elképzelés 
közé több erzsébetvárosi is 
bejutott, melyek megtalál-
hatóak az otlet.budapest.hu 
oldalon. 
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Aktuális

Polgármesteri összefoglaló

Újabb szintre lépett a kerületi nagytakarítási akció! 
Június elejétől az Erzsébetváros Kft. megkezdte a 
melegvizes, magasnyomású, gőzborotvás mosási 
technológia alkalmazását a kerület közterületein. A 
látványos eredményt produkáló eszközt először a 
Madách téren, a Dohány utca-Erzsébet krt. közöt-
ti szakaszon, a Garay utcában, illetve 5 db olyan 
hulladékgyűjtő edény környezetében vetették be, 
ahol  erősen szennyezett volt a terület. 

Galambos András, a Kft. vezetője a módszer 
bemutatkozásakor felhívta a figyelmet arra, hogy 
ez a technológia a nagy nyomású szórófejek miatt 
különösen hatékony tisztítást eredményez, így a 
legpiszkosabb felületeken is látványos eredményt 
érnek el az alkalmazásával.  

Június 11-én kora este a Klauzál 
tér 6. szám alatti K6 Galériában 
kerültek kihirdetésre az idei Er-
zsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj 
nyertesei. Az ösztöndíjban a ta-
valyihoz képest kisebb változta-
tásokat eszközöltek, idén már 
35-65 év közötti írók számára 
nyújt támogatási lehetőséget, 
akik legalább két magyar nyelvű, 
nem magánkiadású szépirodal-
mi kötettel rendelkeznek. A zsű-
ri összetétele is változott: Gács 
Anna zsűrielnök, Nagy Boglárka, 

a Jelenkor Kiadó főszerkesztője 
és Babiczky Tibor költő, szerkesz-
tő zsűritagokhoz Benedek Anna 
muzeológus és Nádasdy Ádám 
költő-műfordító csatlakozott. 

– Meggyőződésem, hogy az 
önkormányzatoknak a demok-
rácia kis szigeteként kell működ-
niük. Őszintén remélem, hogy 
Erzsébetváros is a demokrácia 
ilyen kis szigete lesz, ahol min-
denki kiállíthat, mindenki bemu-
tathatja saját művészetét. Csak 
a tehetség, a kreativitás és az 

innováció számít – hangzott el 
Niedermüller Péter polgármes-
ter köszöntőjében. 

Szücs Balázs alpolgármester 
a fentiekhez hozzátette: „Ez a 
kiállítás is azt jelenti, hogy nem 
vagyunk egyedül. Hogy odafi-
gyelünk egymásra, tanulhatunk 
másoktól. Hogy a másik ember 
nem ellenség, hanem gazda-
godhatunk általa.” 

Az idei díjazottakat Gács Anna 
irodalomkritikus, a zsűri elnö-
ke hirdette ki. Az Erzsébetváro-

si Irodalmi Ösztöndíj 2021. évi 
nyertesei: Cserna-Szabó András, 
Mán-Várhegyi Réka, Ménes Atti-
la, Szőcs Petra, Zoltán Gábor. 

Az eredményhirdetés egyben 
kiállítás-megnyitó is volt, Forrai 
Ferenc: Olvasónapló című tár-
latán azokat a munkákat tekint-
hette meg a közönség, amiket 
az első irodalmi ösztöndíjasok 
szövegei ihlettek. A kiállítást 
Etentuk Inemesit, az Artlocator 
Magazin főszerkesztője nyitotta 
meg.

Erzsébetvárosi 
Irodalmi Ösztöndíj 2021

Próbált már valaki párnával fején alud-
ni? A kérdés ugyan költői, ám aki meg-
próbálta, az pontosan tudja, hogy ez a 
majdnem lehetetlen kategória. Sajnos 
azonban Belső-Erzsébetváros lakói szá-
mára akár a valóság is lehet egy-egy 
meleg nyári éjszakán. 
Ujvári-Kövér Mónika vetette fel az önkor-
mányzat vezetői megbeszélésén, hogy a 
múltban nagy sikerrel vizsgázott Zajkom-
mandó szolgáltatást idén nyáron is tegye 
elérhetővé az önkormányzat az éjszakai 
zaj mérésére, mivel a kerület adottságai-
ból kifolyólag sok helyi lakót zavar a 
lakásaikba beszűrődő hangzavar. Az Er-
zsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság a 
felkérés alapján három hónapos időtar-
tamra, június 18-tól szeptember 18-áig 
terjedő időszakra szerződést kötött egy 
zaj- és rezgésvédelmi szakértővel, aki a 
lakossági bejelentések alapján a csütör-
töki, pénteki és szombati napokon este 
11 óra és hajnal 3 óra között helyszíni zaj-
méréseket végez. A 06 20 745 1917-es 
telefonszám ezen időszakokban hívható.

A szolgáltatás, illetve a megbízás a 
kerület, ezen belül kiemelten a turiszti-
kailag frekventált területen élő lakosság 
által bejelentett közterületről beszűrődő 
zajpanaszok kivizsgálására vonatkozik. 
A telefonon történő bejelentés alapján 
az adott helyszínen – vagy a bejelentő 
lakásán – a panaszolt létesítmény által 
okozott zaj körülményeiről jegyzőköny-
vet vesznek fel, és a mérési eredmények 
is rögzítésre kerülnek. A vizsgálatokról 
szakvéleményt állít ki a zajszakértő, amit 
átad a kerületi illetékeseknek, akik ható-
sági eljárást indítanak el a megengedett 
határértékek túllépése esetén.

Újra él a Zajkommandó 
szolgáltatás!

Telefonszám: 06 20 745 1917

Gőzborotvával 
a szennyeződések 
ellen! 

Kapufigyelő rendszer 
kialakításának támogatására
A pályázaton részt vehetnek a 
kapufigyelő rendszerrel még 
nem rendelkező, a VII. kerület 
közigazgatási területén lévő:
– társasházak,
– lakásszövetkezetek (a lakás-
szövetkezetekről szóló 2004. 
évi CXV. tv. 2. § (1) bek.),
– önkormányzati tulajdonban 
lévő lakóépületek esetében 
azok kezelője,
– háziorvosi rendelők és önkor-
mányzati intézmények,
– egyházak.

Hevederzár felszerelésének 
támogatására 
A VII. kerület közigazgatási terü-
letén lévő 
a) lakások természetes személy 
bérlői, tulajdonosai,
b) háziorvosi rendelők,
c) a VII. kerület fenntartásában 
lévő önkormányzati intézmé-
nyek, amennyiben még nem 
rendelkeznek hevederzárral.

Mindkét pályázatra 
vo natkozóan 
Benyújtási határidő: 
2021. augusztus 30. 
napja 24:00 óra. Mind-
két pályázatot elekt-

ronikusan lehet benyújtani 
ügyfélkapun, hivatali kapun 
keresztül vagy személyesen a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálatain a pályázati kiírás-
ban részletezettek szerint. 

Kapufigyelő pályázat esetén 
A támogatás vissza nem téríten-
dő, utófinanszírozású, mértéke 
a pályázó által benyújtott és 
a döntéshozó által elfogadott 

pályázati költségvetés (illetve a 
megvalósítás után benyújtott, 
elfogadott kiadások összegé-
nek) legfeljebb 50%-a lehet, 
mely azonban nem haladhatja 
meg a 250.000,- Ft-ot. 

Heverderzár pályázat esetén 
a támogatás vissza nem téríten-
dő, mértéke a pályázó által be-
nyújtott és a döntéshozó által 
elfogadott pályázati költségve-
tés (illetve a megvalósítás után 
benyújtott, eredetivel egyező 
számlamásolatok összegének) 
legfeljebb 50%-a lehet, azon-
ban nem haladhatja meg a 
20.000,-Ft-ot.

Lapzártánkkor két pályázat is
 kiírásra került, melyek 

letölthetőek a 
www.erzsebetvaros.hu oldal 

Nyilvánosság / Pályázatok 
menüpontja alól. 

Pályázatok  
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Post-covid állapotban 

A felénél tartunk a 2021-es évnek, így érdemes rövid összefoglalót 
készíteni az elmúlt fél év munkájáról. Mint az előző esztendőben, úgy 
most is elsősorban a kerületi lakók érdekeit szem előtt tartva dolgoz-
tam a parlamentben, olyan érdekeket képviselve, melyek mögött 
lakossági akarat és igény mutatkozik. 

COVID ÉS GAZDASÁG Nem tartom meg-
nyugtatónak a kormány Covid-válságke-
zelését, sem egészségügyi, sem egyéb 
döntéshozatali kérdésekben. Sajnos több 
tízezernyi emberéletet már nem tudunk 
megmenteni, de megmenthetőek lenné-
nek a vállalkozások, meg kell akadályozni 
az infláció erősödését, olyan valós munka-
helyteremtő és támogató programokra van 
szükség, amik nem csak egy bizonyos ré-
tegnek nyújtanak milliárdokat. A post-covid 
állapot mindannyiunkat sújtja, legalábbis 
gazdasági kérdésekben bizonyosan.

KÖLTSÉGVETÉS ÉS ELVONÁSOK A kor-
mány a források elosztásánál most már nem 
is titkoltan csak a fideszes kerületeket, váro-
sokat támogatja, azok az elvonások, melyek 
egyformán sújtották a településeket, csak 
náluk kerülnek kompenzálásra. Tarthatat-
lan, hogy a covid védekezés költségeit rá-
terhelték a kerületekre, elvonták az adókat, 
bevezették az ingyenes parkolást, majd 
elvárásokat fogalmaznak meg a gazdálko-
dás kapcsán, sőt, tetézik a belengetett, va-
gyonelvesztéssel járó bérlakás kiárusítással. 
A költségvetés vitájához magam is tettem 
javaslatokat, ezek előremutató fejlesztések 
köré csoportosultak, így például a Péterfy 
kórház rekonstrukciójára, a Hunyadi téri 

vásárcsarnok felújítására, térfigyelő-rend-
szerek modernizációjára, a háziorvosi és a 
gyermekorvosi rendelők fejlesztésére, a bu-
linegyed piszok- és zajmentesítésére. 

ELVONÁSOK VISSZATÉRÍTÉSE Kértem, 
hogy a kormány térítse meg Erzsébetváros 
önkormányzata számára a különféle adók 
elvonása okozta veszteséget. Ez nem csak 
azért fontos, mert a legfőbb bevételi for-
rásokról beszélünk, hanem azért, mert az 
önkormányzati beruházások, fejlesztések, 
támogatási formák alapjai ezek. Ezt veszik el 
az itt élőktől. 

PARKOLÁS Az ingyenes parkolással nem 
csak az volt a baj, hogy semmi köze nem volt 
a járványkezeléshez. Két súlyos problémát 
is okozott, egyik a bevételkiesés, a másik a 
belső kerületekben okozott parkolási káosz.  
Többször kértem a helyzet rendezését, több 
kérdést is feltettem, javaslatokat fogalmaz-
tam meg, és nem utolsó sorban nem fogom 
elengedni azt a kérdést, hogy mikor fogja a 
kormány kompenzálni az önkormányzatok 
bevételkiesését. 

BÉREMELÉS Az inflációt elsősorban azok 
érzik meg, akik nyugdíjból, bérből, fize-
tésből élnek, gyerekeket nevelnek, vagy 

bármilyen okból hátrányos helyzetűek. A 
holnapi kenyér vásárlása az, ami sokaknak 
gondot jelent. Mellettük évtizedes tartozá-
sa van az államnak azok felé is, akikről most 
a járvány alatt derült ki, hogy ha nincsenek, 
ha nem állnak helyt, akkor mi sem élünk túl. 
Az egészségügyi dolgozók, a mentősök, a 
szociális dolgozók bérrendezése azért is 
fontos tehát, hogy nekünk, akik lehetünk 

betegek, ellátásra szorulók, 
legyen hova fordulnunk.  

Parlamenti felszólalásom

TÁRSASHÁZI KÖZGYŰLÉSEK A járvány-
helyzet enyhülése indokolttá tette a társas-
házi közgyűlések megtartására vonatkozó 
kérdésemet, amire a mostanában szokásos 
kormányzati szöveget kaptam válaszul, de 
örömmel tájékoztatom az olvasókat, hogy 

DR. OLÁH LAJOS, ERZSÉBETVÁROS ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐJE ÖSSZEFOGLALÓJA

Ha egy pár perces séta közben a parkoló 
autók sorát figyelmesen megnézi valaki, 
akkor szinte biztos, hogy találkozni fog 
olyan kocsival, amit gyakorlatilag ottfe-
lejtettek. A kerületi rendészeti igazgató-
ság munkatársai feltérképezték a kerü-
letet, és első körben 14 elhagyott autó 
tulajdonosát keresték meg, felszólítva, 
hogy az üzemképtelen járművet szállít-
sa el. A felszólításra 6-an reagáltak, azaz 
ennyi autót vittek el saját tulajdonosaik 
a parkolóhelyekről, 8 személygépkocsit 
viszont a rendészet szállított el. 14 felsza-
badult parkolóhely így újra a lakosság 
rendelkezésére áll.

Az elszállításhoz két előzménynek kel-
lett megvalósulni: egyik, hogy a főváros-
sal folytatott egyeztetéseket követően 
Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságá-
nak május elseje óta hatásköre is van az 
üzemképtelen gépjármű elszállítására, a 
másik, hogy a felszólítást követően sem 
kerültek el a roncsok a közterületekről. 
Egyébként hasznos információ, hogy 
közterületen csak 10 napig lehetséges 
engedély nélkül tárolni üzemképtelen 
gépjárművet!

Az ERI továbbra is várja a lakók beje-
lentését a hasonló üzemképtelen gép-
járművekről a +361 461 9040-es tele-
fonszámon vagy a diszpecser@evkf.
hu e-mail címen.

– Kollégáink nagyon örültek, mert a VII. 
kerületben kifejezetten emberséges volt a 
városvezetés hozzáállása a munkahelyek 
megtartásához – mondta Hajzer János, 
az EVIN Zrt. parkolási üzletágának veze-
tője. – Egyetlen parkolóőrt sem kellett el-
küldenünk, és bár más jellegű feladatokat 
végztek, de a teljes fizetésüket megkapták 
a pandémia idején is. Ebben az időszak-
ban a parkolóőrök a Humán Szolgáltató 
Központtal együttműködve, elsősorban a 
szociális ellátás területén hasznosíthatták 

magukat. Segítettek a helyi idősek ottho-
naiban élőknek, bevásároltak, kiváltották 
a gyógyszereket, de részt vettek az önkor-
mányzati lakások lomtalanításában is, és a 
karácsonyi önkormányzati fenyőkiszállítás 
során ők vitték ki a fákat a családoknak.

A korlátozások feloldásától újra a saját 
munkakörükben dolgozhatnak a parko-
lóőrök. A fizetős parkolás két napos türelmi 
időszakkal indult, a szabálytalanul várako-
zókat pusztán figyelmeztették. Hajzer János 
szerint Erzsébetvárosban évente általában 

körülbelül 10 ezren szokták kiváltani a vára-
kozási engedélyüket, ám a fizetős parkolás 
indulásakor ez még csak 6300 fő volt. 

– A múlt évben kiadott várakozási en-
gedélyek március 31-ig voltak érvényben, 
azóta mindenkinek ki kellett volna váltania 
az újabb engedélyt, de ezt sokan nem tették 
meg. Ezért a kérvények beadási idejét meg-
hosszabbítottuk május 31-ig – jegyzi meg 
Hajzer.

A várakozási engedélyt minden erzsébet-
városi autósnak érdemes kiváltani, ugyanis 
csak a 2200 forintos adminisztrációs díjat 
kell befizetniük. Fontos azt is tudni, hogy 
ezekre a kedvezményekre csak azok jogo-
sultak, akiknek itt van az állandó lakcímük, 
tehát akik albérlőként vannak bejelentve, 
azoknak nem jár az ingyenes parkolás.  

A kérvényeket az Erzsébetvárosi Ön-
kormányzat Ügyfélszolgálati irodájába kell 
eljuttatni, illetve a https.epapir.gov.hu cí-
men az ügyfélkapun keresztül is intézhető. 

FOGADÓÓRA:
Fogadóórán való részvétel előzetes 
egyeztetés után lehetséges. Kérem, 
keressenek elérhetőségeimen:
drolahlajos@dkp.hu e-mail címen vagy 
a 06-30-709-1102 telefonszámon.

facebook.com/drolahlajos

pár nappal később megszületett a döntés: 
lehet társasházi közgyűléseket tartani, in-
dulhatnak a pályázati megbeszélések!

PLUSZ 1 – KÖZBIZTONSÁG 
Május végén éjszakai bejáráson terep-
szemléztem Türi Árpád rendőrkapitánnyal. 
Egyeztettünk a közterületi alkoholfogyasz-
tás és az egyre szaporodó drogproblémák 
megoldásáról, a dohányboltok működésé-
nek szabályozásáról és a rendőrség új ha-
tásköreiről is. Hangsúlyoztam azt a lakossá-
gi igényt, miszerint láthatóbb rendőrséget 
szeretnének az itt élők.

Restart: Parkolóőrök
A pandémia alatt ingyenessé vált a parkolás, ezért a főváros több 
kerületében sok parkolóőr veszítette el a munkáját. Erzsébetvárosban 
azonban szerencsére nem ez történt. 

Búcsú 
a roncsoktól
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Ellenvélemény
A Városliget Zrt. kifogásolta a januári lapszámban megjelent, „Csatatér a Ligetünkből” című írásunkat. 
A velük kötött megállapodás értelmében az alábbiakban közöljük az általuk írt kiegészítést.

A Liget Budapest Projekt során megva-
lósult városligeti fejlesztéseket már több 
mint másfél millió látogató használta 
nagy örömmel, köztük erzsébetvárosi-
ak sokasága is. Az újdonságok pozitív 
fogadtatása is megerősíti, hogy a felújí-
tás után a Városliget egy élhetőbb, jóval 
zöldebb és korszerűbb, családbarát park 
lesz, ismét méltón egykori fénykorához. 
Bemutatjuk az eddig megvalósult, és a lá-
togatók által birtokba vett fejlesztéseket.

CSALÁDBARÁT ÚJDONSÁGOK
A park felújításának egyik első mérföldköve 
2019-ben a Városligeti Nagyjátszótér át-
adása volt, ami azóta Budapest elsőszámú 
ingyenesen használható gyerekparadicso-
mává vált, a több mint 13.000 négyzetmé-
teres parkrészbe közel félszáz különleges 
játékelemet állítottak fel, melynek központi 
eleme egy háromszintes, léggömb alakú 
mászóka, amelyet Szinyei Merse Pál festmé-
nye inspirált. A műemléki felújítást követően 
Millennium Háza néven megnyílt az egyko-
ri Olof Palme Ház, amely elé egy gyönyörű 

Rózsakertet és egy Zsolnay-szökőkutat is 
telepítettek. Megújult a Vakok Kertje, a kör-
nyékbeli iskolák igényei alapján kialakított 
Ifjúsági Sportpályákat pedig tornaórára 
használják az erzsébetvárosi diákok is, míg 
a Hermina úti Kutyás Élménypark látoga-
tottsága már átlépte az 600 ezret. 

Tavaly megnyílt a Városligeti Sportcent-
rum, Budapest legsokoldalúbb sportköz-
pontja. Műfüves labdarúgó pálya, kosárlab-
da aréna, három multifunkciós sportpálya, 
kondipark, mászófal, valamint tizenhárom 
sakkasztal, négy pingpong-asztal és két 
Teqball asztal is átadásra került. Az Ajtósi 
Dürer fasor – Dózsa György út keresztező-
désénél kialakított teljesen akadálymentes 
sportközpont könnyen megközelíthető, te-
rületén pedig a zöld környezetet is újjávará-
zsolták. 

Visszanyerte régi fényét a Városliget egyik 
legkülönlegesebb növényeit felvonultató 
része, a botanikus kert, amelyet az újranyi-
tásra a nemrég elhunyt tájépítész Mőcsényi 

Mihályról neveztek el. A megújult kertbe 
mintegy 335 különböző fajtájú új növényt 
ültettek el, több mint 35.000 példányban. A 
kert megújítása után újra színes, hangulatos 
közösségi térré vált, mely szabadtéri bioló-
gia és környezetismeret órák, nyári táborok 
színteréül szolgál a környékbeli óvodások 
és iskolások számára.   

Egy újabb tematikus kutyás élménypark 
is várja tavaly óta az erzsébetvárosi gazdi-
kat és négylábú kedvenceiket. A mintegy 
félhektáros új kutyaparadicsomot az Ajtósi 
Dürer fasor – Stefánia út kereszteződéséhez 
közel alakították ki, különlegessége, hogy 
külön részt kaptak a kistestű és a nagytestű 
kutyák. 

AUTÓMENTES VÁROSLIGET – 
KEDVEZMÉNYES PARKOLÁS 
AZ ERZSÉBETVÁROSIAKNAK
A Liget Budapest Projekt egyik fő célkitűzé-
se, hogy a zöldfelületek megújítása mellett 
radikálisan csökkentse a parkot évtizedek 
óta zavaró autóforgalmat. Ennek első lépése-
ként a felszíni parkoló helyén elkészült a Mú-
zeum Mélygarázs, amely a Dózsa György 
úton kínál parkolási lehetőséget a parkba 
érkezőknek és a környéken lakóknak. A há-
rom szinten 800 férőhelyes mélygarázs telje-
sen akadálymentes, és elektromos töltésre is 
lehetőség nyílik. Az érvényes lakossági par-
kolási engedéllyel rendelkező erzsébetváro-
siak parkolási engedélyt válthatnak a Liget 
Budapest honlapján, amely révén 200 férő-
helyig díjmentesen használhatják a mélyga-
rázst a felszíni fizetős parkolási időszakon 
kívüli kibővített időszakban, délután 17:00 
és reggel 9:00 óra között. A térszint feletti 
részt pedig visszakapták a parkhasználók: a 
korábban évtizedekig autók által megszállt, 
bazaltkockás terület helyén egy hangulatos 
sétány jött létre, több mint tízezer négyzet-
méternyi új zöldfelülettel. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata Polgármestere 2021. május 19-én a katasztrófa-
védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testü-
let feladat- és hatáskörében az alábbi rendeletet alkotta:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre 
alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meg-
hozott 28/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete az ön-
kormányzat jelképei használatának szabályozásáról szóló 
21/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályba lép: 2021. május 20.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata Polgármestere 2021. május 28-án a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 
feladat- és hatáskörében az alábbi rendeleteket alkotta:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alap-
ján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 
29/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete a Budapest Fővá-
ros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költ-
ségvetés végrehajtásáról
Hatályba lép: 2021. május 28. 18.00

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alap-
ján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 
30/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete a Budapest Fővá-
ros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költ-
ségvetéséről szóló 8/2021. (II. 17.) rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2021. május 29. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre 
alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meg-
hozott 31/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete Erzsébet-
város Építési Szabályzatáról szóló 25/2018. (XII.21.) önkor-
mányzati rendelete módosításáról
Hatályba lép: 2021. június 12.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkor-
mányzata Polgármestere 2021. június 1-én a katasztró-
favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testü-
let feladat- és hatáskörében az alábbi rendeletet alkotta:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alap-

ján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében megho-
zott 32/2021. (VI.01.) önkormányzati rendelete a Budapest 
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdo-
nában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 
6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2021. június 2. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkor-
mányzata Polgármestere 2021. június 7-én a katasztró-
favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testü-
let feladat- és hatáskörében az alábbi rendeletet alkotta:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogkö-
re alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében 
meghozott 33/2021. (VI.07.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elhelyezett 
vendéglátó-ipari teraszok működésének rendjéről szóló 
46/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2021. június 8. 

A Képviselő-testület a 2021. június 16-án megtartott 
rendes ülésén az alábbi rendeletet alkotta:
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 34/ 
2021. (VI.16.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros 
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi költ-
ségvetéséről szóló 8/2021. (II. 17.) rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2021. június 17.

RENDELETEK

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosok! 
Tisztelt Közös Képviselők!

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Polgármesterének 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében foglalt jogkörében a 
746/2020. (XI.06.) számú határozatával a 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság-
tól visszavont feladat- és hatáskörében 
meghozott 569/2021. (VI.01.) számú ha-
tározatával a 2021. évi társasház felújítási 
pályázati kiírás és annak mellékletei elfo-
gadásra kerültek.
Ennek értelmében 2021. évben a: 
• társasház felújítási pályázatok be-
nyújtására nyitva álló időszak 
2021. június 07. hétfőtől 2021. november 
19. péntek éjfélig.

• a gázkizárt pályázatok benyújtására 
nyitva álló időszak 
2021. június 07-től a meghatározott költ-
ségvetési keret felhasználásáig, de legké-
sőbb 2021. december 31. éjfélig.

A Pályázati kiírás és mellékletei a www.
erzsebetvaros.hu weblapon elérhetőek, 
és letölthetőek.

www.erzsebetvaros.hu
Az erzsébetvárosi önkormányzat 

honlapján minden információt 
megtalálhatnak, az önkormányzati, 

képviselő-testületi hírektől 
a Polgármesteri Hivatal irodáinak 

elérhetőségéig. 
Pályázatok, hirdetmények, segé-

lyek, rendeletek egy helyen!



Sok családnak okoz gondot, mivel 
töltsék a gyerekek a vakációt, hol tud-
nának kulturált körülmények között, 
olcsón nyaralni. Ebben segít nekik az 
Erzsébetvárosi Önkormányzat, mely-
nek Balatonmáriafürdőn van egy nyári 
táboroztatásra alkalmas üdülője. Idén 
az önkormányzat 7 millió forintot külö-
nített el erre a feladatra. Minden évben 
pályázatot írnak ki a helyi iskoláknak és 
szociális intézményeknek: eldönthetik, 
mikor, hány fővel szeretnék igénybe 
venni a kedvezményes üdültetést. Kér-
hetnek támogatást például a gyerekek 
utaztatásához, a szálláshoz, illetve 
étkezéshez. A költségek egy ré-
szét az önkormányzat fedezi, a 
többit a pályázó intézmény. Az 
önkormányzat nem szól bele 
abba, hogy az adott iskola saját 
büdzséből fizet, vagy hozzájá-
rulást kér a diákok szüleitől. A 
Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ is beadott egy 
pályázatot idén: ezt a táborozást a helyi 
családsegítő központ szervezi, szociálisan 
nehéz helyzetben lévő családokat visznek a 
balatoni üdülőbe öt napra, teljesen ingyen. 

Az önkormányzati üdülőt néhány éve újí-
tották fel, van egy szép nagy udvaruk és két 

épületük. A kiseb-
bik házban szoktak 

általában a kísérő 
tanárok megszállni, 

a másikban a diákok. 
Egyszerre 60 főt képes 

befogadni a tábor. Helyben 
nem lehet főzni, csak hidegkonyha van. Te-
hát az étkeztetést az iskoláknak kell megol-
dani, de már kialakult kapcsolataik vannak a 
közeli éttermekkel, amelyek az előírásoknak 
megfelelően csomagolva viszik ki adagon-

ként az ételeket a táborba. Vagy pedig a tá-
borozók kijárnak valahová étkezni. 

A korlátozó intézkedések miatt egyelőre 
három idősek klubja működik a VII. ke-
rületben: az Akácfa utca 61-ben, a Király 
utca 91-ben és a Dohány utca 22-24-ben. 
A klubokat a VII. kerületben lakó nyugdíja-
sok látogathatják 8-16 óra között. Számuk-
ra az itteni programok ingyenesek. A klu-
bokban napi egyszeri szociális étkezést is 
kaphatnak, de amíg a korlátozásokat nem 
oldják fel teljesen, az önkormányzat által 
biztosított ebédet házhoz szállítják. 

A szabadidő hasznos eltöltésére ezer-
féle lehetőséget kínálnak, melyek az idő-
sek fizikai, szellemi karbantartását szol-
gálják, kulturált szórakozást és közösségi 
élményeket nyújtanak. Aki magányos, itt 
barátokra találhat, mindig van kivel be-
szélgetni. 

A programok havonta változnak, és 
ezekről helyben, nyomtatott tájékoztató-
kat adnak az érdeklődőknek. Vannak ál-
landó ajánlatok, például a korosztálynak 
megfelelő kímélő torna, kézműves fog-
lalkozások, irodalmi beszélgetések, mű-
veltségi vetélke dők. Aki szeret társasjá-
tékozni, kártyázni, szinte mindig találhat 
rá alkalmat. A zárt helyeken továbbra is 
érvényesek az óvintézkedések: kézfertőt-
lenítés, maszkviselés, lázmérés, és be kell 
tartani a másfélméteres szociális távolsá-
got. Egyszerre tíz főnél több személy zárt 
térben nem tartózkodhat, ezért, ezekre a 
programokra előre kell regisztrálni.

Az Akácfa utcai klubnak van udvara, 
így oda már maszk nélkül is ki lehet ülni, 
és jó társaságban élvezni a szép időt.  

Tóth Gabriella úgy véli – bár az összezárt-
ság nyilván sok családban okozott feszült-
ségeket –, nem jeleztek több bántalmazást 
a családsegítőnek. Sok bejelentést kaptak 
viszont olyanoktól, akik elveszítették a mun-
kájukat, például azért, mert a megfelelő in-
formatikai háttér hiányában nem tudtak ott-
honról, home office-ban dolgozni. 

– A gyarapodó szociális problémákra utal 
az is, hogy az élelmiszeradományokat kérő 
ügyfelek száma tavaly márciustól folyama-
tosan növekedett, novemberben pedig már 
400-500 ilyen kérelem érkezett hozzánk. 
Szomorú jelenség, hogy már nem csak a 
legszegényebbek igényelték az adomány-
csomagokat, hanem más rétegek tagjai is. 
Sok vállalkozó a leállások miatt nem tudta a 
vállalkozását tovább fenntartani – hangsú-
lyozza Tóth Gabriella. 

Új jelenségnek tartja, hogy jelentősen 
megnőtt a kerületen átutazó családok szá-
ma. Ők vidékről érkeztek Budapestre, és az 
itt található AirBnB lakásokban töltöttek el 
egy-két napot. Ezek az emberek azzal a re-
ménnyel jöttek, hogy munkát és olcsó albér-
letet találjanak. Amikor azonban szembesül-
tek az itteni drága albérleti árakkal, inkább 
továbbálltak. Akadtak olyan vidékiek is, akik 
egy darabig a kerületben lakó rokonaiknál 
húzták meg magukat, de több generáció 
együttélése közös lakásban, hosszú távon 
nehezen oldható meg. 

– Sokan kértek segítséget tőlünk a lakha-
tásban is. Mi legfeljebb várólistákra tudjuk 
felvetetni őket az Anyaotthonba vagy a Csa-
ládok Átmeneti Otthonába. Csakhogy mos-
tanra szinte mindenhol hosszú hónapos vá-
rólisták alakultak ki – mondja Tóth Gabriella. 
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GYARAPODTAK A SZOCIÁLIS PROBLÉMÁK A JÁRVÁNY ALATT

Családsegítők a rászorulókért

Már nem csak a legszegényebbek igényelnek adományokat, 
tudtuk meg Tóth Gabriellától , a kerületi Család- és Gyermekjóléti 
Központ – Szolgáltatási Centrum vezetőjétől. Arról kérdeztük 
a szakembert: vajon miként hatott a pandémia az Erzsébetváros-
ban élő családok szociális és mentális állapotára? 

Szociális üdültetés

SOK PROGRAMMAL VÁR 
AZ IDŐSEK KLUBJA!

Összeállította: Sándor Zsuzsa

HARRY POTTER ERZSÉBETVÁROSBAN
A napközis táborok szervezésére idén közös programmal készülnek a kerületi iskolai szo-
ciális munkások és a Mozgáscentrum dolgozói. A Harry Potter kalandjai alapján kreatív 
feladatokat oldhatnak meg a gyerekek, lesz bájitalkeverés és különböző varázslatos játé-
kok. A kisdiákok kipróbálhatják, milyen remek móka varázslótanoncnak lenni, nem csak 
Roxfortban, hanem Erzsébetvárosban is.  A foglalkozások  július 12-én, 19-én, 27-én 
lesznek a napközis táborokban.

ÖRÖMTÁNC A KERÜLETBEN IS
A tánckihívás megérkezett Erzsébetvá-
rosba is. A Humán Szolgáltató Központ 
szervezi a közös táncot, amelyben részt 
vesznek a hozzájuk tartozó telephelyek: 
bölcsődék, a Mozgáscentrum, a család-
segítő központ és a bentlakásos intézmé-
nyek táncoslábú munkatársai. Sőt, még 
az idősek klubjai is bekapcsolódnak a 
produkcióba. Mindenhol készülnek fel-
vételek, majd lesz egy nagy örömtánc is 
a Janikovszky parkban. A kész videó ki-
kerül majd a Humán Szolgáltató Központ 
Facebook-oldalára. 

Tavaly indult, és már az egész világot 
meghódította a Jerusalema tánckihí vás. 
A világjárvány idején százmilliók hall-
gatták meg ezt a dalt, amely az életöröm 
himnusza lett. Baráti társaságok, munka-
helyi közösségek tanulták meg a tánclé-
péseket, és töltötték fel videóikat a közös-
ségi oldalakra.

Kérjen segítséget!
A Kertész utca 20-ban találha-
tó Szolgáltató Centrum segítséget 
nyújt abban, hogy a rászorulók pénz-
beli támogatást igényelhessenek 
az önkormányzattól, ilyen például 
az egyszeri települési támogatás. 
A Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontnál jogász, pszichológus  és 
mediátor szolgáltatásait is igénybe 
vehetik a VII. kerületi ügyfelek.  A 
Hutyra Ferenc utca 11-15-ben meg-
található Fejlesztési Centrumban 
adósságkeze lő szakember, óvodai, 
iskolai és szociális segítők állnak 
rendelkezésre. Előzetes bejelentke-
zés alapján lehet megkeresni őket.  
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Ki az, aki környezetvédőnek tekintheti 
magát?
– Szerintem, aki képes bizonyos szemlélet-
váltásra. Például el tudja fogadni, hogy a 
környezetet terhelő termékekért és szolgál-
tatásokért magasabb árat kell fizetni, mert a 
fogyasztásuk visszaszorításának ez a 
leghatékonyabb módja. A bevéte-
léből pedig olyan dolgokat lehet 
támogatni, amik a környezetet 
sokkal kevésbé károsítják, pél-
dául kulturális tevékenységeket 
vagy erdők telepítését. A néme-
teknél már felmerült, hogy némileg 
megemelik a benzin, a repülőutazás, 
a villany és gáz árát, cserébe 100 eurónyi 
klímabónuszt adnak mindenkinek, amit 
szabadon felhasználhatnak. Autó helyett 
használjuk inkább a közösségi közlekedési 
eszközöket vagy biciklizzünk! Repülőre is 
csak akkor szálljunk, ha valóban indokolt.

Egy átlagember mit tehet még a környezet 
megóvásáért? 
– Főleg az energiafogyasztást kell vissza-
fogni. A legtöbb energiát a fűtés igényli, ami 

a CO2 kibocsátásunk negyedéért felelős, 
ezért fontos, hogy ne fűtsük túl a lakást és 
jól szigeteljük a nyílászárókat. A víz felme-
legítése is sok energiát igényel. Ha fürdés 
helyett inkább tusolunk, akár 7%-kal is csök-

kenthetjük a CO2 kibocsátásunkat a 
kevesebb melegvízfogyasztás 

miatt. A szállítás is renge-
teg üzemanyagot igényel, 
ezért olyan termékeket vá-
sároljunk, amiket hozzánk 
minél közelebb állítottak 

elő. Például almából ne 
azt vegyük, amit Új-Zélandról 

hoznak, hanem azt, amit itthon 
termesztettek. Minél nagyobb mennyiség-
ben vásárolunk élelmiszert, annál több étel 
romlik ránk. Vegyünk kevesebbet gyakrab-
ban, és csökkentsük a húsfogyasztásunkat 
is! Az állattenyésztéshez hatalmas mezőgaz-
dasági területek szükségesek, ezeket mű-
trágyázni kell, a hús fagyasztása, szállítása 
is rendkívül energiaigényes. Egy átlagos 
húsfogyasztó évente kb. 700-800 kg CO2-t 
termel. Már az is segít, ha beiktatunk hetente 
egy-két húsmentes napot. Minél kevesebbet 

fogyasztunk, annál kevesebb a szemét is. A 
legtöbb szemét a termékek csomagolásából 
származik, tehát kosárral, szatyorral járjunk 
vásárolni! A konyhai hulladékok jelentős ré-
sze növényi eredetű, ha ezt elvisszük az Al-
mássy téri közösségi komposztálóba, 20-30 
százalékkal csökkenthetjük a környezetet 
károsító szemetünket. 

Június 5-én volt a Környezetvédelmi Világnap. Ebből alkalomból kérdeztük Tóth Csabát, 
az Erzsébetvárosi Önkormányzat Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kabinetjének vezetőjét.

Környezetvédelmi tippek 
minden napra

Még augusztusban is lehet jelent-
kezni a nyári napközis táborokba, 
akár több iskola programjára is. 

A Baross Gábor Általános iskola pedagógu-
sa, Tomori Beatrix, a napközis táborok szer-
vezője elmondta: 
– Ezek az iskolai táborok elsősorban azok-
nak a családoknak segítenek, ahol a szülők 
dolgoznak, vagy egyéb okok miatt nem tud-
ják otthon megoldani a gyerekek felügyele-
tét. Más, ott alvós táborok nagyon drágák. 
A napközis tábor sokkal jobb megoldás, 
mintha a kisdiák egyedül maradna otthon, 
vagy az utcákon csellengene. Az iskolában 
reggelit, ebédet kapnak, izgalmas ingyenes 
programokat, tehát ez remek lehetőség a 
legszegényebbeknek is. A napköziben csak 
az étkezésért kell fizetni, illetve akadnak 
olyanok is, akik szociális rászorultságuk mi-
att térítésmentesen, vagy ötven százalékos 
kedvezményért kapják az ellátást. 

Az iskolák 8-tól 16 óráig foglalkoztatják 
a diákokat, és rengeteg szabadidős tevé-
kenységet szerveznek. Voltak korábban a 
Planetáriumban, múzeumokban, moziban, a 
Budai Várban. Mindig vannak játékos vetél-
kedők, kirándulások, sportolási lehetőség. 
Főleg alsósok jönnek a napközibe, ötödik, 
hatodik osztályig bezárólag.   

A napközis táboroztatásra kijelölt iskolák 
mindegyike kéthetes turnusokat vállal, és a 
kerület bármelyik önkormányzati általános 
iskolájából fogadnak tanulót. A szülőknek 
előzetesen kell benyújtaniuk a jelentkezést, 
de ezt követően a másik iskola napközis tá-
borát is igénybe vehetik. Így akár az egész 
nyárra megoldhatják a gyerekek biztonsá-
gos elhelyezését. A jelentkezés folyamatos, 
még augusztusban is tart. 

AZ IDEI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 
IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI:
1-2. turnus: 
2021. június 28.–2021. július 09.
Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola 
és Gimnázium
3-4. turnus: 
2021. július 12.–2021. július 23.
Erzsébetvárosi Magyar – Angol Két Tanít á si 
Nyelvű Általános Iskola és Szakgimnázium  
–  Dob utcai telephelye
5-6. turnus: 
2021. július 26.–2021. augusztus 06.
Erzsébetvárosi Magyar – Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és Szakgimnázium - 
Kertész utcai telephelye
7-8. turnus: 
2021. augusztus 09.–2021. augusztus 19.
Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általá-
nos Iskola

Az iskolai időszak végét követő és az is-
kolai időszak kezdetét megelőző két hétben 
az iskolák a saját intézményükben biztosíta-
nak ügyeletet.

A Műanyagmentes július mozgalma Ausztrá-

liából indult tíz éve, és tavaly már 170 ország-

ban 120 millió ember vett benne részt. Célja, 

hogy felhívja a figyelmet a rengeteg fölösle-

gesen használt műanyagra. Tóth Csaba klíma-

védelmi kabinetvezető szerint a műanyagok 

közül is az egyszer használatos műanyagok 

– nejlonzacskók, palackok, csomagolóeszkö-

zök, evőeszkö zök – a legkárosabbak, mivel 

ezeket töme gével dobáljuk el naponta. A sze-

métszállító járművek is sok energiát fogyasz-

tanak.  A műanyagok lebomlási ideje több száz 

év is lehet, és súlyosan szennyezik a környeze-

tet. A műanyagok lebomlása során keletkező 

mikroműanyagok bekerülhetnek az ivóvízbe, 

a vérkeringésünkbe is. Sürgető tehát a szo-

kásainkon változtatni, és ebben segíthetnek 

a Műanyagmentes Július kihívásai. Hasznos 

tippeket adnak ahhoz, mi ként sza baduljunk 

meg a mű anyagoktól. Néhány példa:

• A műanyagba csomagolt zöldségek 

helyett vegyünk a piacon friss zöldségeket, 

gyümölcsö ket, amelyeket vászonszatyorban 

is hazavihetünk.

• Ha élelmiszereket, használati cikkeket vá-

sárolunk, válasszunk inkább visszaváltható 

üvegben árult termékeket, vagy papírcsoma-

golású verziót!

• Mondjunk nemet a szívószálra, az eldobha-

tó poharakra, tányérokra és evőeszközökre!

• Műanyag palack helyett kulacsot hasz-

náljunk! De akár jó az üveg is, töltsük meg 

mindig friss vízzel!Hurrá, vakáció! 
  INDULNAK A NAPKÖZIS TÁBOROK

Az önkormányzat idén a nyári 
napközis táborok megvalósításához 
11 millió forintot biztosított. A szer-
vezéssel, illetve a gyermekétkez-
tetéssel kapcsolatos feladatokat a 
Humán Szolgál tató Központ szerve-
zi. Felvilágosítást a  06-1/322-5084 
telefonszámon lehet kérni. Az étke-
zést ingyenesen vehetik igénybe a 
hátrányos és halmozottan hát rányos 
helyzetű gyermekek, illetve azok, 
akik rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülnek. A 
tavalyi nyári táborozások alatt 1600 
adag étel biztosítottak a diákoknak.

Műanyagmentes július

ITT AZ IDŐ A SZEMLÉLETVÁLTÁSRA, FOGJUK VISSZA AZ  ENERGIAFOGYASZTÁST!

ZÖLD/OKTATÁS

Összeállította: Sándor Zsuzsa



2020 februárjában a képviselő-testület egyhangúlag támogatta előterjesztésemet arról, hogy „a 
továbbiakban minden közterület átalakítása vagy felújítása esetén elvárja a munkák elvégzőjétől, 
hogy valamennyi, a közművek elhelyezkedése által engedett felületen zöldfelület, elsődlegesen ül-
tetett fa, fasor kerüljön elhelyezésre. (…) Az önkormányzat megvizsgálja, hogy az eddigi kihelyezett 
dézsás fák és oszlopos virágtartók helyett hol lehet élő fákat ültetni, fasorokat kialakítani”.

Elkészült a kerület teljes felmérése, ezek alapján első körben 3 olyan helyszín van, ahol semmilyen 
közmű-átalakításra nincs szükség ahhoz, hogy valódi fasorokat hozzunk létre. Az egyik ezek közül az 
Almássy utca. Készíttettem egy látványtervet is, milyen is lehetne az utca, és ezzel végigjártam a körze-
temben élőket. Elmondhatom, hogy kitörő örömmel fogadták, és az ott élők szinte 100 %-a, 120-an alá-
írásukkal támogatták a tervet (2 fő jelezte, hogy ők a konténeres fát tartják jobbnak a szemetelés és a ku-
tyaürülék miatt). Lakóim kérését továbbítottam a kerület vezetésének, kérve a szükséges intézkedések 
megtételét. Mivel az előnevelt fák ültetésére (lásd Barcsay utca) a legalkalmasabb a nyár, a száraz idő-
szak utáni szeptember-novemberi időszak, így van idő a felújítás előkészítésére, idei megvalósítására. 

KÉPVISELŐI OLDALAK
ERZSÉBETVÁROS

AZ ERZSÉBETVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐINEK MUNKÁJÁRÓL 2021/6

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

A JÚLIUSI OLDALAK KÉPVISELŐINEK FOGADÓÓRÁI

JÚNIUSI TARTALMUNKBÓL
Molnár István egyéni képviselő, 5. választókerület • Nagy Andrea egyéni képviselő, 8. választókerület • 

Sáli Annamária egyéni képviselő, 6. választókerület • Szücs Balázs egyéni képviselő, 7. választókerület • 

Ujvári-Kövér Mónika egyéni képviselő, 1. választókerület • Vattamány Zsolt • Veres Zoltán önkormányzati képviselő

Garai Dóra

önkormányzati 
képviselő

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

Bejelentkezés a 
+36-30-227-4481-es 

telefonszámon.
Facebook: 

www.facebook.com/
groups/

elhetoerzsebetvaros
Web: 

www.7ker.hu

Dr. Kispál Tibor

a 3. választókerület 
képviselője

Bejelentkezés a 
+36-1-462-3207-es 

telefonszámon.
E-mail: 

kispal.tibor@
erzsebetvaros.hu

Fogadóóra: 
minden hónap 

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

Devosa Gábor

a 9. választókerület 
képviselője

Megbeszélés, 
egyeztetés után,
a hét bármelyik 

napján lakóim ren-
delkezésére állok.  

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

vagy közvetlenül 
elérhetnek 

a +36-30-900-3311-es 
számon.

Bónus Éva

a 10. választókerület 
képviselője

Fogadóórát egyez-
tetett időpontban 

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

E-mail cím: 
bonus.eva@

erzsebetvaros.hu 
Facebook: 

www.facebook.com/
bonus.eva.
momentum

Bárdi Zsuzsanna

a 2. választókerület 
képviselője

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

borbelynebardi.zsu-
zsanna@erzsebetva-

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

Facebook: 
bardi.zsuzsanna.

momentum
Instagram:

bardizsuzsa
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az Almássy utca

A tavalyi év nagy átalakításai, a pályázat egyszerűbbé, lakosság- és közös 
képviselő-barátabbá tétele után idén további finomhangolásokat javasoltam 

a pályázatban, melyek beépítésre is kerültek (nemcsak számlavezető ban-
kigazolást, hanem egyéb pénzintézetit is elfogadunk, pl. Fundamenta, 

Lakástakarék Pénztár, lehet szükség esetén vállalkozót váltani, eltörlésre 
került a 2 éves kizárás, ha egy társasház valamilyen ok miatt nem tudta meg-

valósítani a tervezett felújítást stb.). Sikeres pályázatot kívánok!

Kiírásra került a 2021. évi 
társasház-felújítási pályázat

Köszönet
A járványhelyzet javulásának következtében a kormány folyamatosan oldja 
fel a tiltó rendelkezéseket. Például 500 fő lehet egy lakodalomban vagy 
százak ülhetnek együtt egy vendéglátóhely teraszán. Elfelejtkeztek ugyan-
akkor a társasházi közgyűléseket tiltó rendelkezés visszavonásáról, pedig 
ott jellemzően 5-15 tulajdonos szokott megjelenni. Ezért, mint társasházi 
tanácsnok, megkértem dr. Oláh Lajost, kerületünk országgyűlési képvi-
selőjét, hogy jelezze ezt a döntéshozók felé. Oláh Lajos kéréssel fordult 
az illetékes tárcához, jelezve a problémát, hiszen így hiába írtuk ki az 
idei társasházi pályázatot, ha azon Önök nem tudnak indulni. A fenti 
jelzés után visszavonásra is került a tiltás, így ismét lehet társasházi közgyű-
léseket tartani; a gyors intézkedést a társasházak nevében is köszönöm dr. 
Oláh Lajos országgyűlési képviselőnek.

MOLNÁR ISTVÁN
az 5. választókerület képviselője

ILYEN LEHET 

Pistike 

Benedek Zsolt 



Nefelejcs
A külső szemlélő számára úgy tűnik, hogy 
hatalmas lakossági felháborodást váltott ki 
az az önkormányzati rendelet, ami alapján 3 
utcában leszűkítették volna a járdákat, hogy 
a trolik ne akadjanak el. Ez a rendelet jelen-
leg visszavonásra került, ám én szeretnék 
néhány dolgot tisztázni ezzel a kérdéssel 
kapcsolatban. Első és legfontosabb, hogy 
alapvetően külön kell választani a belső, 
illetve a külső-erzsébetvárosi szabályozást. 
Így én nem is térnék ki, csak a minket érintő 
Nefelejcs utcai problémára. 

A trolik elakadása nem egy pár hetes 
gond, sokszor tárgyaltunk erről. Március-
ban jutott tudomásomra, hogy sok körös 
egyeztetést követően olyan szakmai javas-
lat született, mely a problémát úgy próbálta 
megoldani, hogy nevezett helyszínen 22 par-
kolóhelyet megszüntet. Ez ellen levélben til-
takoztam. Ezt követően több alpolgármeste-
rünk, a Rendészet vezetője, a hatósági iroda 
és a BKK szakemberei társaságában bejárá-
son voltunk, a Nefelejcs utcában személye-
sen mértem végig centiméterrel a lehetősé-
geket. Én már akkor is azt forszíroztam, hogy 
mivel a résztvevők közül senki nem él itt, 
kérdezzük meg a lakókat, mit gondolnak, mit 
szeretnének, hogyan látják a problémát. 

BKK
A megjelent hír után a BKK a szűkítéssel kap-
csolatban szinte azonnal reagált, idézek 2 
gondolatot a közleményükből: 

Ez testvérek között is több, mint 110 óra, te-
hát kb. 3 naponta egy óra! 

A lakók
A forrongó hangulat számomra inkább egy-
más hergelésének tűnt, és leginkább az za-
var, hogy javarészt olyanok mondtak végle-
tesen elítélő véleményt, akik nem is itt élnek. 
Nos, én eddig a pillanatig úgy gondolom, 

hogy a lakosság, az itt élők véleménye szá-
mít. Ezért hírlevélben megkerestem a Nefe-
lejcs utca és a környező sarokházak lakóit, és 

megkérdeztem, mit szeretnének jobban. A 
két kérdés így hangzott: 

A Nefelejcs utcában a szabálytalanul par-
koló autók miatt gyakran elakad a 78-as tro-
libusz. Ön szerint mi lenne a jó megoldás?

Több mint 50 viszontválaszból néhányan 
szavaztak az „a” variációra, több mint 40-en 
egyértelműen a parkolóhelyek megtartására 
voksoltak. Sokan indokolták is döntésüket, il-
letve javaslatokat tettek a további problémák 
megelőzésére, a helyzet rendezésére. 

Fogadóórát időpontegyeztetés alapján tartok.             06 30 227 48 59             E-mail cím: sali.annamaria@erzsebetvaros.hu             Facebook / sali.annamaria.momentum
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Fogadóórát előzetes megbeszélés alapján, egyeztetett időpontban tartok.            +36 1 462 32 26             nagy.andrea@erzsebetvaros.hu             Nagy Andrea képviselő

SÁLI ANNAMÁRIA
6. választókerület

Utoljára december-
ben volt alkalmam 
a kerületi lapban 
választókerületem 
lakóihoz szólni, így 
most a bőség zavarával 
küzdve úgy döntöttem, 
hogy egy képes össze-
foglalót állítok össze, és 
arra bíztatom Önöket, 
hogy keressenek foga-
dóórámon, olvassák 
Facebook-oldalamat, 
hívjanak, írjanak.  

Pályázatok
A társasházi lét a közösségre épül, egy jó lakóközösség hosszú távra 
és előre tervez. Önkormányzatunk több pályázati lehetőséget is kínál, 
melyekből válogatva a szépítéstől a kötelezettségekig, a felújítások-
tól a veszélyelhárításig csak meg kell keresni a megfelelőt. 

• Figyelmükbe ajánlom növényesítési pályázatunkat, melyre ok-
tóber 31-ig lehet jelentkezni, többek között: meglévő zöldfelület 
beültetésére, termőképességének javítására, fák ápolására, növé-
nyesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésére, faültetésre vagy 
új zöldfelületek kialakítására.

• Újra lehet pályázni szén-monoxid-mérőkre is. A szén-monoxid 
egy erősen mérgező gáz, amely szén, fa, olaj és gáz elégetésekor 
keletkezhet, így minden olyan helyiségben, ahol tüzelőberendezés 
van, javasolt a vészjelző elhelyezése.

• Minden pályázatunk között talán a legfontosabb a tár-
sasházi pályázat, ami június elején újra kiírásra ke-
rült. Áprilisban mutattam be a Bethlen Gábor utca 
4. alatti társasházat, mint jó példát, ahol pályá-
zati támogatásból újították fel a lépcsőházat is. 

Ezúton bíztatok minden lakót és közös képviselőt, 
hogy pályázataink kapcsán forduljanak hozzám 
bizalommal. Egy-egy társasház felújításával 
az ott élők vagyona is gyarapszik, hiszen sa-
ját ingatlanjaik értéke is 
megnő. Amennyiben 
bárkinek segítségre 
volna szüksége, 
keressen biza-
lommal!

A JÁRVÁNY ALATT
Nagyon kemény költségve-
tési megszorításokat ered-
ményezett az elsősorban 
az ellenzéki kerületeket 
súj tó kormányzati dönté-
sek sorozata, ám ennek 
ellenére igyekeztünk a le-
hető legtöbbet segíteni a 
nehéz körülmények közé ke-
rülőkön. Gyakorlatilag folyama-
tosan jut tattunk el fertőtlenítősze-
reket, vé dekező eszközöket a háziorvosi 
rendelőkbe, iskolákba, óvodákba, és személyesen 
vittük ki a kerület leginkább rászoruló, veszélyezte-
tett helyzetben lévő lakosai számára az önkormány-
zat által biztosított maszkokat.

BŐVEBBEN:

A könyv érték, olvasni pedig nagyon jó. Ezért is vettem részt örömmel 
azokban az önkormányzat által szervezett könyvosztási akciókban, 

melyeket a magyar kultúra napja alkalmából különböző kerületi intéz-
ményeknek, valamint a Móra kiadó adományából májusban a kerületi 

óvodáknak juttattunk el.

KULTÚRAA problémákat könnyebb 

közösen megoldani, 

a pozitív híreknek 

pedig jó együtt örülni! 

NAGY ANDREA
a 8. választókerület képviselője

• Súlyosbítja a helyzetet, hogy a számos 
utcai pincei lejárók 35-50 cm-t vesznek el a 
megmaradt gyalogjárdából!

• A fizetős parkolási idősáv/esti/ meghosszab-
bítása 1–1,5 órával, hogy a vidéki autósok 
ne itt „éjszakáztassák” járművüket!

• Az István-Nefelejcs u. sarkán állomásozó 
kerületi takarító brigádok 6-7 járművének 
megfelelő parkírozás találása…

• Szeretném arra is felhívni a figyelmét, hogy 
főként a páratlan oldali járdán rollerrel, 
kerékpárral is közlekednek, és előszeretettel 
használják a kerékpáros ételfutárok is. 

• Ha mégis a „halszálkás” mellett döntené-
nek, javaslom, hogy - ahogy az utca vége 
felé -, oszlopokkal is védjék a „megmaradt” 
gyalogjárdát!

• A kerületben a közterület-felügyelet elősze-
retettel kerékbilincsel még akkor is, amikor 
a jármű akadályozza a forgalmat. Ha egy 
gépjármű akadályozza a forgalmat, akkor 
szállítsák el.

Ebből is látszik, ez egy összetett probléma, 
de érdemes az itt lakókat megkérdezni. 
Ugyanis ők élnek itt.

NÉHÁNY LAKOSSÁGI 
GONDOLAT

Felszámoljanak-e 22-28 parkolóhelyet, 
ezzel biztosan megszűnnek a fennakadá-

sok, amit 95%-ban nem az itt élő autótulaj-
donosok okoznak, ugyanakkor megmaradna 
a páros oldalon a járdaszélesség? 

A.)

Maradjon meg a jelenlegi parkolási 
rend, úgy hogy a páros oldalon 25-

30 centiméterrel feljebb kerülnének a 
gépjárművek, természetesen a rendeletben 
előírt törvényi kereteket betartva az előírt 
járdaszélesség megtartásával, kiegészítő 
tájékoztató táblák kihelyezésével, és jól lát-
ható burkolati jel felfestésével, valamint a 
Közterület-felügyelet munkatársainak gya-

koribb ellenőrzése mellett?

B.)A fővárosban évente több mint 2000 olyan 
esetet regisztrálnak, amikor szabálytalan 

parkolás akadályozza a járatok haladását... 
A mai napon (május 28.) megjelent 

helyszínek közül a Nefelejcs utcában
 6627 percet állt a forgalom...

„A BKK szükségesnek tartja tisztázni, 
hogy a kérdésben még nem született 

végleges döntés.” 

”

”

”
”



                                                                 Folyamatosan várom Önöket fogadóórámra, bejelentkezés a +36 1 462 3359-es telefonszámon és e-mailben (ujvari-kover.monika@erzsebetvaros.hu) lehetséges!
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Szép új virágok, 
csöndesebb locsolás
Idén tavasszal kerületszerte összesen 28.000 
tő egynyári növényt ültettünk, valamint 8.000 
tő futómuskátlival is találkozhatnak az erzsébet-

városi járókelők. A Carl Lutz parkban én magam is segédkeztem a 
virágok ültetésében, továbbá személyesen győződtem meg róla, 

hogy a sok lakót zavaró, hangos, aggregátorral 
működő öntözőrendszer helyett most már akkumulátorról, 

sokkal csendesebben zajlik a locsolás. Ezen felül, 
az Erzsébetváros Kft. munkatársai a lakossági visszajelzések 

alapján a munkafolyamatok szervezését is úgy alakították, hogy a 
lehető legkevésbé zavarják a lakók pihenését!

Vigyázzunk közösen az új növényekre!

UJVÁRI-KÖVÉR 
MÓNIKA

az 1. választókerület képviselője

Néhány hónappal ezelőtt a 
Rákóczi úton rendszeresen 
panaszkodtak a lakók arra, hogy 
szemetes az utca, egy konkrét 
esetben egy szemétkupac hosz-
szú napokig elcsúfította az utcát. 
Alapvető fontosságúnak tartom, 
hogy a kerület lakói mind rende-
zett, tiszta utcákon járhassanak, 
függetlenül attól, hogy az adott 
utcának ki a fenntartója, ezért 
kértem az Erzsébetváros Kft. 
intézkedését – és bár ez nem az 
ő hatáskörük, ők gondoskodtak 
az utca takarításáról.
Annak érdekében pedig, hogy 
a fővárosi szakaszokon is haté-
konyan működjön a takarítás, 
folyamatosan egyeztetünk a fő-
városi illetékesekkel. Így bízunk 
benne, hogy ki tudunk alakítani 
egy olyan együttműködési 
megoldást, melynek keretében 
idéntől a kerület munkatársai 
rendszeresen takaríthatják a fő-
városi szakaszokat, itt helyben, 
gyorsan reagálva az esetlege-
sen felmerülő problémákra. 
Sokat segítene a helyzeten 
persze, ha ilyen önként vállalt 
feladatokat nem többmilliárdos 
kormányzati elvonások mellett 
kellene megvalósítanunk, de 
ettől függetlenül is dolgozunk a 
megoldáson.

Takarítás a fővárosi 
útszakaszokon

Graffitimentes házak az Asbóth utcában
Önkormányzatunk folyamatosan dolgozik azon, hogy megtisztítsa a graffitivel borí-

tott utcabútorokat, házfalakat, így az Asbóth utcában például több ház homlokzatát 
is mentesítettük a városképileg oda nem illő elemektől. Ha Ön is hasonlóval talál-

kozik, jelezze nekünk! A Városüzemeltetési Iroda munkatársai (varosuzemeltetes@
erzsebetvaros.hu) a költségvetési keret erejéig lakossági bejelentés alapján intéz-

kednek a graffitik eltávolításáról.

Új fát ültettünk 
a Király utcában

Önkormányzatunk kiemelt feladatának tekinti 
a kerület zöldítését, így már hivatalba lépésünk-

kor kezdeményeztük a közművek feltérképezését, 
ennek segítségével pedig a tavalyi év végén nagy-
szabású faültetési akcióba kezdtünk. Jelenleg is 

vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne további fákat ültetni, 
sajnálatos módon azonban Belső-Erzsébetvárosban 
nagyon sok esetben csak planténerbe tudunk ültetni.
Éppen ezért különösen nagy örömmel tájékoztatom 
Önöket arról, hogy a Király utca elején nemrég egy 
új, talajba ültetett facsemete kezdhette meg életét. 
Bízom benne, hogy még sokáig zöldíti majd az utcát!

ELŐTTE

UTÁNA

VEDD A KERÜLETIT! 
Közös igényünk, hogy működőképes vállalkozások, a lakosságot ellátni tudó, szerethető boltok, éttermek 
nyissanak, üzemeljenek lakókörnyezetünkben. Fontos, hogy a kerületben működő kifőzdék, üzletek és egyéb 
vállalkozások ne menjenek tönkre – ezzel a céllal indítottam a „Vedd a kerületit” kampányt. 

A minivideókban bemutatott vállalkozások azon túlmenően, hogy adót fizetnek, munkahelyeket teremtenek, 
jó részük nagyon régi múlttal rendelkezik, mint például a 60 éves Piroska vendéglő, a Muskátli étkezde, vagy a 
Rapaz. Jártam többek között a Garay téri piacon is, ahol sajnos üzletek sora volt zárva, de az Aran pékségben is, 
ahol a tulajdonosok Írország péksüteményeit kínálják vásárlóiknak. 

A videókból kiderült, hogy bár a bemutatott vállalkozások túlélték a járvány időszakait, de voltak károk: 
forgalomcsökkenés, bevételkiesés. Kövessék, nézzék a Vedd a kerületit kampány kisfilmjeit, és küldjék el 
számomra javaslataikat helyi kisboltokról, éttermekről.

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

SZÜCS BALÁZS
a 7. választókerület képviselője

NEKÜNK INGYENES 
MARADT A PARKOLÁS!
Választókerületünk autósai évekig 
szenvedtek attól, hogy nálunk jelentős 
területen nem volt fizetős a parkolás. 
Nagy örömmel számoltam be az elmúlt 
hónapban Facebook-videóban is arról, 
hogy végre sikerült a kerületi parkolást 
üzemeltető cégünk hatékony közremű-
ködésével és egyeztetései alapján 22 
darab parkolóautomatát telepíteni a Bajza 
utca, Városligeti fasor, Damjanich utca, 
Rottenbiller utca, Lövölde tér közterüle-
teire. Nagy dolog ez, hatalmas előrelépés 
számunkra, mert az 550 parkolóhely hasz-
nálata mostantól csak az itt élő állandó 
lakosok számára kedvezményes, tehát 
gyakorlatilag ingyenes, mindenki más, 
aki eddig napközben itt tárolta az autóját 
vagy elkerüli a környéket, vagy fizet a 
parkolásért. 

MIÉRT VOLT ILYEN 
SOKÁIG INGYENES? 
Kicsit távolabbra kell menni az időben, hogy a miért-
re ha választ nem is, de magyarázatot kapjunk. A Fő-
város rendelete már 10 évvel ezelőtt is lehetővé tette 
a parkolódíj beszedését, azonban valami okból kifo-
lyólag a 2 cikluson keresztül regnáló előző, fideszes 
kerületvezetés ide nem telepíttetett parkolóautoma-
tákat. Ezalatt az idő alatt nem csak a parkolási díjak-
ból befolyó bevételhez nem jutott hozzá a kerület, 
de az itt élők is hátrányos helyzetbe kerültek, amikor 
saját lakóházaik előtt szerettek volna leparkolni. Ezt 
a problémakört szüntette meg 2021-ben az önkor-
mányzat és az EVIN Parkolási Üzletága. 

SŐT! VISZONT NEM LÁTÁSRA RONCSAUTÓK!
Az ingyenessé tett parkolás alatt nem volt lehetőség arra, hogy az üzemképtelen autókat elszállíttassa a kerület, ám ez a fizetőparkolás 
visszaállítását követően szinte azonnal megkezdődött a kerületben. Rendészeti Igazgatóságunk vezetője, Sedlák Tibor tájékoztatott 
arról, hogy a jogszabályok szerint csak 10 napig lehetne ezeket az autókat külön engedély nélkül a közterületen tárolni, így korábbi 
felméréseik alapján megkeresték, és felszólították ezen járművek tulajdonosait az autók elszállítására. Hatan határidőn belül elvitték 
autóikat, a többit a rendészet elszállította a közterületről, így felszabadítva újabb 8, összesen 14 parkolóhelyet. 

Facebook: @azenkepviselom
Keressenek a @azenkepviselom 

oldalon, ahol megtalálhatják 
a kerületet és választókörzetünket 
érintő legfontosabb információkat!

Balázsolás 
Podcast-adásokon is találkozhatnak 
velem a világhálón, vendégeim-
mel  a jelen és a jövő dilemmáiról, 
mindazokról a közéleti és kulturális 
kérdésekről beszélgetünk, amelyek 
foglalkoztatnak bennünket itt, Erzsé-
betvárosban, Budapest és Európa 
szívében napjainkban, a XXI. század 
elején. Tartsanak velünk!
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– Új kihívások elé néz júniustól, 
mesélne erről?

– Az a megtiszteltetés ért, hogy 
a kormány felkért a Budapest Fő-
város Kormányhivatala VII. Kerületi 
Hivatalvezetőjének, amelyet tisz-
telettel elfogadtam. Nagy kihívás-
nak, szép feladatnak érzem, hogy 
a jövőben a kormányzati munkát 
ily módon is segíthetem, és nagy 
öröm, hogy a kerülettől sem kell 
egyáltalán eltávolodnom. Fontos 
nekem Erzsébetváros és továbbra 
is szeretném a kerületiek minden-
napjait segíteni a munkámmal.

– Mióta kötődik a kerülethez?
– 2005 óta dolgozom az erzsé-

betvárosi polgárokért és a kerüle-
tért, kezdetben önkormányzati kép-
viselőként, majd frakcióvezetőként, 
és 2010-től 2019-ig polgármester-
ként tevékenykedtem. Felelősség-
teljes, nagy tudatosságot igénylő 
munkakörök voltak ezek, melyek 
által komoly rálátással bírok mind 
a közigazgatás rendszerére, mind 
a kerületi sajátosságokra. Az önkor-
mányzati munkám most megszű-
nik ugyan, de igyekszem az eddig 
megszerzett széleskörű tudást ka-
matoztatni a kormányhivatalban is.

– Milyen ügyekkel fordulha-
tunk a kormányhivatalhoz?

– Igen sokrétű a tevékenység, rö-
viden az alapvető feladatunk a hatás-
körünkbe utalt államigazgatási ügyek 
intézése. Emellett olyan hatósági, fel-
ügyeleti, jogorvoslati, ellenőrzési, ko-
ordinációs, tájékozódási, javaslattevő 
és véleményezési jogkörökkel ren-
delkezünk, amelyek elősegítik a terü-
leti közigazgatás jellemzőire, sajátos 
igényeire figyelemmel lévő központi 
döntések kidolgozását és végrehajtá-
sát. Talán a leginkább állampolgáro-
kat érintő területet emelném ki, hiszen 
ügyeik intézésére a járási (fővárosi ke-
rületi) hivatalok Kormányablakokat 

működtetnek. Nálunk ez az Erzsébet 
körút 6. szám alatt, az önkormányzat 
épületének földszintjén található. Az 
állampolgárok – néhány kivételtől 
eltekintve – bármely közigazgatási 
hatósági ügyben benyújthatják a 
kérelmüket, és közel száz ügykör-
ben biztosítjuk részükre a helyben 
történő ügyintézést, továbbá mint-
egy 1500 féle ügyben kaphatnak 
tájékoztatást az adott eljárással, az 
ügyintézéshez szükséges dokumen-
tumokkal kapcsolatban.

– Mit üzen az erzsébetvárosiak-
nak?

– Nem búcsúzom, hiszen tovább-
ra is Erzsébetvárost szolgálom, része 
leszek a kerületiek mindennapjai-
nak, csak egy más minőségben. Az 
új munkám kapcsán is a maximum-
ra fogok törekedni, szeretnék egy 
nagyon hatékony, gördülékeny 
rendszert, amely még inkább az ál-
lampolgárokat szolgálja. Az erzsé-
betvárosiak pedig jól tudják, hogy 
a jövőben is bármikor fordulhatnak 
hozzám, továbbra is mindenben ál-
lok rendelkezésükre.

Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint.            Bejelentkezés a veres.zoltan@erzsebetvaros.hu e-mail címen.

VATTAMÁNY ZSOLT

HEMZSEGNEK A KÁTYÚK, 
bosszankodnak a lakók
Egyre több panasz érkezik különböző úthibákról a kerület belső- és külső-erzsébetvárosi részéről 
egyaránt. A lakossági jelzések alapján sok helyen sérült macskakövek, padkák nehezítik a közle-
kedést, és a szaporodó kátyúk is sok bosszúságot okoznak. Több esetben láthatóan a téli időszak 
utáni fagyáskárok is sokat rontottak a kerületi utak, járdák állapotán. Míg korábban folyamatos 
volt Erzsébetvárosban a karbantartás és az útszakaszok felújítása, addig mára ez szemmel lát-
hatóan háttérbe szorult. A Fidesz-frakció képviselői korábban is hangsúlyozták az útfelújítások 
fontosságát, továbbá többször kezdeményezték közlekedésbiztonsági eszközök kihelyezését és 
gyalogos átkelőhelyek, zebrák felújítását, modernizálását. A kerület vezetése azonban nem támo-
gatta ezeket a javaslatokat.

A Fidesz erzsébetvárosi szervezete a zuglói és a terézvárosi szer-
vezettel, június 4-én közösen tartott megemlékezést a Reiner 
Frigyes parkban található Trianon emlékműnél. Trianon minden 
csapása ellenére megmutatta a magyarságnak, hogyha egysé-
ges tud maradni, és mi magyarok megbízunk egymásban, továb-
bá kitartunk nemzeti identitásunk, csodálatos kultúránk mellett, 
akkor nemcsak megmaradunk, hanem erősödni fogunk és a 
többi néppel együtt felvirágoztatjuk a Kárpát-medencét. Az er-
zsébetvárosi szervezet nevében koszorúzott dr. Bajkai István or-
szággyűlési képviselő és Vattamány Zsolt frakcióvezető, továbbá 
Benedek Zsolt és Veres Zoltán önkormányzati képviselők.

Veres Zoltán
önkormányzati képviselő

Az utolsó felújított utcák egyike: a Jobbágy utca (2018 decemberében)

Trianoni megemlékezés
Jó híreket osztott meg a Városliget a hivatalos közösségi oldalán:  

„a járványügyi korlátozások enyhítésével végre újra lehet csapatspor-
tokat űzni a parkban! Focizzatok egy jót a Miniarénában, dobjatok 

néhány hárompontost a Kosárarénában, vagy ha inkább kézilabdáz-
nátok, röplabdáznátok, akkor is vár titeket a Városligeti Sportcentrum, 

a főváros legsokoldalúbb sportközpontja! A nyitással egyetemben 
természetesen az öltözők is ismételten a rendelkezésetekre állnak.
Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy minden olyan helyen továbbra 

is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt 
térben találkozhatnak. A Városligeti Miniarénát és Kosárarénát a 
ligetbudapest.hu weboldalon tudjátok lefoglalni, illetve itt találhat-

tok további információkat is a ligeti sportolási lehetőségekről.” 
(Forrás: ligetbudapest.hu)

ÚJRA LEHET SPORTOLNI A VÁROSLIGETBEN

Kérjük, vegyék figyelembe, 
hogy minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, 
ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak!

»



– Hivatásos rendőrök, méghozzá a legta-
pasztaltabbak, mivel legalább tizenkét év 
szolgálati idő után lehet valaki körzeti meg-
bízott. Komoly szakmai rutinjuk miatt az 
állampolgárokat szenzitívebben képesek 
meghallgatni, jól tudnak kommunikálni ve-
lük – magyarázza Csatári Károly.

Erzsébetvárosban harminc körzeti megbí-
zott működik, és mindegyiküknek van saját 
kijelölt területe. Ők felelnek az adott helyen 
a közrendért és közbiztonságért, valamint 
lakossági bejelentésekkel is foglalkoznak. 
Csatári Károly szerint ezek a szakemberek is-
merik a kerület rájuk bízott részét legjobban: 

– Tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen 
iskolák, állami intézmények, kiemelt objek-
tumok vannak ott. Illetve milyen bűncselek-
mények és szabálysértések fordulnak elő jel-
lemzően azon a környéken. Mivel azonban a 
területük kicsi, a körzeti megbízottak az egész 
kerületben járőröznek és intézkedhetnek. 

A rendőralezredes azt tanácsolja, hogy 
minden olyan esetben, amikor azonnal rend-

védelmi beavatkozásra van szükség – példá-
ul erőszakos bűncselekmény, rablás, lopás, 
baleset történt – a 112-őt hívjuk! 

Viszont lehetnek olyan ügyek, 
amelyek nem igényelnek sürgős rend-
őrségi kiszállást: például, ha valaki fo-
lyamatosan zavarja viselkedésével a la-
kóközösség nyugalmát, vagy az utcában 
régóta ott állnak az illegálisan lerakott 
autók, amiket el kéne szállítani. Ilyenkor 
érdemes a körzeti megbízotthoz fordul-
ni, mert ő tud a leggyorsabban, a leghatéko-
nyabban eljárni. 

A police.hu oldalon elérhető a kerület 
összes körzeti megbízottjának telefonszá-
ma, továbbá KMB irodáik is megtalálhatók 
a kerületben.

ERZSÉBETVÁROSI HELYZETKÉP
Jó hír, hogy a kerületben évről évre csökken a 
személyi sérülésekkel járó balestek száma. Csa-
tári Károly rendőralezredes szerint ennek egyik 
oka az, hogy javul a közlekedési kultúra, a sűrűn 
kihelyezett traffipaxoknak visszatartó erejük van. 
A kerületen áthaladó rendőri egységek forgalma 
is nagy, az utcákon sok rendőr látható, ezért ke-
vésbé mernek szabálytalankodni. Erzsébetváros-
ban különösen figyelnek a gyerekekre, tanév-
kezdés előtt a rendőrök kimennek az általános 
iskolákhoz, felmérik, milyen állapotban van a 
gya logos átkelők festése, milyen táblákat és út-
burkolati jelzéseket kell kitenni, pótolni. Minden 
szeptemberben fokozott felügyeletet tartanak az 
iskolák környékén. Csatári Károly hozzátette:

– A kerületben a gépkocsivezetők követik 
el a legtöbb szabálysértést az elsőbbség adás 
elmulasztásával, és a nem megfelelő sebesség 
megválasztásával. Rajtuk kívül a kerékpárosok-
kal van a legtöbb gond, akik sokszor a KRESZ-re 
fittyet hányva okoznak baleseteket. 
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Az ORFK közleménye szerint: 
a járvány ügyi helyzet javulása miatt 
napjainkban ismét felélénkült az 
ingatlanpiac. Ingatlan vásárlása, 
értékesítése vagy felújítása esetén 
figyeljünk, hogy ne váljunk csalók ál-
dozatává! Ennek érdekében fogadja 
meg az ORFK következő tanácsait:

• Ne dőljön be olyan kínálatnak, amelyben 
pénzügyi helyzetük megoldására például 
lakáscserét kínálnak!
• Fenntartással fogadja azt az előnyösnek 
tűnő ajánlatot is, amelyben önzetlenül ígérik, 
hogy kifestik, átalakítják a lakást, a munka 
idejére pedig ingyen vagy nagyon előnyös 
feltételekkel egy szükséglakást ajánlanak fel!
• Saját megnyugtatására kérjen a felújítási 
munkát elvállalótól több referenciát, ame-
lyet érdemes leellenőriztetni!
• Nézzen, vagy nézessen utána a megvásár-
landó ingatlannak az illetékes hatóságnál 
(pl. önkormányzat, végrehajtó stb.), illetve 
évente két alkalommal a Földhivatal nyilván-
tartásából ingyen is lekérheti a tulajdoni lap 
másolatát, valamint érdeklődjön a „leendő” 
szomszédoknál!

• Minden esetben beszélje meg családtagjai-
val az ingatlanát érintő jogügyleteket, a szer-
ződéseket aláírás előtt mutassa meg nekik!
• Lakásvásárláshoz, cseréhez szükséges 
szerződések aláírása előtt az abban foglal-
takat figyelmesen olvassa el, nézesse meg 
hozzáértő személlyel (pl.: ügyvéd)!
• Szerződéskötésre, pénz átadás-átvételre 
lehetőleg saját ügyvéddel, de legalább két 
tanúval érkezzen, akik aláírásukkal is hitele-
sítsék az iratokat!
• Amennyiben megoldható, ajánlott a pénz-
forgalmat átutalással bonyolítani.
• Jól gondolja meg, hogy milyen jogügy-
letben vállal kezességet! Döntése előtt tá-
jékozódjon, kérje ki hozzáértő személyek 
vé leményét is! Biztosítékként ajánlott az 
ügyletbe szakértőt (pl.: saját ügyvéd) be-
vonni!
• A „kecsegtető” ajánlatokat fogadja fenntar-
tással! Tájékozódjon, informálódjon, hogy 
megelőzhesse a bajt!

A korlátozások enyhítésének és a nyárnak 
nem csak a tisztességes állampolgárok 
örülnek, hanem a zsebtolvajok is. Megnő a 
tömeg az utcákon, és ez csábító lehetősé-
geket kínál a zsebeseknek. A VII. kerületben 
főleg a forgalmasabb csomópontoknál, pá-
lyaudvaron, illetve a tömegközlekedési esz-
közökön fordulnak elő. A szórakozóhelye-
ken, a bulinegyedben ritkábbak. Ott főleg 
az okozhat gondot, ha őrizetlenül hagyjuk a 
személyes tárgyainkat. Ugyanakkor az ilyen 
helyeken a zsebtolvajok kevésbé mernek az 
otthagyott táskákba, kabátokba nyúlni, mi-
vel biztonsági szolgálat van, és szinte min-
denütt belső kamerarendszer működik. 

Ajánlott tehát mindenkinek, 
hogy keresse meg a lakhelye 
szerinti illetékes körzeti megbízott 
számát, hogy szükség esetén fel 
tudja vele venni a kapcsolatot.

A HARMINC LEGTAPASZTALTABB RENDŐR ERZSÉBETVÁROSÉRT 

A körzeti megbízottak
Vajon tudjuk-e, kik a körzeti megbízottak és milyen esetekben fordulhatunk 
hozzájuk segítségért? Erre válaszol Csatári Károly rendőr alezredes, a VII. 
kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának vezetője. 

KÖRZETI 
MEGBÍZOTTAK:
1075 Budapest, Király u. 21. illetve 
1073 Budapest, Kürt u. 6. földszint 

Összeállította: Sándor Zsuzsa

Az ingatlant érintő csalások 
megelőzhetők!

Zebra-terv
Országosan évente átlagosan 2500 
gyalogost ütnek el közutakon, közülük 
150-en belehalnak a sérüléseikbe. Kö-
zel ezer járókelőt a kijelölt átkelőhelyen 
ér baleset, ezek 2,5 százaléka halálos 
kimenetelű. A súlyos állapotok miatt a 
BRFK májusban Zebra-terv néven bal-
esetmegelőzési ellenőrzéseket tartott 
a fővárosban. Gyalogosok és jármű-
vezetők szabálykövető magatartását 
vizsgálták testkamera és civil járművek 
alkalmazásával. Budapesten a három-
napos Zebra-terv során kilenc jármű-
vezetőt helyszínen bírságoltak meg, és 
huszonöt gyalogost figyelmeztettek. 
A járókelők leginkább azzal okozhat-
nak balesetet, ha óvatlanul, hirtelenül 
lépnek le az úttestre, vagy tilos jelzésen 
és a tiltott helyen mennek át. 

• Fokozottabban figyeljen értékeire, ha 
forgalmas helyen tartózkodik, vagy utazik! 
Ajánlott válltáskáját maga előtt tartva 
közlekedni.

• Ne tartson okmányokat, értékeket táskája 
külső zsebeiben!

• Ne tegyen egy helyre pénztárcát, okmá-
nyokat, lakáskulcsot, mobiltelefont!

• Vásárláskor, az áru válogatásakor soha 
ne tegye le táskáját, pénztárcáját a pultra 
vagy a bevásárlókocsiba! 

• Értékeit ne hagyja felügyelet nélkül!

VÉDJE MAGÁT 
A ZSEBTOLVAJOKTÓL!

  Zsebtolvajok



Az egész K11 földszinti része a felvételek 
idejére mini televízió stúdióvá alakul, ahol 
minden technika rendelkezésre áll ahhoz, 
hogy tökéletes minőségű felvételeket rög-
zítsenek. A cél egy mini televízió stúdió 
létre hozása volt, amelynek segítségével 
akár élő streamelésre is lehetőség nyílna, 
most azonban közvetítés helyett rögzítik a 
24 négyzetméteres színpadon történteket. 
A színpadon  három kiváló színművész: 
Oroszlán Szonja, Máté Gábor és Kama-
rás Iván. Hamarosan kezdődik a Királyok 
Övön alul című irodalmi est felvétele.

„Az eltűnés-visszajövés 
picit terelgeti az embert”
Volt-e bármikor bármilyen erzsébetvárosi 
kapcsolódása?
– Nagyon is szorosan kötődtem egy időben 
a kerülethez, hiszen a nagyszüleim a Rózsa 
utca 27-ben laktak, így aztán egész gyerek-
koromat, az összes hétvégémet itt töltöttem 
a kerületben. Volt a házzal szemben egy ját-
szótér, ahová minden ebéd után lementünk 
az unokatestvéremmel. 
Most a járvány alatt, amikor nincs se pró-
ba, se előadás, forgatás is alig, mivel tölti 
az idejét?
– Az az óriási szerencsém, hogy az elmúlt 
években az Egyesült Államokban éltem és 
két orvosi egyetem kommunikáció fakultá-
ciójának dolgoztam. Ennek az a lényege, 
hogy a vizsgákra és a tréningekre színésze-
ket alkalmaznak, hogy az orvostanhallga-
tóknak szinte élő szituációt hozzunk létre. 
Ez azért fontos, hogy legalább valameny-
nyire tisztában legyenek azzal, milyen az, 
amikor valódi helyzetben, igazi betegek 
között találják magukat. Ezt immár három 
éve csinálom Philadelphiában két orvosi 
egyetemen is. Azzal, hogy hazajöttem néha 
becsúszik egy-egy munka, mint például ez a 
mostani irodalmi est is. 
Járt vagy dolgozott máskor a Király 11-
ben?
– Most vagyok itt ebben a sorozatban elő-
ször.
A többiekkel dolgozott már?
– Ivánnal már dolgoztam régebben, hiszen a 
Vígszínházban kezdtem a szakmai gyakorla-
tomat a főiskola alatt, de Máté Gáborral még 
soha. Nagyon remélem, hogy még fogok. 
Milyen így verset mondani, hogy csupán 
a kamerák és a lámpák figyelnek benne-
teket, közönség sehol, reakció semmi?
– Erre egyetlen szavam van: szörnyű. Kö-
zönség nélkül nagyon magányosnak érzi 
magát az ember. 

Ki a kedvenc költője, de akár mondhat 
többet is?
– Radnóti, Pilinszky és Szabó Lőrinc. De ha 
választanom kell, az abszolút kedvenc még-
is Radnóti. A ma élők közül Varró Danit ked-
velem nagyon.

„Járvány idején is 
bőven akad feladat”
Volt-e bármikor bármilyen erzsébetváro-
si kapcsolódása?
– Nagyon sok helyen laktam már Budapes-
ten, de Erzsébetvárosban soha. Volt azon-
ban az Erzsébet söröző (Erzsébet körút 48.), 
ahová a hetvenes években gyakran beül-
tem beszélgetni, sörözni.
Most a járvány alatt, amikor nincs se 
próba, se előadás, forgatás is alig, mivel 
tölti az idejét?
– Megpróbálom kitalálni, mi legyen. Min-
denképpen meg kell várnunk, amíg biz-
tonságos körülmények között lehet újra ját-
szani, mert ez a vírus nem vicc. Vezetőként 
pedig felelősséggel tartozom a többiekért.
Járt vagy dolgozott máskor a Király 11-
ben?
– Soha nem jártam még itt, és a Király Estek 
sorozatban is most veszek részt először. 
Dolgozott már korábban Oroszlán Szon-
jával és Kamarás Ivánnal?
– Ivánt főiskolás korában tanítottam egy kur-
zusomon, aztán megrendeztem a Macska 
a forró bádogtetőn című előadást, amiben 
Iván játszotta az egyik főszerepet. Szonjával 
soha nem dolgoztam.
Milyen így verset mondani, hogy csupán 
a kamerák és a lámpák figyelik Önöket?
– Őszintén? Úgy gondolom, közönség nél-
kül meghittebb lehetőség verset mondani, 
én sokkal jobban tudok koncentrálni.

Milyen feladatai vannak mostanában a 
színházvezetésen túl?
– Akad bőven. Épp Seres Tamás rendezé-
sében nemrégen fejeztünk be egy hangos-
könyvet. Bereményi Géza, A magyar Cop-
perfield című csodálatos könyvét olvastam 
fel. Hamarosan egy Molnár Ferenc konfe-
rencián fogok részt venni, persze zoom-on. 
Mindig akad valami, a színházban is dol-
gozgatunk, általában különféle streamelé-
seket készítünk elő. Zsámbéki Gábor éppen 
most próbálja a Lear királyt, természetesen 
ő is zoom segítségével. Abban reményke-
dem, hogy nyár elején be tudjuk mutatni 
színpadon. (Azóta bemutatták – a szerk.)
Ki a kedvenc költője?
– Uh, ez nehéz kérdés. Az én személyes fa-
voritom: József Attila. Rá sem merném azt 
mondani, hogy a kedvencem, de újra és újra 
megrendít.
Esetleg a kortársak közül valaki?
– Nagyon sok költőt kedvelek a maiak közül. 
Bevallom, kedvenc nincs, már csak azért 
sem, mert sokukat személyesen is ismerem. 

„Akkor is csodálatos 
dolog verset mondani, ha 
nincs jelen a közönség”

Volt-e bármikor bármilyen erzsébetváro-
si kapcsolódása?
– Bár nem vagyok budapesti, de Erzsébet-
városhoz kinek nincs valami kis köze? Ez 
egy legendás kerület. Volt itt az életemből 
egy kicsi szerelemből is, munkából is. Sze-
retem a kerület utcáit járni, akár autóval is, 
engem a vezetés feltölt. 
Most, hogy enyhülnek a korlátozások, 
mivel tölti a napjait?
– Újra indulnak az Egy fess Pesti este kon-
certjeim, ahol a 20-as, 60-as évek legjobb 
dalait éneklem gypsy-swing stílusban. Csu-
pa közönségkedvenc, és az én kedvenceim 
is. És forgatok ezerrel. 
Milyen forgatásról van szó?
– A Mintaapák 3. évada forog, és május 10-
tól futnak a 2. évad legújabb részei a TV2-n. 
Dolgozott már korábban a K11-ben, vagy 
akár Seres Tamással?
– Itt még soha, de Tamással már sokat. Na-
gyon sokat tesz a magyar kultúráért, izgal-
mas ötleteivel, fogyasztható módon tudja 
tálalni a magyar és- világirodalmat. 
Dolgozott-e már a többiekkel színpadon 
vagy filmen?
– Én vagyok Szonja és Gábor között az ösz-
szekötő elem, mert már mindkettőjükkel 
dolgoztam. Szonjával régi baráti a kapcso-
lat közöttünk, hiszen több éven át együtt 
dolgoztunk a Vígszínházban. 
Nem furcsa ötven percen át úgy verseket 
mondani, hogy nincs semmiféle vissza-
jelzése?
– Akkor is csodálatos dolog verseket mon-
dani, ha fizikailag nincs itt velünk a közön-
ség. De itt voltak a versek és a kollégák. Már 
az is nagyszerű, hogy dolgozhatunk, és ta-
lálkozunk egymással. 
Ki a kedvenc költője?
– Egyértelműen Pilinszky és József Attila. 
Hozzáteszem, Adyt nagyon szeretem mon-
dani. 
A kortárs magyar lírában is akad ked-
venc?
– Kedvenc nincs, bár Lackfit, Grecsót, Varró 
Danit nagyon szeretem. Szerencsére van 
választék bőven, és Tamás is gyakran fel-
hívja a figyelmem egy-egy újabb gyöngy-
szemre.

A Király Estek sorozat 
ren dezője és ötletgazdá-
ja Seres Tamás színházi 
rendező, szerkesztő, pro-
ducer. Eddig számtalan fil-
met, televíziós produkciót, élő közvetítést, 
sorozatokat és ismeretterjesztő filmeket ren-
dezett. Dolgozott a Magyar Televízióban, a 
Duna tévében, a TV2-ön, az RTL Klubban, az 
ATV-ben és a Magyar Rádióban is. 
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Online Király Est – a kulisszák mögött
A járványhelyzet tavaly márciusi beköszöntével elbúcsúzhattunk a 
kultúra élő fogyasztásától. A bezártság miatt egyre fokozódó igény 
azonban megmaradt, így hamarosan megismerkedhettünk a streame-
lés fogalmával. Így tett a K11 is, ahol éppen a járvány elején indult vol-
na egy sikeresnek ígérkező irodalmi sorozat, a Király Estek, amelyből 
kettőt még élőben láthattak a nézők. A sorozat nyolcadik darabjának 
felvételére látogattunk el a K11-be.

OROSZLÁN 
SZONJA
Édesapja Oroszlán 
Gábor, az Atlas együt-

tes basszus gitárosa, 
édesanyja Gazdag Beáta 

ügy véd, ő felügyeli menedzs-
mentjét és szerződéseit. 1997–2001 között 
a Színház- és Filmművészeti Egyetemen foly-
tatta tanulmányait operett-musical színész 
szakon. 2015-ben maga mögött hagyott 
mindent és Amerikába ment, ahonnét tavaly 
költözött vissza Budapestre.

MÁTÉ GÁBOR

Kossuth- és Jászai Mari- 
díjas magyar színész, 

ren dező, egyetemi tanár, 
érdemes művész. A Szín-

művészeti Főiskola elvégzése 
után a nagyhírű kaposvári Csiky Gergely 
Színház szerződtette. 1987-ben szerződött a 
Budapesti Katona József Színházhoz, mely-
nek 2011 óta igazgatója. 2018-ban jelent 
meg kötete: Színházi naplók címmel.

KAMARÁS IVÁN 

Jászai Mari-díjas 
magyar színész. Édes-

anyja Uhrik Teodóra 
balett-táncos, édesapja 

Kamarás András grafikus-
művész. Elsőre felvették a Színház- és 
Filmművészeti Főiskolára. A zene egész 
fiatal korától elkísérte, így ezen a területen 
is aktív, saját koncertjei vannak. Szívesen 
áll jótékony célok mellé. Számos magyar és 
nemzetközi filmben is szerepelt.
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Ön hogyan találkozott Istennel?
– Keresztény, lelkész családban 
nőttem fel, de ahogyan a már köz-
hellyé idézett szólás tartja, Isten-
nek nincsenek unokái. Kamasz 
éveim alatt találkoztam személye-
sen Jézussal, és éltem át mindent 
elsöprő szeretetét. Azóta nem azért 
hiszek, mert megtanítottak rá, hanem mert 
a megtapasztalt isten élmény nem is hagyott 
más választást a számomra. 
Az átlagember számára rejtélyesen hang-
zik a nevük? Nem szokták azt mondani 
Önökre, hogy egy szekta?
– De igen, szokták. A gyülekezet névválasz-
tása hirtelen jött és átmeneti volt, ami aztán 
megmaradt, és végül megtelt tartalommal. 
Tiszteljük az embertársaink autonómiáját, 
hisszük, hogy a mi küldetésünk: inspirálni 
őket a hitben felnőtté válásra, a szabad-
ságban meghozott értékes döntésekre. A 
célunk nem az, hogy magunkhoz kössünk 
bárkit is, hanem hogy elvezessük Jézushoz.

Milyen önöknél egy 
istentisztelet?
– Szabad, családias 
légkörben Istent dicső-
ítő, mo dern, vagy akár 

tradicionálisabb dalo-
kat együtt éneklünk, köz-

ben valóságosan átéljük a 
Szentlélek jelenlétét, Jézus ígé-

rete szerint. Rendezvényeink központi ele-
me az inspirált, aktuális üzenet, prédikáció, 
valamint a rászorulókért, betegekért szóló 
személyes ima.
A történelmi egyházakra miben hasonlí-
tanak, és miben különböznek tőlük? 
– A mi közösségünket is olyan emberek 
alkotják, akiknek szükségük van Isten sze-
retetére, kegyelmére, jóságának a valósá-
gos megtapasztalására. Rá kellett döbben-
nünk, hogy a jócselekedeteinkkel, vallásos 
teljesítményünkkel nem tudjuk Istent az 
oldalunkra állítani, mivel a názáreti Jézus 
Krisztusban visszavonhatatlanul deklarálta, 

hogy Ő az emberrel, velünk van. A hitünk fó-
kuszában az áll, hogy milyen igaz, szent, és 
jó Ő, és mennyire szeret minket, és minden 
embert.
Hogyan építkezik a Budapesti Autonóm 
Gyülekezet?
– Szerencsésebb úgy fogalmazni, hogy Jé-
zus építi a téren és időn átívelő egyetemes 
egyházát, aminek mi is a részei lehetünk. 
Törekvésünk, hogy ebben kövessük Őt. Cé-
lunk, hogy az Isten szeretetéről szóló öröm-
hír minden emberhez eljusson. Ahogyan 
Jézus is tette a maga ko-

rában, minden kommunikációs lehetőséget 
megragadva hirdetjük a kegyelem evangé-
liumát. Hisszük, hogy Isten ereje képes sor-
sokat, életeket gyökeresen megváltoztatni, 
helyreállítani.

„Megismeritek a valóságot, és 
a valóság megszabadít titeket.”

Központ: VII. Murányi u. 61.
Istentisztelet: vasárnap 16 óra, 
Újpesti Rendezvénytér

„MI VÁLTOZUNK, DE ISTEN UGYANAZ MARAD!”

Fókuszban: a Budapesti Autonóm Gyülekezetet
A vallási közösséget 1998-ban alapították olyan evangéliumi, pünkösdi-ka-
rizmatikus múlttal rendelkező keresztények, akik „Isten szeretetétől vonzva” 
keresték az örömhír valóságát, mely túlmutat intézményrendszereken, emberi 
szabályokon, megszokott sémákon. A gyülekezet országos hatáskörrel több 
ezer embert szolgál, a fővárosi istentiszteleteken mintegy ötszázan vesznek 
részt. A tagok adományaiból működnek, négyfős presbitérium vezetésével. 
Egyik vezetőjüknek, Fóris Attilának – elmondása szerint – lelki, szellemi otthona 
és családja ez a csoport.

A Budapesti Autonóm Gyülekezet elkötelezett a plurális, többszemélyű vezetés mellett, így a 
közösség élén egy négy főből álló presbitérium áll. Tagjai: Piszter Ervin, Takács Ferenc, Görbicz 
Tamás, Fóris Attila

Lelki útravaló Karsay 
Eszter református 
lelkésztől
Milyen lelki sebeket ejtett az 
embereken a járvány? 
– A félelem és bizonytalanság ér-
zése nyomasztó, menekülnénk 
előle, de most nem lehetett. Várat-
lanul szakadt ránk a betegség fe-
nyegető réme. Sokan a magány-
tól és a bezártságtól szenvedtek, 
mások a házassági és családi konfliktusok felerősödésétől. 
Az idős, egyedül élőket gyakran hívtam telefonon, és amikor 
lehetett, az utcán, téren találkozunk és beszélgetünk. Online 
beszélgetéseket folytatok. Voltak, akiket elkísértem oltásra. Me-
rőben másfajta lelki gondozás volt ez, mint a lelkészi szobában. 
Most krízisbe kerültek az emberek, arra kellett választ találni.
A gyász sokkal láthatóbbá vált az utóbbi évben. Milyen 
lelki muníciót adna azoknak, akik ekkora veszteséggel 
élnek tovább? 
– Fel kell ismernünk, hogy törékenyek és sebezhetők va-
gyunk, és nem a mi kezünkben van az élet és halál. Fájdalmas 
elfogadni szeretteink elvesztését, most néha halmozódott is 
a gyászunk. Ahhoz, hogy megbékéljünk a halállal, emberen 
túli segítségre van szükségünk. De több az élet annál, ahogy 
eddig éltünk, és több az ember a testénél, amit eltemetünk 
belőle. A lelki-szellemi többletre Isten szeretete segít el. A 
veszteségeinket el kell siratni, és meg kell bocsátani annak, 
akivel nem rendeztük a kapcsolatot, aztán elengedni. Azután 
kezdjünk újra szeretni tanulni! – Ez a több. Mert Isten nélkül mi 
még szeretni sem tudunk igazán.
Hogyan kapaszkodjunk meg magunkban? Mit üzenne a 
magányos, állást elvesztett, beforduló embereknek? 
– Ismerjük meg és nevezzük nevén az érzelmeinket: dühöt, 
elkeseredést, félelmet, ürességet, hiányt vagy felszabadultsá-
got. Mondjuk ki, beszéljük át egy megértő emberrel, akiben 
bízunk. Az egyház, a gyülekezet közössége is befogadó, szí-
vesen bátorítjuk a keresőket és erősítjük a bizonytalanokat. 
Az Istenben hívők fölfelé is kapaszkodnak. 

Frölich Róbertet, a Dohány utcai zsinagóga val-
lási vezetőjét választotta a Mazsihisz közgyűlése 
országos főrabbivá. Heisler András a Mazsihisz 
elnöke a szervezet közleményében úgy fogalma-
zott: azt várja a főrabbitól, hogy segít békét és 
nyugalmat teremteni a közösségen belül. Frölich 
Róbert az Erzsébetvárosnak nyilatkozott néhány 
nappal megválasztása után.

Ön szerint még mindig zsidó kerület Erzsébetváros?
– Szerintem már nem az. Az egykor volt, túlnyomórészt 
zsidó népesség lecsökkent a Vészkorszak alatt, s nyilván 
1956 is „besegített” ebbe, de a demográfiai tendenciák 
nem kíméltek minket sem. A számottevő zsidó népesség 
még itt, az egykori gettó területén sincs meg. A hetedik ke-
rület már régen nem zsidó kerület. 
Főrabbiként hogyan kezd neki újra a munkának?
– Az országos főrabbit a Rabbitestület választja, és a köz-
gyűlés ezt tudomásul veszi. Február óta a májusi volt az első 
közgyűlés. Februárban még nem volt per az ortodoxiával, 
és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséggel sem 
voltak olyan élesek az ellentétek, mint most. A májusi köz-
gyűlés meggyőző 75 százalékkal elfogadta az én személye-
met és markánsan megfogalmazta a belső béke megterem-
tésére vonatkozó igényt. A magas grémium is érzi azt, hogy 
sokáig nem lehet fenntartani a jelenlegi állapotot. 

Mit gondol, hogy lehet elmozdulni a belső béke felé?
– Heisler András elnök úr azt mondta: egy belső ellen-
tétektől megtépázott szervezet gyenge. Igaza van. Első 
lépésként a belső kohéziót kell megteremteni. Nem lesz 
egyszerű. Annyi sérelem, annyi érdekellentét, ellenséges-
kedés van, ami feszíti a Mazsihiszt belülről, hogy csak úgy 
lehet békességre jutni, ha egy kicsit mindenki enged a 
saját érdekeiből. Egy fecske nem csinál nyarat, és egyma-
gában az országos főrabbi sem tud békét teremteni. Nem 
hiszem, hogy birtokában lennék a bölcsek kövének, vagy 
valamiféle spirituális csodahatalomnak, amivel hirtelen 
békét teremtünk.
Van fogadókészség a békességre? 
– A Mazsihiszen belül van, ez biztos. Biztató jelnek érté-
kelem azt is, hogy Deutsch Róbert, az ortodoxia elnöke a 
megválasztásom napján – hivatalos minőségben – felhí-
vott és gratulált. Az EMIH egyáltalán nem reagált. De ha a 
hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamednek kell 
mennie a hegyhez.
Kezdeményezni fog tehát?
– Most még biztos, hogy nem. Annyira ellenséges a hely-
zet, hogy ha fölhívnám Köves Slomót vagy Baruch Ober-
landert, hogy üljünk le, és beszélgessünk, akkor fél percen 
belül széttépnének, mondván, hogy én elárultam a Mazsi-
hiszt. Most még nincs itt az ideje egy beszélgetésnek.
Mi az az első üzenet, amit most megfogalmazna ne-
künk, főrabbiként?
– Az elmúlt másfél év fontos üzenete: vigyázzunk ma-
gunkra, vigyázzunk egymásra! Ezt kéne komolyan venni: 
pandémia előtt, alatt és után. Őrizzük meg saját magun-
kat, annak, akik vagyunk. Őrizzük meg a habitusunkat, a 
méltóságunkat, az egészségünket, a szellemiségünket. 
Ha nekem megvan ehhez a jogom, mindenki másnak 
megvan ugyanez a joga, s azt én kell, hogy tiszteletben 
tartsam. És vigyázzunk egymásra! A Teremtés Könyvében 
olvassuk, hogy Isten megteremti az embert, s belé leheli 
az élet leheletét. Isten saját képmására teremtett minket. 
Hordozzuk az isteni képmást. Nem kívül, hanem belül. Vi-
gyáznunk kell arra a kicsi istenire a másikban is. Török Zsuzsa Gyöngy

„AZ ISTENBEN HÍVŐK FÖLFELÉ IS 
KAPASZKODNAK”„VIGYÁZZUNK MAGUNKRA, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, VIGYÁZZUNK 

ARRA A KICSI ISTENIRE A MÁSIKBAN IS!”

A régi-új főrabbi a béke híve
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VEGÁN FŐZŐEST NINUSKA KITCHENNEL 
Június 23. (szerda) 18.00-20.00 
FŐSZEREPBEN A CUKKINI. 
Az előadás, workshop és kóstoló ára: 2000 Ft
július 21-én 18.00-20.00 FŐSZEREPBEN 
AZ ÉDESSÉGEK, IDÉNYGYÜMÖLCSÖK
Az előadás, workshop és kóstoló ára: 2000 Ft

KISVAKOND KLUB 
Június 26.(szombat) 10 óra BALKONKER-
TÉSZKEDÉS A VÁROSBAN. Minden alkalom-
mal növénycsere, szaktanácsadás, praktikák 
és kreatívkodás Wanderka Évával, havonta 
egyszer. Részvételi díj: 1500 Ft.
2021. július 17. (szombat) 10 óra 
ESŐVÍZGYŰJTÉS A BALKONON, NÖVÉNYI 
LEVEK KÉSZÍTÉSE. Előadó Wanderka Éva okl. 
kertészmérnök. Az előadás során bemutatjuk 
milyen gyógy- és fűszernövényeket érdemes 
és lehet termeszteni balkonokon. Részvételi díj: 
1500 Ft

OLVASÓKÖR
Június 28.(hétfő) 19 

óra ZÁVADA PÁL íróval 
beszélget a közönség 
írásról, műveiről. 
Jegyár: 500 Ft

Július 19-én (hétfő) 19 
óra Szabó Borbála író dra-

maturggal beszélgetünk adaptációkról, írásról. 
Jegyár: 500 Ft/alkalom

FESTŐISKOLA minden kedden 18-21 óra 
között. Szeretettel várjuk a festeni vágyó, 18. 
évüket betöltött felnőtteket! A foglalkozásokat 
vezeti: Szilágyi Teréz képzőművész. Részvételi 
díj: 6000 Ft/hó, mely a helyszínen a hónap első 
alkalmával fizetendő.

Tartósítószer- és károsanyag mentes fényvédő 
készítése. Részvételi díj: 2000 Ft/fő, mely tartal-
mazza a krémet.

GERINCTORNA július 8-án és 22-én (minden 
második csütörtökön) 17.00 – 18:30
Jegyár: 600 Ft / alkalom

ZUMBA GOLD ÉS LINE DANCE 
Veronikával
Július 13-án és 27-én (minden 
második kedden) 16.00-
17.00 között. Könnyített zenés 
torna mozgásukban korlátozot-
taknak és örökifjaknak. Részvételi díj: 500 Ft/ 
alkalom, Mozgássérült igazolvánnyal ingyenes!

LENCSEVÉGRŐL – bevezetés a digitális 
fotózás rejtelmeibe, workshop július 14-én  
(szerda) 18 óra. A Pannon Fényképész Kör 
Egyesület tagjaival. Részvételi díj: 1000 Ft/ 
alkalom.

K11 Művészeti és Kulturális Központ kertje 
Budapest, 7.ker., Király utca 11. 
Jegyek kaphatók online a jegy.hu és a jegyx1.hu oldalakon, valamint a 
helyszínen hétköznapokon 10 és 16 óra között, és  rendezvények kezde-
te előtt. További információ: www.facebook.com/kiralyutca11 és www.
k11.hu, e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu, tel.: +36 1 7888 139. Kedvezőt-
len időjárás esetén a programokat a K11 belső terei ben rendezik meg.

ERöMŰVHÁZ
JÚNIUS-JÚLIUS
Az ERöMŰVHÁZ programjai a Covid-járvány miatt változ-
hatnak. Az ajánlónkban szereplő programokkal kapcsolat-
ban mindig tekintsék meg az aktuális információkat 
a kulturális intézmény honlapján: www. eromuvhaz.hu

CHILL GARDEN 
a Róth Miksa Emlékház kertjében 
Budapest, 7.ker., Nefelejcs utca 26. Jegyek kaphatók online a jegy.hu 
és a jegyx1.hu oldalakon, valamint a helyszínen. További információ: 
www.facebook.com/rothmuzeum és www.eromuvhaz.hu, 
e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu, tel.: +36 30 576 5630

Helyszín: Reformáció Emlékpark, Bajza 
utca-Városligeti fasor sarok. Változatos 
produkciókkal, kreatív, logikai és kézműves 
foglalkozásokkal, arcfestéssel várunk min-
den kedden! A belépés ingyenes.

június 22-én 17-19-ig: ZSONGLŐR NAPKÖZI
Cirkuszszínházi előadóink és oktatóink 
segítségével megismerkedünk a zsonglőrkö-
déssel.

június 29-én 16-19-ig: APRÓ TUDÓSOK
Az Elektrotechnikai Alapítvány szakemberei-
vel a gyerekek egyszerű iránytűt készítenek, 
és megismerik a napóra leolvasását.

július 6-án 17-18-ig: KALAP JAKAB – zenés 
bábkoncert. Saját dalokból álló koncert, a folk 
világzene sokszínűségével, az élő koncert és a 
bábszínház csodálatos találkozása.

július 13-án 16-19-ig – MŰBARLANG
Gyere Te is barlangászni! Az Duna-Ipoly Nem-
zeti Park elhozza a „barlangot” a Belvárosba! 

július 20-án 17-18-ig – RONALDO BŰVÉSZ- 
SHOW. Interaktív, vidám, látványos és színes, 
nagyméretű kellékekből összeállított bűvész-
műsor a gyerekek főszereplésével.

július 27-én 16-19-ig – FONÓ NAP
Kézműves délután! Kosárfonás vesszőből, 
makramé kulcstartó, hajfonás.

KLUBOK,TANFOLYAMOK, WORKSHOPOK

Szereted a természetet? A kertészkedést? 
Érdekel a varrás, a festés, a természet „boszor-
kánykonyhája”? Van kedved megunt tárgyak-
nak új életet adni? Itt meg is valósíthatod!
Részvételi díj: 30.000 Ft. 
Jelentkezés: biro.eva@eromuvhaz.hu

Egy előadás felépítése, díszlet és jelmez ter ve-
zé se, készítése, premier! Részvételi díj: 30.000Ft. 
Jelentkezés: biro.eva@eromuvhaz.hu

Az esti rendezvények előtt 20 órakor TÁRGY 
| KÍSÉRLETEK – Műtárgyséta a Róth Miksa 
Emlékházban. 5 műtárgy, amelyek látszólag 
nem kötődnek egymáshoz, mi most mégis 
hálót szövünk belőlük. 

június 24., csütörtök, 20.30 BÁRÓ MASZ-
KURA (Maszkura és a Tücsökraj) Poétás 
című egyéni projektje. A műsor egyaránt szól 
minden erre kíváncsi szemnek-fülnek, és mind-
azoknak, akik szeretik a verset megzenésített 
formában is! Jegyár: 1000 Ft

június 30., szerda 20.30 MAGÁNBŰNÖK, 
KÖZERKÖLCSÖK. Jancsó 99-100 sorozat. A 
Jancsó Miklós születésének centenáriumára 
emlékező sorozatunkat a művész 1976-os 
Magánbűnök, közerkölcsök című filmjével 
folytatjuk. A MAZSIKE és az ERöMŰVHÁZ közös 
programja. Vendégek: Balázsovits Lajos Jászai 
Mari-díjas színművész, a film főszereplője, Csor-
ba László történész, egyetemi tanár és Báron 
György filmesztéta, a sorozat szerkesztője. 
Jegyár: 1000 Ft

július 1. 20.30 ZENE-FÉNY-IRODALOM
Kapcsoljon ki, és töltsön egy órát az Erzsébet-
városi irodalmi ösztöndíj nyerteseivel a Chill 
Garden hangulatában! A költészet mellé a jó 
társaság, a lágy zene, és a finom kézműves sör 
garantált. Jegyár: 1000 Ft

július 7-én 20.00  FILMKLUB a Budapesti 
Metropolitan Egyetem vizsgafilmjeiből. Vetítés 
előtt beszélgetés az alkotókkal. Jegyár: 1000 Ft

július 8-án 20.30  ALL STARS OF SLAM 1. 
Egy csipetnyi költészet, rap és színház egyvele-
ge: Kemény Zsófi, Horváth Kristóf Színész Bob 
és Pion István különleges slam poetry estje. 
Jegyár: 1000 Ft

július 12-én 20.30 OROSZOK – Harsányi Atti-
la Viszockij estje. közreműködik: Vihula Mihaj-
lo, gitár. Az előadás „sztárvendége” Vlagyimir 
Szemjonovics Viszockij, akinek 12 dala adja 
az est gerincét. Minden, ami orosz, nem kicsit, 
nagyon. Jegyár: 1000 Ft 

július 15-én 20.30  „ÜZENET A LIFTBŐL” - 
KFT, egy szál gitárral, Bornai Tibor műsora
Jegyár: 1000 Ft

július 17-én 20.30  A SZAKÁCS, AZ ÍRÓ, 
A FŐZTJE ÉS A FILMJE 
Vendég: Király Kinga Júlia. Ezen az esten 
hagyjuk, hogy Király Kinga Júlia ledéren körbe-
vezessen minket Erdélyen, Olaszországon és 
Egyiptomon. Király Kinga Júlia íróval Szederké-
nyi Olga szerkesztő-rendező beszélget. Jegyár: 
1000 Ft

július 21-én 20.00  FILMKLUB a Budapesti 
Metropolitan Egyetem vizsgafilmjeiből. Vetítés 
előtt beszélgetés az alkotókkal. Jegyár: 1000 Ft

július 22-én 19.30 MEDITERRÁN EST GÖ-
RÖG MÓDRA. Fellép: Stefanidu Janula és az 
Akropolis Kompania. Egy estére hamisítatlan 
görög hangulat költözik a Chill Gardenbe! 
A program a Görög Intézettel együttműködés-
ben valósul meg. Jegyár: 1000 Ft

július 28-án 20.30  JANCSÓ MIKLÓS 99-100 
filmklub. Báron György filmesztéta beszélget 
vendégeivel, majd levetítjük Jancsó Miklós 
egyik ritkán látható filmjét. Jegyár: 1000 Ft

július 29-én 20.30 GRECSÓKOLLÁR
Zenés irodalmi est Grecsó Krisztiánnal és 
Kollár-Klemencz Lászlóval. Közös dalok, új 
novellákban. Régi történetek, fülledt esték, 
adomák és legendák. Belépő: 1000 Ft

Június 25. 18:00 – KÖRBE-KÖRBE 
BUDA PESTEN – Saly Noémi helytör-
téneti előadása, online facebook. 
Saly Noémi várostörténeti előadás-sorozata 
Budapest kerületeit mutatja be.

Borgula András, a Gólem Központ művészeti 
vezetője a Csányi5 állandó kiállítását tölti meg 
élettel. Jegyár: 1000 Ft

Július 8. 18:00 – Szunyogh Szabolcs 
előadása, online facebook. A LÁTHA-
TÓ ZSIDÓ. Honnan erednek, mikor keletkez-
tek, milyen formákat öltenek a zsidóság látha-
tó jelei? Mi a cicesz, a pajesz, a kipa, miben áll 
a kóserság lényege? Ki ül Élijahu székében? 

Július 11. 16:00 - KÓSER SÉTA: étkezés, hely-
színek, hagyományok Fűszeres Eszterrel 
Fűszeres Eszter gasztroblogger a 7. kerület 
zsidó gasztronómiájának modern és régmúlt 
világába vezet be minket gasztrosétáján. 
Jegyár: 1000 Ft, indulás a Csányi5 elől.

Július 15. 18:00 – A zsidó vallás helyszínei, 
séta Balázs Gáborral. A zsidó vallásos élet 
külső terei – identitás-séta a zsidó negyedben. 
A séta a zsidó negyedben hozzájárul a mai 
magyar zsidó közélet jobb megértéséhez is. 
Jegyár: 1000 Ft, indulás a Csányi5 elől

Július 16. 18:00 – TÖRTÉNELMI 
TRAUMÁK 3., online facebook
A Csányi5 online sorozatában Dési 
János és meghívott szakértője, egy-egy kibe-
széletlen, tisztázatlan, a mai napig sebeket 
okozó vagy feltépő történelmi eseményről 
beszélgetnek.

Július 18. 16:00 
VASÁRNAPI TÁRLATVEZETÉS Borgula And-
rással – Így éltünk mi 
Színház az egész világ! Borgula András, a 
Gólem Központ művészeti vezetője a Csányi5 
állandó kiállítását tölti meg élettel. 
Jegyár: 1000 Ft

Július 25. 16:00
IRODALMI TÁRLATVEZETÉS 
Az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár állandó 
kiállítását a hagyományos (szintén izgalmas), 
tárlatvezetésen túl, egy-egy ismert vagy 
kevésbé ismert korabeli szerző művének elbe-
szélésével gazdagítjuk! Tárlatvezetők: R. Keleti 
Éva munkatárs és Téri Sándor színművész, 
jegyár: 1000 Ft

Július 29. 18:00   
KÖRBE-KÖRBE BUDA PESTEN 
Saly Noémi helytörténeti előadása, 
online facebook
Saly Noémi várostörténeti előadás-sorozata 
Budapest kerületeit mutatja be.

Július 29. 18:00
HELYTÖRTÉNETI SÉTA:  Kabarék, mulatók, 
zengerájok. A Király utca és vidéke. 
Ez a bulinegyed már nem az a bulinegyed! 
Takáts Andrea színésznő sétáján a régi
kávéházak, kabarék, mulatók, zengerájok 
világát idézzük meg. Indulás a Csányi5 elől, 
jegyár: 1000 Ft

Csányi 5
Budapest, VII. ker. Csányi u. 5. Tel.: +36 1369 3688, e-mail: csanyi5@
eromuvhaz.hu, nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig: 14-18 óráig, pénteken: 
10-14 óráig, szombaton: zárva, vasárnap: 14-18 óráig, jegyek kaphatók a 
helyszínen a nyitvatartási időben és a rendezvények előtt.

Minden programot valamennyi helyszínen ki zá rólag azok látogathatják, 
akik érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, és azt munkatársunk-

nak a belépéskor a sze mélyi igazolványukkal együtt bemutatják. 
A szereplő- és műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!



Kolocz Dóra a Róth Miksa Emlékház és 
Gyűjtemény muzeológusa az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemen történészként 
és muzeológusként, a Moholy-Nagy Művé-
szeti Egyetemen múzeumi menedzserként 
végzett,  jelenleg a Budapesti Metropolitan 
Egyetem végzős design- és  művészetme-
nedzsment mesterszakos hallgatója. Hét 
éve dolgozik  különböző múzeumokban 
és kulturális intézményekben, ahol elsősor-

ban gyűjteményi és közönségkapcsolati 
munkával, valamint intézményi  menedzs-
menttel foglalkozott. Önkéntes-koordiná-
torként tevékenykedik a legnagyobb ha-
zai múzeumszakmai szervezetben (Pulszky 
Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület), 
valamint rendszeres óraadója az ELTE törté-
neti muzeológia mesterszakának is.

A Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény-
ben muzeológusi munkája mellett fog-

lalkozik az intézmény gyűjteményezési, 
közönségkapcsolati, kommunikációs és 
me nedzsment feladataival. Azon dolgozik, 
hogy a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény 
egyfajta közösségi múzeumként funkcio-
náljon.

Talán elsőre furcsa lehet a közösségi 
múzeum fogalma, hiszen az ember azt gon-
dolhatja: mi más is lenne egy múzeum, ha 
nem közösségi? A közösségi múzeum azon-
ban valójában olyan intézmény, amelyben 
tevékenysége tervezésében, a működése 
megvalósításában az adott település, jelen 
esetben Erzsébetváros helyi közössége, la-
kói, civil szervezetei tevékenyen részt vesz-
nek. Egyfajta működési forma, melyhez a 
látogatók, a múzeum körül élő közösségek 
részvételét, véleményét, tudását kérik, és 
ezek megosztását is lehetővé teszik, vala-
mint mely során maga a múzeum is igyek-
szik csoportokat, közösségeket szervezni. 

Hétköznapi módon fogalmazva a múzeum 
egyfajta találkozóhellyé, közös térré változik, 
a mindennapok részévé válhat. Az emlék-
ház nagy hangsúlyt fektet ezentúl a fiatal, 
tapasztalatra vágyó szakmai réteg megszó-
lítására, bevonására is, ezért 2021 február-
jában elindították gyakornoki programjukat. 
A gyakornokaik számára érdeklődésüknek 
megfelelő képzéseket, programokat biztosí-
tanak, és garantálják, hogy a program részt-
vevői valós szakmai tapasztalattal zárják 
majd az ott töltött időszakot. A jelenleg 12 
fővel működő kezdeményezés máris egy-
fajta közösségként működik: nem csupán 
új ötletekkel, kreatív rendezvényekkel, de 
színvonalas szakmai munkával is segíti az 
intézmény mindennapi működését.

132021/6 ERZSÉBETVÁROSKULTÚRA

Elindult az ERöMŰVHÁZ új soro-
zata a Róth Múzeum udvarában. 
Különleges, intim környezet adja 
a hátterét az összművészeti kaval-
kádnak, melyhez inter aktív tárlat-
vezetés is tartozik. Szeptemberig 
hetente várja a kulturális fanati-
kusokat a Chill Garden.

–  Mindig öt olyan műtárgyat választunk ki, 
ami kapcsolódik valahogy az este témájá-
hoz. Én múzeumi tárgykísérletnek hívom, 
nem hagyományos tárlatvezetésnek. A 
program mindig bent, a múzeum épületé-
ben, kiállításain kezdődik, s azt követően a 
kertben folytatódik – magyarázza Kolocz 
Dóra a közgyűjtemény muzeológusa, Róth 
Miksa egykori házának és műhelyének öle-
lésében. A madárcsicsergős este is garan-
tált azok számára, akik eljönnek ide, hogy 
a művészetek találkozását ünnepeljék, akár 
egy finom kézműves sörrel a kezükben. 

A slam poetry-től a kortárs irodalom be-
mutatkozásáig, Jancsó filmvetítéstől kon-
certekig számos művészeti program helyet 
kap a Chill Gardenben, mely programokhoz 
– mint megtudtuk – mindig egy adott témá-

ra felfűzött műtárgysétával is készülnek a 
szervezők. Az elmúlás, az utazás, a gasztro-
nómia, a szerelem, a nőiség, a bűnhődés: 
mind színre lépnek majd a művészet kert-
jében. A fellépők között pedig júliusban ott 
lesz egyebek mellett Grecsó Krisztián és 
Kollár-Klemencz László, augusztusban pe-
dig Lovasi András is. Új sorozat  indul A sza-
kács, az író, a főztje és a filmje címmel, ahol 
irodalmi, filmes és gasztronómiai témákról 
beszélgetnek a meghívott vendégek: júni-
us 19-én például Nyáry Krisztián készíti el 
kedvenc ételét a nyilvánosság előtt, és nézi 
meg kedvenc filmjét a vendégekkel közö-
sen. Az össz művészeti kavalkádhoz az Er-
zsébetváros újság is csatlakozik majd, eze-
ket a recepteket terveink szerint megosztjuk 
önökkel..

A Chill Garden az ERöMŰVHÁZ ren-
dezvénysorozata, helyszíne a Róth Miksa 
Emlékház és Gyűjtemény. A műtárgyséták 
összeállításában a múzeum dolgozói mel-
lett jelentős szerepet vállalnak a közgyűjte-
mény gyakornokai is.

EGY HELY, AHOL TALÁLKOZNAK MŰVÉSZETEK ÉS MŰVEK, 
MEGPIHENNEK MŰVÉSZEK ÉS MŰKEDVELŐK

Chill Garden

Közösségi múzeumot 
épít az új vezető

Júliusi jeles napok
Semmelweis nap – a magyar 
egészségügy napja:  1818. 07. 01.
Köztisztviselők napja:  1997. 07. 01.
Sarlós Boldogasszony napja:
1389. 07. 02.
Sportújságírók napja:  1994. 07. 02.
Megszületett Kandó 
Kálmán:  1869. 07. 10.
Szent Benedeknek, Európa 
védőszentjének napja:  1964. 07. 11.
Megszületett Kun Miklós: 1946. 07. 11.
Megszületett Csuja Imre: 1960. 07. 11.
A bíróságok napja Magyarországon: 
2000. 07. 15.
Először léptek a Holdra az Apolló 11 
úrhajósai, Neil Armstrong és Edwin E. 
Aldrin:  1969.07.21.

A Barátság Világnapja 1958. 07. 30.
A Rendszergazdák Megbecsülésének 
Napja:  07. 31. 

A Jancsó Art Gallery Művészeti Egye-
sület képzőművészeti pályázatot hirdet 
festészet kategóriában hivatásos és 
amatőr alkotóknak „Moho sapiens”- Mi-
lyennek látod a Föld és az emberiség 
jövőjét? címmel. A kiírók azt szeretnék 
megtudni: a pályázóknak milyen a vízi-
ójuk arról, hogy milyen világot hagyunk 
majd hátra a jövő nemzedékének, élhető 
zöldet vagy sivatagot? Pályázni online 
lehet, személyenként maximum három 
festménnyel: az alkotásokról készült, jó 
minőségű fotókkal, melyeket a galle-
ry@jancsoart.com címre kell eljuttatni. 
A nevezési díj 5900 forint, ezt a Jancsó 
Art Gallery Művészeti Egyesület szám-
lájára kell befizetni az OTP- nél vezetett 
11707062-21440841 számlaszámra. A 
pályázatok beküldési határideje: 2021. 
09. 30. A díjazottak – többi között – ön-
álló bemutatkozást nyerhetnek a Jancsó 
Art Gallery-ben és a Titok Galériában, át-
adnak közönségdíjat és alpolgármesteri 
különdíjat is a szakmai elismerések mel-
lett. A közönségszavazás a Facebook-on 
zajlik majd, figyeljék a kiíró 
közösségi oldalát! 
Részletek: https://www.
facebook.com/JancsoArt-
Gallery/

Képzőművészeti pályázat:
hivatásos és amatőr 
alkotóknak



Édesapánk egy cirkuszi dinasztiába szü-
letett. Nagypapának első feleségétől, 
Csapó Juliannától öt gyermeke szüle-

tett. Nagymamánk sajnos 33 éves korában 
meghalt. Nagyapánk hét évvel később újra 
megnősült. A sors iróniája, hogy édesanyám 
egyik nővérét vette feleségül. A család min-
den tagja ekkor nagypapa cirkuszában dol-
gozott, és ahogyan nőttek a gyerekek, min-
denki mindent elsajátított az akrobatikától a 
zenéig. Édesapánkat azonban a szíve a bo-
hócok felé húzta. Alig múlt tíz éves, amikor 
végre ő is felléphetett egy bohóctréfában. 
Emellett természetesen lég  tornász-akrobata 
volt, de mindig bohóc akart lenni. Felvidé-
ken ismerte meg édesanyánkat, akivel első 
szempillantásra szerelembe estek. Mamánk 
– Picárd Mariska – szintén egy cirkuszos di-
nasztia tagja volt. Rövid ideig még mindket-
ten nagypapa cirkuszában dolgoztak. 

Édesanyám nagyon agilis volt, kellő ha-
tározottsággal intézett mindent. Kis, spó-
rolt pénzükből darabokban vették meg a 
cirkuszi sátor ponyváját, amit lassacskán 
összevarrtak, így meglett a saját sátruk és 
önállósulhattak. Így jött el 1949, akkor ál-
lamosították a cirkuszukat. Lajosmizsén 
állt éppen a sátor, amikor megjelent egy 

úr fegyveres kísérettel, és mindenüket el-
vették. Arra kényszerítették őket, hogy a 
cirkusz minden rekvizítumát hozzák fel Bu-
dapestre, a cirkusz Hungária körúti telephe-
lyére. Egyetlen apró lakókocsit és egy lovat 
hagytak meg nekünk. Munkát persze nem 
adtak, így Papának el kellett mennie fuva-
rozni, hogy valamiből élni tudjunk, ez télen 
különösen nehéz volt. 

Akkor még működtek az úgynevezett 
mozivarieték, ez azt jelentette, hogy a hír-
adó előtt, illetve a híradó és a film között 
artisták adtak rövid műsort. Ezáltal egy kicsi-
vel jobb volt a megélhetésünk, mert ilyen-
kor többet kértek a mozijegyért. Ekkor már 
a nővérünk, Manyika is fellépett velük, aztán 
másnap persze ment iskolába. Kemény élet 
volt ám! Édesanyánk valahogyan kiügyes-
kedte, hogy a Damjanich utcában egy artis-
ta kolléga a lakásának egyik szobáját átadja. 
Így történt, hogy 1952-ben a lakókocsiból 
mind az öten, anyu, apu, a nővérem, a bá-
tyám, és én a Damjanich utca 27-be költöz-
tünk. Mindannyian egy hatalmas kihúzható 
ágyon aludtunk. A forradalom után az egyik 
lakó fia nyugatra disszidált, és az édesanyja 
eladta a lakást, amit sikerült megvennünk. 
Így lett miénk a házban egy földszinti, há-
romszobás, cserépkályhás lakás. Itt nőttünk 
fel, itt telt el a gyerekkorunk jórésze.  

Emlékezetes évek voltak, amiket kevés 
pénzből, de összetartva vészeltünk át. Ezek-
ben az időkben nagyon sok teát ittunk, több-
nyire cukor nélkül, kenyérrel, amire vagy 
jutott párizsi vagy sem. Édesanyánk fantasz-
tikus szakács volt, és a semmiből is csodákat 
varázsolt. Lassan felnőttünk, a szüleink lég-
tornászként dolgoztak, akkor már a nővérem 
is velük lépett fel. 

Hiába teltek el az évek a Papa soha 
nem tett le arról az álmáról, hogy egyszer 
a manézsban valamilyen zenés számot 
mutasson be. Papa nagyon hajtotta, hogy 
mindenki megtanuljon zenélni, így aztán 
megalakult a családi zenekar. Ezzel a szám-
mal kezdték beutazni a világot. Vettek egy 
kis Renault buszt és egy nagyobb utánfutót, 
így indultak el. Elsőként 1960-ban Francia-
országba, aztán következett Spanyolország 
és Portugália. Nagyon sok meghívást kap-
tunk abban az időben.

A híres szám egy véletlennek köszönheti 
a születését. Éppen a volt Jugoszlávia ma-
gyar lakta területein lépett fel a család. Papa 
kiment a manézsba, elkezdte a számot, 
szétnyitotta a kabátját, és éppen kivette vol-
na az egyik zsebéből az egyik hangszert, 
amikor az valamiben megakadt. Egy kicsit 
még rángatta, kellemetlen volt a helyzet. 
Egyszer csak megszólalt: „Van mááásik!” A 
közönségnek tetszett a szóhasználat, és ne-
vetve reagált rá. Papa azonnal észrevette a 
nem várt sikert. Elkezdte végiggondolni és 
kidolgozni a számot, így született meg a le-
gendás jelenet, és hozzá a „Van mááásik!” 
mondat, amely mind a mai napig szállóige.

Svájcban 1964-ben rendezték meg a vi-
lágkiállítást. Papát a családdal együtt meg-
hívták vendégszerepelni: Lausanne-ban a 
világhírű Knie Cirkuszban léptek fel, itt talál-
koztak Charlie Chaplinnel. Egy szalmacsok-
rot vitt Papának az öltözőbe, ahol egy kicsit 
elbeszélgettek. Már korábban megsúgták 
édesapámnak, hogy Chaplin eljött megnéz-
ni a műsort, ő persze leskelődni kezdett, de 
nem látta sehol. Ő ugyanis egy fekete hajú, 
bajuszos kis embert keresett, aztán meglá-
tott egy köpcös, kopasz férfit. Chaplin any-
nyit mondott neki, az tetszik benned, hogy 
önmagadat adod, és nem akarsz más lenni, 
mint ami vagy. 

Ettől kezdve szinte folyamatosak voltak 
a külföldi vendégszereplések. Egyszer Bue-
nos Airesben egy éjjel 100-200 ember gyűlt 
össze Papa szállodai ablaka alatt és han-
gosan követelték, hogy látni akarják. Ang-

liában Margaret hercegnővel találkoztunk, 
aki a szünetben bejött az öltözőbe, és azt 
akarta látni, honnét kerülnek elő a hangsze-
rek a kabátjából. Bevallom, Angliától kicsit 
féltünk, mert tudtuk, hogy az angol humor 
kissé más, de szerencsére óriási sikerünk 
lett. Időközben ifj. Gabi megházasodott, és 
felesége, Moravánszky Kati is részese lett a 
zeneszámnak.

A Monte-carlói Cirkuszfesztiválon 1978-
ban egy jelentős díjat nyertünk. Ekkor, to-
vább bővült a családunk. Tibor is megnő-
sült, és az ő felesége, Kovács Kati (a világhírű 
Faludi ugródeszka-csoport tagja) szintén 
bekerült a családba. Ekkor létrehoztuk a rúd-
dobó-akrobata produkciót is. Ezután két év 
Amerika következett, a Ringling, az Egyesült 
Államok leghíresebb, legnagyobb cirkusza 
hívott meg bennünket. Volt egy műsoruk, 
amiben kizárólag a Monte-carlói Cirkusz-
fesztivál nyertesei léptek fel, itt mi képvisel-
tük mások mellett a humort. A premiert egy 
25 ezer fős sportcsarnokban tartottuk. Aztán 
a 80-as évek elején Ausztrália, majd Japán, 
közel-keleti országok következtek. Papa 
1986-ban ment nyugdíjba, és a számot hi-
vatalosan ifjabb Gábor vette át, feleségével, 
Katival. Ő nem utánozta Papát, hanem átdol-
gozta a saját egyéniségére. Ma is sokat uta-
zunk az országban, és bármerre megyünk, 
mind a mai napig emlékeznek a produkcióra 
és a „Van mááásik!” szállóigére. Két cirkusz-
művész maradt meg az emberek emlékeze-
tében: az egyik édesapánk, a másik pedig 
Rodolfo, a kiváló bűvész. Utólag elmondhat-
juk, hogy az Eötvös nevet cirkuszi vonatko-
zásban édesapánk tette híressé.

Mivel a Papa elég ismert volt, a rendszer-
váltás idején több párt is megkereste, mert 
szerették volna felhasználni a „Van mááá-
sik!” szlogent, ami akkor már nagyon nép-
szerű volt. Papa azt mondta: „Köszönöm a 
megkeresést, maradjunk jó barátságban, de 
az én politikám a nevettetés és a cirkusz!” 

Eötvös Gábor, a világhírű Jászai-díjas Érdemes művész, a Magyar Köz-
társaság Csillagrendjével kitüntetett zenebohóc idén lenne 100 esz-
tendős. Emlékét fiai, ifj. Eötvös Gábor és Eötvös Tibor elevenítik fel. 

„AZ ÉN POLITIKÁM A NEVETTETÉS ÉS A CIRKUSZ!”

A Zenebohóc 
emlékére

Eötvös cirkusz, balra a hernyótalpas, 1947

Eötvös cirkusz, 1947

Eötvös család, 1956

Eötvös család, 1957

Tibor, Gábor és Papa
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Eötvös Gábor (1921-2002) 
kerületünk díszpolgára, akinek neve 
fogalommá vált. Különböző passzázs- 
és entrészámai a világ minden táján 
megállták helyüket. Leghíresebb, 
máig ismert zenebohóc-produkciója 
a „Van mááásik!”, amely a kisember 
felülemelkedése az okvetetlenkedőkön. 
Kétszáz éves artistadinasztia tagjaként 
stílszerűen egy lakókocsiban látta meg 
a napvilágot, Balatonmagyaródon. 
Kiskorától tanult muzsikálni: hegedűn, 
harmonikán, az összes fúvós hangsze-
ren. Kedvence a trombita volt.
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JÚLIUS 1. (1969) 
BUDAPESTEN EL-
INDULT A KALAUZ 
NÉLKÜLI  TÖMEG-
KÖZLEKEDÉS 
A korabeli Magyar 
Nemzet 1969. július 
2-án így számolt 
be a változásokról: 

„Kedd reggel 0 órakor szegényebb 
lett a budapesti utca egy színfolttal: 
elbúcsúzott a kalauz. … Velük együtt 
lekerült a kocsik ablakából a KN jelzés 
is, hiszen e perctől kezdve minden 
kocsi kalauz nélküli.”

JÚLIUS 2. (1844)
JÚLIUS 2-ÁN, 177 
ÉVE CSENDÜLT 
FEL ELŐSZÖR A 
HIMNUSZ, MEGSZÜ-
LETETT SZIRMAI AL-
BERT (1880-1967)

A pesti Nemzeti Színházban a színház 
ének- és zenekarának előadásában, 
Erkel Ferenc vezényletével játszották 
először a művet. Még ugyanezen a 
nyáron, augusztus 10-én a szélesebb 
nyilvánosság előtt is felcsendült a 
Himnusz, az Óbudai Hajógyárban, a 
Széchenyi István nevét viselő gőzös 
vízre bocsátásakor.
  

Szirmai Albert Pes-
ten született Schön-
berger Albert Adolf 
néven, legkisebb, 7. 
gyermekként. Neves 
operettkomponista, 
aki az első magyar 

kabarédalok szerzője is volt. A Zene-
akadémián egy osztályba járt Kodály 

Zoltánnal, Weiner Leóval, Jacobi 
Viktorral. Nagy sikerű operett-
jeinek többségét a Király Színház 
mutatta be. (Táncos huszárok – 1909, 
Mágnás Miska – 1916, Gróf Rinaldó – 
1918, Mézeskalács – 1923.) 1928-tól 
haláláig New Yorkban élt. Ameriká-
ban olyan kaliberű zenészeknek segí-
tett elindulni a pályán, mint Leonard 
Bernstein és George Gershwin.

JÚLIUS 6. (1944)
KOSZORÚS-AKCIÓ
Koszorús Ferenc 
vezérkari ezredes 
páncélosaival 1944. 
július 5-6-án meghiú-
sította az úgynevezett 
csendőrpuccsot, mellyel akadályozta 
a budapesti zsidóság deportálását. 
A Dohány utca elején, szemben a zsi-
nagógával, bronztábla és dombormű 
örökíti meg Koszorús Ferenc vezérkari 
ezredes nevét és tetteit.

JÚLIUS 7. 
MEGSZÜLETETT 
ÁRPÁD-HÁZI 
SZENT ERZSÉBET 
(1207–1231)
A ferences har-
madrend, a ciszter-

ciek, az Erzsébet-apácák, a pékek, a 
koldusok, az özvegyek, az árvák, az 
ártatlanul üldözöttek, a csipkeverők 
és a fátyolkészítők védőszentje, Ár-
pád-házi Szent Erzsébet 1207. július 
7-én született. A hercegnő II. András 
magyar király és Gertrúd lánya volt. 
1235-ben avatták szentté. Szobra a 
Rózsák terén áll.

JÚLIUS 12.
MEGSZÜLETETT 
BENEDEK TIBOR 
(1972-2020)
Kerületünk díszpol-
gára, háromszoros 
olimpiai bajnok, 

Európa- és világbajnok vízilabdázó, 
2013 és 2016 között a férfi vízilab-
da-válogatott szövetségi kapitánya, 
a Hírességek csarnoka magyar tagja. 
Erzsébetvárosban nőtt fel, a Rotten-
biller utcai általános iskolába járt. 
Kerületi lakos volt akkor is, amikor 
bekerült az olimpiai csapatba.

JÚLIUS 15. (1846)
MEGNYÍLT AZ ELSŐ HAZAI 
VASÚTVONAL

A kezdetben egyvágányú vasútvona-
lat 1846. július 15-én nyitották meg 
ünnepélyes keretek között, József 
nádor és családja jelenlétében. A 
különvonat a 33,6 km hosszú utat, 
a Dunakeszin tartott 10 perces 
várakozással, 59 perc alatt tette meg. 
A vasútvonalon Petőfi Sándor is 
utazott, ennek hatására írta Vas-
úton című versét.

JÚLIUS 17. 
MEGSZÜLETETT 
FÜST MILÁN 
(1888-1967)
Fürst Milán Konstan-
tin néven született 
a Hársfa utca 6. számú házban, ahol 
emléktábla is áll. A század magyar iro-
dalmának egyik legnagyobb írómű-
vésze, a Nyugat nagy nemzedékének 
egyik legnagyobb költője. Az antik 
görög kultúra és a Biblia erősen ha-
tott költészetére. Ifjúkorától fogva jó 
barátja volt Kosztolányi Dezső és Ka-
rinthy Frigyes. A magyar költészet 
leglassabban dolgozó költője. A 
magyar szabadvers megteremtője, 
és Kassák Lajos mellett legnagyobb 
művelője lett. 

JÚLIUS 22. (1456)
NÁNDORFEHÉRVÁ-
RI DIADAL
Nándorfehérvárnál 
1456. július 22-én 
Hunyadi János 
vezette keresztény 

sereg legyőzte a II. Mehmed vezette, 
többszörös túlerőben lévő törököket. 
A déli harangszó az egész keresztény 
világban azóta is a nándorfehérvári 
diadalra emlékeztet.

JÚLIUS 27. (1986)
BUDAPESTEN A NÉPSTADIONBAN 
70 EZER EMBER ELŐTT LÉPETT FEL 
A QUEEN
Három éves előkészület után, a 
Magic Tour nevű európai koncert-
turné egyik állo másaként érkeztek 
a fővárosba, és öt napot töltöttek 

hazánkban. A rendezvényre szánt 
hetvenezer belépőjegy két nap alatt 
elfogyott. A háromórás koncerten – a 
magyar rajongók kedvé ért – felcsen-
dült a Tavaszi szél vizet áraszt című 
népdal is, amelyet Mercury a tenye-
réből puskázva énekelt.

JÚLIUS 30. (1866) 

ELINDULT AZ ELSŐ PESTI LÓVASÚT
Százötvenöt éve, 1866. augusztus 
1-jén indult el Pesten az első lóvasút. 
A járat a mai Kálvin tér és Újpest kö-
zött biztosította a menetrend szerinti 
összeköttetést.

JÚLIUS 31.
MEGSZÜLETETT 
ANTAL IMRE 
(1935-2008)
Kerületünk dísz-
polgára, Erkel Fe-
renc-díjas magyar 

zongoraművész, televíziós szemé-
lyiség, színész, humorista, érdemes 
művész. 1966-ban a budapesti Liszt 
Ferenc-verseny II. helyezettje lett. 
Első nagy sikerét a Halló fiúk, halló 
lányok! műsorvezetőjeként aratta. 
Kevesen tudják, hogy Presser Gábor 
egyik első zongoratanára volt. A Dam-
janich utca 40-es számú házon, ahol 
évtizedeken át élt, emléktábla áll. 

 Júliusi történetek
Rovatunkban elsősorban a kerületünkben történt 
vagy az Erzsébetvároshoz köthető évfordulós 
eseményeket elevenítjük fel. 
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GRILLEZNI MŰVÉSZET ÉS TUDOMÁNY. Grillezni bárhol 
lehet, nem csak kertben, hanem teraszon, sőt akár egy bérház 
gangján, vagy otthonunk erkélyén. Vagy a Római parton. Grillez-
ni jó, mert jöhetnek a barátok, boldogság van, a nap is kisütött 
végre. Új lakásunkba először írótársaimat hívtam meg szabad-
téri partira, ha már lett zsebkendőnyi kertünk, meg teraszunk. 
Elegáns grillezést terveztem, lelkesen beszerezve hozzá a gaz-
daságos kültéri grillezőt, meg a zacskós faszenet, ám mindjárt 
az első alkalommal beégtem. A faszén helyett. Az ugyanis nem 
akart meggyulladni. Fújtuk, ráztuk, mindenki nagyon okos volt, 
és tudta, mit kell ilyenkor csinálni, csak a faszén nem. Szívem 
szerint visszavittem volna kedvenc hipermarketünkbe, csak a 
banda éhezett, valahogy meg kellett menteni a helyzetet. Jobb 
ötlet híján, összekotortam a nyers húsokat és zöldségeket, s be-
toltam a konyhai sütőbe, s mire kész lett odabenn az ebéd, oda-
kinn minden alkohol elfogyott. Az éhezők így kritikai hangvétel 
nélkül, derűsen ették az aszaltra sült kolbászokat, összetöppedt 
tarját, szétázott zöldségekkel. Én pedig elhatároztam, hogy ve-
szek egy elektromos grillsütőt. 

Azóta minden működik, a grillezés élményszámba megy. Igaz, 
gyakran álmodozom a félmeztelen Antonio Banderasról, aki kipat-
tint egy sört a teraszon, én meg futkosok körülötte a pácolt húsok-
kal, ehelyett viszont különösebb cirkusz nélkül lehet nálunk sütö-
getni, de a végeredmény fantasztikus!

A szociális gondozó gazdaságos 
tippjei grillezéshez
Berki Erzsi Erzsébetvárosban dolgozik. A közösségi oldalon 
szebbnél szebb grillételeket osztott meg barátaival, így ötlete-
ket kértem tőle a témában. Amúgy szerinte is: grillezni jó, és a 
grillétel nem csupán finom, de egészséges. „A harsogó színek, 
a különleges illatok, a közös készülődés maradandó élményt 
nyújt. A sütés-főzés összehozza az embereket. A szabadban fő-
zés előnye még, hogy a szakács sincs a konyhába száműzve” 
– vélekedik Erzsi, aki további praktikumként említi, hogy a grille-
zés alacsony eszközigényű, és ezért csak kreativitásunkon mú-
lik, hogy hol és mit sütünk.

„Nálunk előtérben a húsok szerepelnek. Előre vásárolt pácolt 
termékeket nem veszünk, mert könnyen össze lehet állítani egy-
szerű pácokat, és a húst szeretem én kiválasztani. Amúgy meg 
ízletesebb is, amit saját kezűleg pácol az ember. Húsok közül a 
tarja, a karaj, a csirke, illetve a darált sertés- vagy marhahúsból 
készült ínyencségek egyaránt szerepelnek a palettán. Mellettük 
sajtok, zöldségek kerülnek a grillrácsra. Elsősorban azért, mert 
van vegetáriánus a társaságban, de mi is nagyon szeretjük. Azt 
gondolom, hogy a méregdrágán árult grillsajtok nem érik meg 
az árukat. Mi szeretjük a camembert sajtot, a vásárlás során én az 
olcsóbbat választom, mert ugyanolyan finom sütés után, mint a 
drágább verzió. A zöldségek közül a cukkinit, padlizsánt, hagy-
mát, és az isteni sültpaprikát részesítem előnyben. A húsokhoz 
köretként a saláták kiválóan passzolnak, és segítik az emésztést.  
A zöldsaláták, joghurtos saláták mellett a savanyúság is megta-
lálható az asztalon” – mondja Erzsi, hozzátéve, hogy mivel a gril-
lezés nem csak nálunk divat, ezért rajtunk múlik, melyik ország 
gasztronómiai különlegességeit, ízvilágát tesszük a grillrácsra.

Szusi

Szusi szerint 

Erzsi receptje: 2 evőkanál karakteresebb mustárt, 1 evő-
kanál mézet, 2 evőkanál olívaolajat összekeverünk, meg-
bolondítjuk néhány gerezd reszelt fokhagymával, színes 
borssal, sóval. Ezzel pácoljuk be az enyhén kiklopfolt húst: 
csirkemellet vagy sertéstarját. Süthetjük félóra múlva, de áll-
hat a pácban másnapig is, csak szaftosabb lesz tőle. 
A húsokhoz cukkinit, padlizsánt, gombát, paprikát, hagymát 
grillezhetünk. Összedaraboljuk ízlés szerint, és pár perc alatt 
készre sütjük. Nem kell nekik sok idő, akkor finom a zöldség, 
ha kicsit roppanós marad!

MÉZES-MUSTÁROS HÚS GRILLEZVE, 

ZÖLDSÉGEKKEL

16. ERZSÉBETVÁROS 2021/6MOZAIK

Szeretné bejárni Magyarország 
egyik legszebb, legimpozánsabb 
épületét személyesen is? Kíváncsi 
hol ülésezik a parlament? Előre 
egyeztetés után szervezett, és így 
ingyenes Országház látogatásra 
invitálja a kerület országgyűlési 
képviselője, dr. Oláh Lajos az erzsé-
betvárosiakat. Jelentkezni a 06-
30-709-1102-es telefonszámon, 
vagy a drolahlajos@dkp.hu e-mail 
címen lehet!

INGYENES 
PARLAMENTI SÉTA
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JÓ TANÁCSOK A NYÁRI SZÜNETRE:
IGYÁZZ AZ ÉRTÉKEIDRE, NE HAGYD ŐRIZETLENÜL 
 A TELEFONODAT, KERÉKPÁRODAT, SZEMÉLYES TÁRGYAIDAT!

  KRESZ SZABÁLYAIT FOKOZOTTAN TARTSD BE!

ÖZÖLD SZÜLEIDDEL MIKOR, HOVA, KIVEL MÉSZ EL SZÓRAKOZNI!

LLÓ ÉS FOLYÓVIZEKBEN CSAK KIJELÖLT HELYEN FÜRÖDJ!

SATANGOLÁS SORÁN NE ÁLLJ SZÓBA IDEGENEKKEL!

SMERETLENEKET NE ENGEDJ BE A LAKÁSOTOKBA!

VAKODJ A GYANÚS, EGÉSZSÉGRE KÁROS ANYAGOK FOGYASZTÁSÁTÓL!

Legyünk egy 
körben

A 7-kör Erzsébetváros új 
szolgáltatása, kevesebb, mint televí-
zió, de több mint egy állókép. Lát-
ható a YouTube-on, olvashat róla a 
Facebook-on az Erzsébetváros Hírei 
oldalon, és Erzsébetvá-
ros honlapján is.
Keressék a YouTube-on 
az Erzsébetváros Hírei 
csatornát!

a grillezés


