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Petőfi és felesége, Júlia 1847. november 4-én érkeztek Pestre, és a 
Dohány utca 373. szám alatti Schiller-ház első emeletére költöz-
tek. A lakás egyik szobáját, melynek a konyhán át külön bejárata 
volt, Jókainak adták ki (itt laktak együtt 1848. június 12-ig, ekkor 
veszett össze Petőfi Jókaival, aki nyomban elköltözött). A 12 pont 
vélhetően, a Nemzeti dal pedig biztosan itt, az azóta már lebon-
tott ház lakásában született, és Petőfi innen indult utolsó útjára. 

Petőfi már egy nappal korábban így írt naplójába: „Logika-
ilag a forradalom legelső lépése és egyszersmind fő kötelessége 
szabaddá tenni a sajtót….azt fogjuk tenni! a többit istenre bízom 
és azokra, kik rendelve vannak, hogy a kezdetteket folytassák; én 
csak arra vagyok hivatva, hogy az első lökést tegyem. Holnap ki 
kell vívnunk a sajtószabadságot! és ha lelövöldöznek? isten neki; 
ki várhat ennél szebb halált?” 

Mindannyian soroljuk a 163 évvel ezelőtti események fonto-
sabb fordulópontjait és szereplőit, a márciusi ifjakat. De vajon 
valóban így van? Az ifjak ugyanis nem csupán Petőfit, Jókait és 
Vasvárit jelentik, igazságtalanok volnánk, ha nem sorolnánk fel 
mindegyikük nevét. A listát ábécé és nem fontossági sorrendben 
nyújtjuk át. A nevek után fontosnak tartottuk mindenkinél jelez-
ni, hány esztendős volt 1848 márciusában, így ugyanis kiderül, 
hogy valóban március ifjairól beszélünk, akik között negyven 
esztendejével a korelnök Egressy Gábor volt.

A márciusi fordulat ifjai
A fordulatindító résztvevők teljes névsora, azok neveivel is, akik 
kevéssé ismertek, közülük néhányan hosszabb-rövidebb ideig itt 
éltek a mai Erzsébetvárosban:
báró Nyáry Albert (1828-1886) 20 éves
Bérczy Károly /eredeti neve: Stand Károly/(1821-1867) 27 éves
Birányi Ákos /eredeti neve: Schultz Ágost/(1816-1853) 32 éves
Bozzai Pál (1829-1852) 19 éves
Bulyovszky Gyula (1827-1883) 21 éves (a majdani Erzsébetváros 

lakója)
Degré Alajos (1819-1896) 29 éves
Dobsa Lajos (1824-1902) 24 éves
Egressy Béni /eredeti neve: Galambos Benjámin/ (1814-1851) 34 

éves (Egressy Gábor öccse)
Egressy Gábor /eredeti neve: Galambos Gábor /(1808-1866) – 

vélhetően ő szavalta a Nemzeti dalt a múzeumnál, a Nemzeti 
Színházban bizonyosan, kora legműveltebb színművésze – 40 
éves (Egressy Béni bátyja)

Garay János (1812-1853) 36 éves
Hamary Dániel (1826-1892) 22 éves
Irányi Dániel /eredeti neve: Halbschuh Dániel/ (1822-1892) 26 éves
Irínyi József (1822-1859) – a 12 pont javaslója, 26 éves
Jókai Mór (1825-1904) 23 éves (a majdani Erzsébetváros lakója)
Kléh István (1825-1913) 23 éves
Korányi Frigyes (1828-1913) 20 éves
Lauka Gusztáv (1818-1902) 30 éves
Lisznyai (Damó) Kálmán (1823-1863) 25 éves
Oroszhegyi József (1822-1870) 26 éves
Pállfy Albert (1820-1897) 28 éves
Petőfi Sándor (1823-1849) 25 éves (a majdani Erzsébetváros lakója)
Sükei Károly (1823-1854) 25 éves
Vajda János (1827-1897) 21 éves
Vas Gereben /eredeti neve: Radákovits József/1823–1868) 25 éves
Vasvári Pál (1826-1849) a harcokban esett el, 22 éves
Vidacs (Vidats) János (1826-1873) 22 éves

És természetesen ott vannak a hölgyek, akikről szintén ritkán, 
vagy soha nem esik szó, valamennyien a majdani Erzsébetváros 
lakói voltak:
Bulyovszky Lilla (1833-1909) 15 éves (a gyermekasszony ekkor 

Bulyovszky Gyula újságíró menyasszonya) 
Laborfalvi Róza /eredeti neve: Laborfalvi Benke Judit/ (1817-1886) 

31 éves. Jókai a forradalom napján szeret bele a nála nyolc évvel 
idősebb nőbe, akinek volt már egy 12 éves kislánya is. A viszonyt 
sokan nem nézték jó szemmel, Petőfi sem, aki öccseként kezelte 
Jókait, sőt Mikszáth szerint éppen Róza miatt vesztek össze örökre. 

Szendrey Júlia (1828-1868) 20 éves (1847. szeptember 8-án lett 
Petőfi felesége) 

A címadó mondatot egy évvel a márciusi események után Kossuth Lajos írta feleségének, mert fonto-
sabbnak érezte a magyar hadsereg éppen zajló szabadságharcát, mint a megemlékezést az egy évvel 
azelőtti eseményekre. Vajda János nemes egyszerűséggel Petőfi napjának nevezte március 15-ét.

„Egy kis pesti lárma”
Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc ifjúsága



A rendhagyó megemlékezés részvevői 
szigorú szabályok szerint, egymást követő 
időpontokra érkeztek, a téren egymástól tá-
vol, maximum 2-3 fős csoportokban várták, 
hogy a rendezvény szervezője jelezzen, ők 
következnek. Senki nem kérdőjelezte meg a 
távolságtartás szükségességét, és a koszorúk 
elhelyezésénél az ünnepélyességet a méltó-
ságteljes és néma főhajtás jelezte. 

Minden képviselő-testületi párt képvi-
seltette magát: az önkormányzat részéről 
Niedermüller Péter polgármester, a De-
mokratikus Koalíció részéről dr. Oláh Lajos, 
Erzsébetváros országgyűlési képviselője, az 

MSZP képviseletében dr. Kispál Tibor al-
polgármester és Devosa Gábor frakcióveze-
tő, a Momentum frakciója nevében Bónus 
Éva képviselő, a kerületi Fidesz és frakció-
juk nevében Vattamány Zsolt frakcióvezető, 
Veres Zoltán és Benedek Zsolt képviselők, 
dr. Bajkai István országgyűlési képviselő és 
Olajos János, a Párbeszéd nevében Szücs 
Balázs alpolgármester és Kocsis-Cake 
Olivio országgyűlési képviselő helyezték el a 
megemlékezés koszorúit Széri-Varga Géza 
Klauzál téri Huszár-szobránál.  

Megemlékező műsorra a járványügyi 
szabályok értelmében nem volt mód, de 
az önkormányzat Facebook-videóban 
emlékezett meg a szabadságharcról. Az 
Örkény Színház Anyám tyúkja című idei 
előadásának részletei megtekinthetőek 
az Erzsébetváros Hírei oldalon, a neves 
művészek közreműködésével összeállított 
videó végén Niedemüller Péter polgár-
mester beszéde hallható, és a koszorúzás 
pillanatai is láthatóak. 

A kerület polgármestere elmondta: 
„Március 15-e a nemzeti függetlenség és a 
szabadság ünnepe. Március 15-én nem csak 
arra emlékszünk, hogy a márciusi ifjak, 
majd azt követően a szabadságharc hősei 
hogyan harcoltak egy szabad független Ma-
gyarországért. Azért is emlékezünk, hogy 
erőt merítsünk ebből a harcból, ebből a 

hagyományból, ebből a történelemből. 1848 
hősei most is mindig velünk vannak, hiszen 
ugyanazt akarták, amit mi is: szabadságot, 
békét, gazdagodó, felvirágzó Magyarorszá-
got. Persze tudom, pont ma erről beszélni 
nagyon szomorú, hiszen tudjuk, hogy a 
járvány itt tombol velünk, eddig több mint 
17 ezer honfitársunkat vesztettük el. 17 
ezer embert, egy magyarországi kisvárost. 
Éppen ezért ma, március 15-én, nem csak a 
hősökre, nem csak a szabadságharcra, nem 
csak a függetlenségre gondolunk, hanem 
elhunyt honfitársainkra, és azokra a nagy-
szerű orvosokra és ápolókra, akik most, 
ebben a pillanatban is minden erejüket 
megfeszítve harcolnak a járvánnyal, har-
colnak a betegekért, azért hogy mindenki 
egészségesen térhessen haza. Azokra, akik a 
mai március 15-e igazi hősei. Előttük is fejet 
hajtunk, és köszönjük a munkájukat!”
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Néma főhajtás
Nem mindennapi megemlékezésre került sor az idei március 15-én a Klauzál téren. Nem volt műsor, nem 
volt előadás, és tulajdonképpen a polgármesteri beszéd sem a közönségnek, hanem egy „kamerának” 
hangzott el. Mégis, a jelen járványhelyzetben ez a távolságtartó koszorúzás a maga szomorú módján egy 
olyan egységet és megértést jelképezett, ami azt jelzi, hogy az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 173. 
évfordulóján, most 2021-ben, közösen harcolunk a járvánnyal, és ebben a harcban nincsenek pártszínek. 

A rendhagyó megemlékezés után Dam-
janich János emléktáblájánál, a Damja-
nich utca 58. számú háznál Szücs Balázs 
alpolgármester helyezte el a kegyelet 
virágait az utókor nevében. A szabadság-
harcos hős Damjanich nevét mindenki 
ismeri, de azt talán nem mindenki tudja, 
hogy 1849-ben, sebesülése után, az akkor 
még nem létező Erzsébetváros területén, 
az egyik itt álló nyaralóban ápolták Dam-
janich Jánost, így az utca elnevezése nem 
egyszerű tiszteletadás. 
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Erzsébetváros polgármestere, 
Niedermüller Péter heti össze-
foglalójában ennek okaként a 
drámai módon jelentkező bevé-
telkiesést jelölte meg. 

„2020-ban 0,11 milliárd forint gépjár-
műadóval számolt az önkormányzat. A 
kormány azonban a járványra hivatkozva 
elvonta ezt a bevételi forrást, így erre 2021-
ben sem számíthatunk. Parkolási díjakból 
2021-ben 1,37 milliárd forintot terveztünk 
a költségvetésbe. A jelenlegi intézkedések, 
az ingyenes parkolás időszakának meg-
hosszabbítása miatt ez az összeg kevesebb, 
mint a felére, 0,62 milliárdra zsugorodott. 
A legnagyobb bevételkiesést az iparűzési 
adó egy részének elvonása jelentette. 2020-
ban még 4,9 milliárd forintnyi bevételt 
terveztünk ebből, ez, a jelenlegi számítá-
sok szerint 3,46 milliárd forint lesz.

A 2020-as tervezett költségvetéshez 
képest öt fontos bevételi forrásunk 
(gépjárműadó, építményadó, iparűzési 
adó, idegenforgalmi adó, parkolási díjak) 
elvonása, vagy csökkentése, csökke-
nése miatt több mint 4 milliárd forint 
mínuszban vagyunk. Ebben a helyzetben 
minden forintnyi kiadást nagyon meg 
kell fontolnunk.”

Negatív sorok
Sajnos a korábbi években tervezett össze-
gek helyett jócskán le kellett csökkenteni 
pár tételsort. Ami a lakosságot közelről 
érinti, az a társasház-felújítási pályázatra 

eredetileg tervezett 300 milliós összeg 
lefelezése, és a nyílászárócsere pályázat 
idei szüneteltetése. Az önkormányzati 
lakásállományra a megelőző években nem 
költöttek semmit, így az örökség ebben 
az esetben újabb kiadást jelent. Sajnos 
azonban ezen a területen is jóval kevesebb 
összeggel kalkulálhat a kerület, ezekre a 
felújításokra 250 millió forint juthat az 
idei költségvetésből. Időlegesen elmarad 
az egyik nyugdíjasotthon két emeletének 
felújítása, és a 7 óvodából is csak egyben 
tervez az önkormányzat nagyobb fejlesz-
tést.  A korábbinál jócskán kevesebb jut 
a civileknek, a kulturális egyesületeknek, 
és lecsíptek a kerületi gyerekeknek szánt 
állatkerti belépők támogatására fordítható 
összegből is. Mivel a kötelező feladatok 
ellátása, ahogy a nevében is szerepel, 
„kötelező”, így csak azon összegekből 
lehetett lefaragni, melyek az önként vállalt 
feladatok sorában szerepelnek. 

Kötelező feladatok
A kötelező feladatok sorát nem elemez-
tük külön, mert azok értelemszerűen 
nem sérülhettek. A járványhelyzetben és 
az így egyre erősebben érzékelhető gaz-
dasági válságban a szociális gondoskodás 
tételsorára azért érdemes odafigyelni, 
rendszeres szociális ellátásra 49 millió 
forintot, eseti pénzbeli juttatásokra 81 
millió forintot, eseti gyermekvédelmi el-
látásokra 12 millió forintot irányzott elő 
az önkormányzat. Erre a célra idén, a ta-
valyinál majdnem 10 százalékkal többet, 

TAKARÉKOS KÖLTSÉGVETÉS
A kerület idei költségvetése komoly 
fejtörést okozott a politikai szféra 
képviselői mellett az irodavezetők-
nek, az önkormányzati cégeknek és 
a jogszabályi környezetet felügyelő 
jegyzői irodának is. Mire kell, hogy 
jusson, mire szeretnék, hogy jusson, 
milyen feladatokat kell ellátni 
kötelezően, hogyan ne sérüljön az 
önként vállalt feladatok közül a 
lakossági, a szociális és a társasházi 
támogatások rendszere, miből lehet 
a kerület fejlesztésére, karbantar-
tására lecsípni egy-egy összeget. 
Az egyre zsugorodó költségvetés-
ből, amit jelentősen megterhelt 
a komoly bevételkiesést okozó 
kormányzati intézkedések soroza-
ta, az ingyenessé tett parkolás, az 
adóbevételek elvonása, tetézve a 
Covid-járvány miatt kieső össze-
gekkel, nem könnyű gazdálkodni. 
A jusson is, meg maradjon is elv 
alapján azonban, ha szorosra húzott 
nadrágszíj mellett is, ha érezhető 
elvonások mellett is, az észszerű 
beosztás, spórolás jellemzi a kerü-
let 2021. évi költségvetését. Termé-
szetesen ezt objektíven szemlélve 
mondhatjuk, nyilván szubjektív 
szempontok alapján mindenkinek 
az az elvonás fáj a legjobban, ami 
közelről érinti. Nézzük hát, mit is 
tartalmaznak a költségvetés lakos-
ság számára fontos tételsorai. 

4 milliárd
 forint 
  mínusz
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összesen 142 millió forintot különítettek 
el a képviselők. Azonban ezek kiegészíté-
sére is gondolt a helyi vezetés, például a 
közétkeztetés minőségét 35 millió forint 
plusztámogatással szeretnék javítani. 

A pozitív oldal
A köztisztaság és a közbiztonság a legtöbb 
itt élőnek szívügye, hogy nem minden 
esetben túl rózsás a valóság, az elsősorban 
nem a helyi lakosoknak köszönhető. Bel-
városi kerületként hatalmas embertömeg 
járja utcáinkat, még a coviddal terhelt 
vendéglátóipar és turizmus ellenére is sok 
a látogató. Mindkét területen fejlesztést 
ígér a költségvetés, olyan beruházásokat, 
melyek akkor a leghatékonyabbak, ha 
a lakosság közreműködését is sikerül 
elnyernie majd a szervezőknek. 

Kampánnyal, közös munkával, lakók 
bevonásával, együttműködésével igyek-
szik a kerületi vezetés a költségvetési 
hiány ellenére is javítani a kerület tisz-
taságát. A tisztasági kampány terveiről 
a 6. oldalon olvashatnak részleteket, de 
a számadatok is magukért beszélnek. 
A kerület közterületeinek kézi és gépi 
takarítására és egyéb köztisztasági fel-
adatok tervezett költségeire 633 millió 
forintot különített el az önkormányzat. 
31 millió forint értékben kalkulál a költ-
ségvetés új közterületi hulladékgyűjtők 
beszerzésével, és az Erzsébetváros Kft. 
új takarítógépek és eszközök beszerzését 
is ígéri az évben. 

Graffitimentesítésre, a játszóterek 
eszközeinek karbantartására, felújítására, 
a kutyafuttatók takarítására ezen felül 
összesen majdnem 40 millió forinttal 
kalkulálhat a kerület, és a közterületi 
illemhelyek, illetve mobil WC-k éves 
fenntartási költsége is körülbelül 40 millió 
forintos összeggel lett megtervezve. 

A zöldfelületek fenntartására 200 millió 
forintot terveztek az idei évre, ám kikerült 
a költségvetés tervszámaiból a Klauzál 
tér felújítása, amire jelen pillanatban nem 
tud az önkormányzat 200 millió forintot 
elkülöníteni. A lakossági kommunikáci-
óra épített tervezés azonban nem áll le, 
és a tervek pontosítása is folytatódik. Az 
önkormányzat honlapján már arról is ol-

vashatunk, hogy az idei kivitelezés tervét 
nem vetették el, a Versenyképes Magyar-
ország Operatív Programban pályázni fog 
a kerület a projekttel, és azt ígéri a kerületi 
vezetés, hogy ha a vagyonhasznosítási 
tervek sikeresen megvalósulnak, akkor 
idén mindenképpen elkezdődhetnek a 
munkálatok is. A Klauzál téri projektről a 
11. oldalon olvashatnak részletesen. 

Jó hír a karácsonyi hangulatot ked-
velőknek, hogy erre az évre is betervezte 
az önkormányzat a karácsonyi díszkivi-
lágítást, ami ugyan nem egy támogatási 
forma, de a közösség számára fontos 
részlete az év végi ünnepeknek. A 23 
millió forint tervezett összegből mintegy 
másfél hónapig élvezhetjük a karácsonyi 
hangulatot az utcákon is, remélhetőleg 
idén már a járvány megszorításai nélkül. 

A köztisztasági kampány mellett a 
lakosság számára rendkívül fontos a 
közbiztonság kérdésköre is. A költség-
vetésben a kötelező feladatok ellátása 
mellett 92,7 millió forintot találhatunk a 

térfigyelő kamerarendszer megújulására 
és bővítésére, valamint a műveleti köz-
pont jelátviteli rendszerének fejlesztésére, 
valamint 60 millió forintot a kerületi 
rendőrkapitányságon dolgozók munkájá-
nak támogatására. 

A nadrágszíj
Niedermüller Péter polgármester heti 
rendszerességgel válaszol a Facebook Er-
zsébetváros Hírei csoportban a lakossági 
kérdésekre. Legutóbb a takarékosko-
dással kapcsolatban elmondta, hogy az 
önkormányzat több esetben racionalizá-
lással igyekszik spórolni. A megemlített 
példákban felsorolta a megszüntetett 
médiaszerződéseket, az ERöMŰVHÁZ 
átszervezését, a korábban nekik helyet 
adó Wesselényi utca 17. bérbeadását, 
ami bevételt jelent, valamint a bevezetett 
létszámstopot. 

Hangsúlyozta, hogy a fővárosi kerületek 
tárgyalnak a Budapest Fejlesztéséért Felelős 
Államtitkársággal, és ezeken a megbeszé-
léseken kérni, sőt követelni fogja, adják 
vissza a kerületeknek, így Erzsébetváros-
nak is azt a pénzt, amit az elmúlt hóna-
pokban elvontak tőlünk. Teszi ezt annak 
érdekében, hogy az önkormányzat jobban 
és hatékonyabban tudjon működni. 

Az önkormányzati kommunikáció úgy fogalmaz, hogy: a 2021-es költségve-
tés rendkívül feszes és beosztó. Ennek részleteiről mind a kerület polgár-
mestere, mind alpolgármesterei videóüzenetben is beszámoltak, melyeket 
megtekinthetnek olvasóink is a Facebook Erzsébetváros Hírei oldalán. 

Megújul idén 
a térfigyelő rendszer!

Erzsébetváros nem engedi el 
a rászorulók kezét!

Kicsiny 
zöldfelületeink 

633 + 200 millió millió forint 
a köztisztaság javítására!

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ



ÖNKORMÁNYZAT

6    Erzsébetváros     2021. MÁRCIUS

A majdnem 400 darab új közterületi szemetesedény felszerelé-
se, a tavaszi nagytakarítás és a rendszeres körzettakarítási akci-
ók, a parkok-terek karbantartása, a kutyafuttatók rendbentartá-
sa lakossági összefogást is igényel. Tehát a kerület köztisztasága 
érdekében tett lépések egy olyan tudatos viselkedést is elvárnak 
minden szereplőtől, ami nem csak elindítja a folyamatot, de 
segít megtartani is az elért eredményeket. 

– A kerület általános takarítását, a kertészeti munkákat 
és a kutyafuttatók karbantartását is az Erzsébetváros 
Kft. végzi a kerületben – tájékoztatott dr. Kispál 
Tibor. – Erőfeszítéseiket jól jellemzik azok a szám-
adatok, amik kerekítve ugyan, de látványosan 
szemléltetik a valós állapotot. Körülbelül 50 ezer la-
kosa van a kerületnek, és ugyancsak 50 ezer körüli 
azoknak a száma, akik vendégként, látogatóként, 
turistaként érkeznek naponta hozzánk. Havonta 
500 m3 utcai szemét, illegálisan kirakott hulladék 
kerül elszállításra, van, hogy naponta meghaladja az 50 
kg-ot a járdán, útfelületen feltakarításra kerülő kutyaürülék 
mennyisége. Az Erzsébetváros Kft. 50 dolgozója naponta 50 ezer 
m2 közterületet takarít fel. A lakosság részvételére és támogató se-
gítségére van szükségünk ahhoz, hogy eredményeink ne sziszifuszi 
erőfeszítések legyenek, hanem tartós és maradandó állapotot 
érjünk el, amire közösen lehetünk büszkék. 

Az önkormányzatok finanszírozását és működését meghatá-
rozó törvényi szabályozások alapján a köztisztasági feladatokra 
2021-ben 833 millió Ft költségvetési forrás áll rendelkezésre. A 
köztisztasági kampány elsősorban a meglévő, már hatékonynak 
ismert feladatellátásra támaszkodik, ezen folyamatok köré építi 
fel a fejlesztéseket, a szemléletváltozást generáló oktatási folya-
matokat és a lakossági együttműködést. 

– A járvány hatással volt környezetünkre is – mondja az alpol-
gármester. – Ezen év alatt ugyan jelentősen lecsökkent a bulitu-

risták száma, nincs hétvégi kocsmaturizmus és jelen pillanatban 
éjszakai kijárási korlátozás is van, így bizonyos, az előbbiekkel 
összefüggő problémák jelentősen lecsökkentek. Ám arra nem 
alapozhatunk, hogy ez így is marad, mindannyian reményke-
dünk a mielőbbi nyitásban, tehát az éjszakai élet is fel fog éledni. 
Ráadásul ez az időszak újabb problémákat is felvetett, a jelentősen 
gyarapodó szemét és illegális lomkihelyezés, az ingyenes parkolás 

miatt nehézkesebb a járda- és utcatakarítás, ezek mind 
megoldásra várnak, úgy, hogy a kerületi lakók 

sokszor nem is tudják, hogy a közterületeink jó 
része nem is kerületi, hanem fővárosi kezelésű. 
Összegezve, a célunk az, hogy a lakosság elége-
dettsége ezen a területen is növekedjen, ehhez 
viszont kérem a lakók segítségét is: támogassák 
visszajelzéseikkel, javaslataikkal munkánkat, és 
vegyenek részt a járványhelyzet függvényében 

időszakosan meghirdetett akcióinkban. 
Lapunk is részt vállal a kampányban, havi szinten 

igyekszünk tájékoztatni a lakókat a lehetőségekről, a 
kötelezettségekről, azonban a járvány miatt biztos időpon-

tokat havilapként nem tudunk közölni. Kérjük, figyeljék a kerület 
honlapját a www.erzsebetvaros.hu webcímen, vagy a Facebookon 
az Erzsébetváros Hírei önkormányzati tájékoztató oldalt, ahol 
minden aktuális programot és információt megtalálhatnak majd.

Köztisztasági kampány: 
START!
A tiszta utcák, rendezett parkok nem csak széppé teszik környezetünket, de 
a lakosság közérzetére is jó hatással vannak. A közvélemény-kutatási adatok 
szerint, bár javult az utóbbi időben az erzsébetvárosiak véleménye a köztisz-
tasági helyzetről, még mindig másodikként említik meg, ha pénzt csoportosí-
tanának át. Ezért dr. Kispál Tibor alpolgármester szervezésében köztisztasági 
kampányt indít az önkormányzat, amihez a pluszforrást is biztosítják. 

• A kerület tavaszi nagytakarítása
• 378 darab új szemetesedény felszerelése
• Választókörzetek takarítása a lakossággal (járványhelyzet függő)
• Videók, szóróanyagok, tájékoztatók
• Kutyaürülék-gyűjtő zacskók a gazdik számára
• Társasházak, közös képviselők, vállalkozók, civilek bevonása

Áprilisi tervek



Vedd a kerületit!
„Az egy éve tartó járvány sok családot, vállalkozást kényszerített térdre. Nincs 
bevétel, nincs megélhetési lehetőség, vagy ha van az is, épp hogy elég. Segíteni 
a bajban, ez az egyik legfontosabb emberi tulajdonság.” Ezeket a gondolatokat 
Szücs Balázs alpolgármester fogalmazta meg, amikor megszervezte „Vedd a kerü-
letit!” kampányát. 

– Arra szeretném biztatni, buzdítani önöket, itt élőket, hogy ha tehetik, vásá-
roljanak a kerületi piacokon, a helyben működő kifőzdékben vagy éttermekben! 
Ezek a vállalkozások ugyanis itt, Erzsébetvárosban fizetik meg az adójukat, ezzel 
járulnak hozzá a kerület költségvetéséhez, és nem utolsó sorban munkát adnak 
sok itt élőnek is. 

Kisfilm is készült a kampányhoz, az indító videót megtekinthetik Szücs Balázs 
képviselői oldalán:  https://www.facebook.com/azenkepviselom

ÖNKORMÁNYZAT/PARLAMENT

Módosítók a kerületben és a par-
lamentben: Dr. Oláh Lajos a kerület 
országgyűlési képviselőjeként rendszeresen 
nyújt be javaslatokat a kormány munkájá-
val kapcsolatban, most Varga Mihály pénz-
ügyminiszterhez fordult több támogatandó 
téma költségvetési fedezete kapcsán. 

– Napirenden volt Erzsébetváros költ-
ségvetésének elfogadása, ahol a jelenlegi 
helyzet, a járvány és a kormány pénzel-
vonása összességében nem tette lehetővé, 
hogy mindent megadjon az önkormány-

zat a lakóknak, amit egyébként szeretne. 
Ezért azzal a javaslattal fordultam a 
pénzügyminiszterhez, hogy biztosítson 
forrásokat az erzsébetvárosiaknak – 
mondta dr. Oláh Lajos, tételesen felsorol-
va a támogatandó, ám forráshiány miatt 
meg nem valósuló költségvetési tételeket. 

– A február 17-én benyújtott költ-
ségvetési javaslataimmal kapcsolatban 
sajnos nemleges válasz érkezett. A feléből 
megtudhattam, hogy szerintük milyen 
nagy mértékben támogatja a kormány az 

önkormányzatokat, majd azt a szerintem 
vitatható mondatot, hogy idén még több 
jut az önkormányzatoknak, mint tavaly. 
Mindannyian tudjuk, hogy csak bizonyos 
önkormányzatok lettek részesei eddig 
ennek a pozitív tendenciának. A válasz 
lényegileg annyit javasolt, hogy a felsorolt 
tételekre pályázzunk a központi költségve-
tésnél, illetve az EU-nál. Szóval elutasítot-
ták a kérésem, de ennek a javaslatnak és a 
felépülő történetnek van egy kis pikan-
tériája is: ezeket a javaslatokat eredetileg 
a Fidesz-frakció nyújtotta be a kerületi 
költségvetés módosító indítványaként, 
ezért sajnálattal kell közöljem: a kormány 
nem támogatta javaslataik megvalósítását. 
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Mesélő pénzügyeink
Hogy mikor és mennyi jut a költségvetésből bármire, azt jelentősen befolyásolja a gazdaság helyzete, a 
parkolási, az adó- és egyéb bevételek összessége. Az önkormányzat éves költségvetését hosszas előké-
szítő munka előzi meg, annak tételsoraihoz a képviselő-testület tagjai is nyújthatnak be javaslatokat. 
A jelen tárgyalásokon több olyan képviselői javaslat is érkezett, ami megfontolandó, sőt több esetben 
támogatandó célokra fordítana pluszösszegeket, ám 4 milliárdos deficit mellett ezek nem, vagy csak 
megcsonkított összeggel kerültek be az elfogadott költségvetésbe. 

Tüdőgyulladás elleni vakcina – 35.000 ezer forint 
Egyházi támogatások – 15.000 ezer forint 
Gyalogátkelőhelyek modernizálása – 8.000 ezer 
forint 
Hulladékgyűjtők kihelyezése, felújítása – 20.000 
ezer forint 
Rendszeres allergiavizsgálat bevezetése – 7.000 
ezer forint 
Civil Ház kialakítása – 40.000 ezer forint 
Köztéri kamerarendszer kiépítésének folytatása – 
8.000 ezer forint 
Ajándék húsvéti sonka és vitamincsomag támoga-
tás – 10.000 ezer forint 
Beltéri mozgásérzékelő lámpa a társasházakba – 
4.000 ezer forint 
Rászoruló családok támogatása – 5.000 ezer forint 
Új nyilvános illemhelyek létesítése – 30.000 ezer 
forint 
Erzsébetvárosi Híradó támogatása a Breuer Press 
Productions Kft. készítésében – 15.000 ezer forint

„...ezeket a javaslatokat 
eredetileg a Fidesz-frakció 

nyújtotta be a kerületi 
költségvetés módosító 
indítványaként, ezért 

sajnálattal kell közöljem: 
a kormány nem támogatta 

javaslataik megvalósítását.” 



Ha betartjuk a szabályokat, akkor hamarabb eljöhet az ideje a 
nyitásnak is.   

Bezártak az iskolák és óvodák
A járvány néhány nap 
alatt fordult enyhülés-
ből, veszélyesen emel-
kedőbe, így a kormány 
kénytelen volt lépni, és 
a tavaszi szünet végéig 
bezárni az iskolákat, 
óvodákat. A közétkez-
tetéssel kapcsolatban 
az önkormányzat 
honlapján részletesen 
tájékoztatták az érin-
tetteket. Az elsődleges 
hírekkel ellentétben kiderült, hogy az ügyeletet biztosítják az 
intézményekben, és a bölcsődei ellátás zavartalanul folytatódhat. 
Az önkormányzat és a óvodák azt kérik, hogy csak a legszüksé-
gesebb esetben, és kizárólag egészséges gyermeket vigyenek a 
közösségbe, valamint azokat a gyermekeket is tartsák otthon, 
ahol a családban fertőzött beteg található. 

Idősek támogatása
Folyamatos az idős lakók számára biztosított segítségnyújtás, így 
azoknak, akik nem tudnak bevásárolni menni a Humán Szolgáltató 
biztosítja a bevásárlást. A leadott megrendelések kiszállításában 
segítséget nyújtanak a jelen pillanatban szabad kapacitással 
rendelkező parkolóőrök is. Januárban és februárban több mint 100 
esetben jutott így élelmiszerhez kerületi nyugdíjas, 24 alkalommal a 
bentlakásos nyugdíjasotthonokban élők számára is megszervezték 
az ellátást. Fontos tudni, hogy a kiszállítás térítésmentes, azonban 
a bevásárolt élelmiszer és egyéb háztartási felszerelések nem. 

Összefogás a bajban!
Nem vagyunk bulvárlap, és nem a hangulatkeltő nagy szavakkal szeretnénk olvasóink figyelmét felkelteni, de kénytelenek vagyunk 
egy rövid bekezdés kedvéért eltérni hagyományainktól. A Covid-járvánnyal kapcsolatos döbbenetes számadatok ijesztőek. Néhány 
hete még bizakodóak voltunk, reménykedtünk, hogy a 2. hullám enyhülést mutató adatai után elkerül minket a korábbiaknál is ve-
szélyesebbnek mondott 3. hullám. Talán, ha jobban figyeltünk volna a mutált vírusokkal terhelt környező országok adataira, akkor 
jobban felkészülhettünk volna. Talán. A feltételes mód természetesen adott, hiszen nem tudhatjuk, hogy mi történt volna, ha... 

Az elhunytak száma március közepén elérte a 17 ezret. 17 ezer ember, akiknek családja, gyermekei, szülei, barátai voltak. A 
Covid-járvány halottainak száma a valóságban százezernyi érintett embert jelent, a járvány veszteségei ilyen értelemben is felmér-
hetetlenek. A fertőzöttek közül március közepén már több, mint ezer ember volt lélegeztetőgépen, a kórházi kapacitások elérték azt 
a küszöböt, mikor már beszélni kell arról, hogy mennyi ápoló tud a lélegeztetőgépek mellett úgy helytállni, hogy minden beteg a 
maximális figyelmet és ellátást kaphassa. Ahogy az egyik vidéki kórház orvosa fogalmazott korábban: a lélegeztetőgép csak egy vas, 
ha nincs mellette személyzet. 

Tennünk kell azért, és csak mi tehetünk azért, hogy egy pozitív fordulat bekövetkezzen. A józan ész diktálja: aki tud, maradjon 
otthon. Ha mehetnékünk van, ne a pláza legyen a cél. Viseljük a maszkot, bármilyen zavaró, bármennyire nem szeretjük. Segítsük 
szüleinket, idős rokonainkat, az észszerűség határain belül szomszédainkat, barátainkat. Foglalkozzunk egymással, hogy mentáli-
san is épen vészeljük át ezt a pár hetet. És nem utolsó sorban, aki teheti, oltasson, aki még nem regisztrált, regisztráljon, mert csak 
akkor győzhetjük le a járványt, ha bármilyen formában védetté tesszük magunkat, és így megóvhatjuk szeretteinket és a környeze-
tünkben élőket is. 

Legyen ez a mostani húsvét az utolsó olyan ünnep, amikor nem ölelhetjük meg egymást! 

VÍRUSNAPL    11.́
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Maszkokat kérhetnek
Erzsébetváros országgyűlési képviselője, dr. Oláh 
Lajos felhívással fordul a kerületben élőkhöz. 

A Covid 3. hulláma mindent tervezhetőt felborított. Most, eb-
ben a nehéz pillanatban elsődleges közös célunk az egészség 
megőrzése, a járvány megfékezése, a kórházak terhelésének 
csökkentése. A járvány kezdetén a lakosság védelmére össz-
pontosítottam, igyekeztem maszkokkal segíteni a rászorulókat, 
az időseket, akik abban a pár hónapban a lakásaikat el sem 
tudták hagyni. Most újra rendkívül fontos, hogy saját és kör-
nyezete biztonsága érdekében minden lakó hozzájuthasson a 
megfertőződést gátló egészségügyi maszkokhoz: A drolahlajos@
dkp.hu e-mail-címen jelentkezők postaládájába fejenként 5-5 
eldobható szájmaszkot juttatunk el az elkövetkező hetekben.  
A háziorvosi rendelők és a szociális szféra dolgozói ugyanezen 
az e-mail-címen védőfelszerelés-, maszk- és védőruhaigényei-
ket jelezhetik.

A hatósági házi karanténban és segítség nélkül maradt idős 
lakók a Bischitz Johanna Humán Szolgáltatónál kérhetnek segít-
séget. 06-1-283-48-91. 



Kérdések és válaszok
Dr. Komáromi Zoltán háziorvos, az önkormányzat üzemorvosa 
az oltásokkal kapcsolatos kérdésekre válaszolt az Erzsébetváros 
Hírei Facebook-oldalon. Miért fontos, hogy beoltassuk 
magunkat? Hogyan reagálhat szervezetünk az oltásra? 
Mikor várható a védettség kialakulása? Nagyon sok kér-
désre választ kaphatnak, ha megtekintik a felvételt.

Védettek a nyugdíjasotthonok lakói!

A Bischitz Johanna Humán Szolgáltató munkatársától megtudtuk, 
hogy immár a 2. oltásukat is megkapták a nyugdíjasotthonaink-
ban élők. Az oltócsoport tagjai a járványügyi szabályoknak megfe-
lelően, védőruhába öltözve a helyszínen oltották a  Dózsa György 
úti és a Peterdy utcai nyugdíjasházak lakóit. 

Választ vár az önkormányzat
Az önkormányzat Facebook-oldalán is megjelent a hír, miszerint a 
poszt napjától (március 10.) számítva, azokkal a közérdekű kérdé-
sekkel, melyekre nem kaptak eddig választ az Operatív Törzshöz 
fognak fordulni.
„A járvány alakulásától függően kérdéseinket esetleg újabbakkal 
is kiegészítjük, illetve a megnyugtató válasz beérkezéséig újra és 
újra feltesszük. Ezekről, és az illetékesektől kapott válaszokról 
önöket is tájékoztatjuk.” – írják a posztban, ahol az első kérdése-
ket is felsorolták:  
• Tervezi-e a kormány a gyermekfelügyeletet ellátó pedagógusok 

rendszeres tesztelését? 
• Tervezi-e a kormány a gyermekfelügyeletet ellátó pedagógusok, 

soron kívüli beoltását? 
• Erzsébetváros lakosai közül hányan kaptak eddig Covid-19 elleni 

védőoltást?
• Tervezi-e a kormány, hogy a beoltottakról területi megosztásban 

is közöl adatokat? 
• Mit tett és mit tesz a kormány, hogy a jövőben ne fordulhasson 

elő hétvégihez hasonló fejetlenség a koronavírus elleni védőol-
tások beadásának megszervezésében?

Tesztelés, tesztelés
Ugyancsak a Humán 
Szolgáltatótól kaptunk 
információt arról, hogy 
a tesztelés folyamatos a 
szociális intézményekben. 
A főváros által biztosított 
tesztek felhasználásával 
januárban és február-
ban összesen 551 tesztet 
végeztek el a hozzájuk 
tartozó intézményekben.
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Tűzifa lett a kivágott fákból
A kerületben az utol-
só kis cserje, bokor 
is gondos kezekben 
van, minden apró 
zöldfelületet igyek-
szik megőrizni, sőt 
fejleszteni az önkor-
mányzat. Ugyanez 
a helyzet a fákkal is, 
ám sajnos előfordul, 
hogy némely lombos kedvencünket ki kell vágni. 
Az önkormányzat Facebook-oldalán felhívással fordultak a la-
kókhoz: A kerületben minden egyes fa kivágását alapos vizsgá-
lat előzi meg, és csak végső esetben távolítjuk el a növényeket, 
például ha azok emberi életeket is veszélyeztetnek. Szeretnénk, 
azonban ezekkel a kivágott fákkal is szolgálni a kerületben élők 
érdekeit és tűzifaként hasznosítani őket.
Kérjük, ha Önnek vagy ismerősének tüzelőre van szüksége, jelez-
ze nekünk az alábbi e-mail-címen: tuzifa@bjhuman.hu és / vagy 
telefonszámon: +361 283-4891 munkanapokon 9-16 óra között.

Taxiszolgáltatás rászorulóknak
Valószínűleg sokkal többen élnek 
a kerületben olyan rászorulók, 
akiknek a Bischitz Johanna Hu-
mán Szolgáltató Központ se-
gíteni tudna, ám nem tudnak 
a lehetőségeikről, vagy nem 
szeretnének segítséget kérni. 
Az ingyenes taxiszolgálta-
tás pedig nagy segítség lehet 
mindazoknak, akik nehezen 
mozognak, így nem tudnak eljutni 
orvoshoz, kezelésekre, vizsgálatokra. 
A hozzánk eljuttatott adatok szerint januárban 18, februárban 20 
alkalommal vették igénybe a szolgáltatást. Kérjük olvasóinkat, 
segítsenek idős, vagy beteg ismerőseiknek azzal, hogy felhívják 
figyelmüket a humánszolgáltató különféle szolgáltatásaira.  

Az Erzsébetváros taxi szolgáltatás ingyenes taxi-kuponokat 
biztosít VII. kerületi lakosoknak egészségügyi szolgáltatás 
megközelítéséhez, illetve kiemelt jelentőségű hivatalos ügyek 
intézéséhez, ha az alábbi feltételek közül az egyik igaz a meg-
rendelőre: 
• önálló közlekedésre részben képes,
• célzott daganatellenes terápiában részesül,
• terhesség utolsó trimeszterében lévő várandós.
A szolgáltatás az utóbbi időszakban kibővült a kiemelt jelentő-
ségű hivatalos ügyek intézése céllal is. 

A részletes eljárásrendet, illetve kérvény formanyomtatványt 
a https://www.bjhuman.hu oldalon a Szolgáltatások menü-
pontban találhatják. E-mailban a projektcsoport@bjhuman.hu 
címen érdeklődhetnek, illetve telefonon a 06-1-283-48-91-es 
számon kaphatnak tájékoztatást.
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Egészségügyi Kooperációs Team alakult Erzsébetvárosban, melynek célja az egészségügyi ellátási rendszer fejlesztése. Az egészség-
ügyben dolgozó szakmai csoportok képviselőinek illetve a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáinak közös munkája remélhetőleg egy-
szerre fogja növelni a lakosság elégedettségét, valamint elősegíti az egészségügyben dolgozók munkájának gördülékenyebbé tételét. 
Az önkormányzat részéről Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester vesz részt a megbeszéléseken.

– Nagyon fontos, hogy az önkormányzat folyamatos párbeszédre hívta a kerületi egészségügyi ellátás szereplőit – mondta az alpol-
gármester asszony. – Ez a fórum egy új hidat képez köztünk, mivel a kerületi egészségügyi alapellátó rendszer egyes szakterületeinek 
tagjai, a Bischitz Johanna Humán Szolgáltató Központ, a Humánszolgáltató Iroda vezetője és az önkormányzat közösen beszélik meg a 
legfontosabb kérdéseket.

Következő számainkban beszámolunk a tervekről, az elért eredményekről, intézkedésekről.

Egymást segítve

Pert nyert Erzsébetváros jegyzője a Pesti Srácok ellen. Az ítélet szerint a hírportál újságíról nem mondtak igazat, amikor azt állították, 
dr. Laza Margit döntéseivel kárt okozott Soroksárnak, ennek ellenére több tízmilliós jutalomban részesült. Az ítélet még nem jogerős, 
de tanulságos: kiderül ugyanis belőle, hogy Soroksár polgármestere egy átvilágító vizsgálatot rendelt meg dr. Laza Margit ellen, évek-
kel távozása után. A pontatlanságokkal, szakmai tévedésekkel teli vizsgálati anyagot az érintett nem ismerhette meg, de a Pesti Srácok 
újságírói megkapták. 

Tehát a lejárató cikk egy, Bese Ferenc polgármester megrendelésére összeállított, vizsgálati anyag alapján íródott. A dokumen-
tumról a bírósági ítélet úgy fogalmazott: az átvilágításhoz hitelesség nem kapcsolódik, megrendelője érdekében és utasításai szerint 
készült, és legfeljebb véleménynek tekinthető. Ezért a koncepciózus eljárásért közpénzből fizetett Soroksár polgármestere egy kor-
mányközeli ügyvédi irodának. 

A Pesti Srácok cikkét többen is átvették, ezért további perek várhatók. Ezekben az esetekben legalább azonosítható, hogy kik az el-
követők; a hasonló tartalmú, de névtelen, mocskolódó, hazug szórólapok esetében azonban nem. Dr. Laza Margit Erzsébetvárosban is 
következetesen és szigorúan megkövetelte és megköveteli a törvényességet. Nem politikai szereplő, hanem szakember. Meghurcolása 
épp ezért érthetetlen, de pont ezért a bírósági előtt kell felelnie a vétkeseknek.  

Sajtópert nyert a jegyző

Volt lakáspályázat és lesz is! Har-
madjára foglaljuk össze lapunk-
ban az önkormányzati tulajdonú 
lakásokkal kapcsolatos EVIN-pá-
lyázatok eredményét. Fontos, és 
nem lehet elégszer ismételni, 
hogy a kerületi fiatal felnőttek, 
házasok, de akár csak önállósul-
ni vágyók számára is egy fontos 
lakhatási lehetőséget kínál az 
önkormányzat. 

A tavaly novemberben kiírt pályázat 
olyan lakásokra vonatkozott, melyeknek 
felújítását a jövendőbeli bérlő vállalta. A 
meghirdetett 15 db önkormányzati bérla-
kásra 2021. január 18-ig 38 pályázatot 
nyújtottak be, ebből 7 nem felelt meg a 
pályázati feltételeknek. Utóbbiakat mind 
hiányosan nyújtották be. A 31 érvényes 
pályázatról a Pénzügyi és Kerületfejlesz-
tési Bizottság február 15-i ülésén dön-
töttek, a határozatok alapján mind a 15 
meghirdetett lakásra pályázati nyertest 
hirdetett az EVIN Zrt. A nem nyertes 

pályázók részére a befizetett ajánlati díj 
összegét visszafizetik, ezt nem kell külön 
kérelmezniük.

A meghirdetett 15 önkományzati lakás-
nak ingatlanonként 2 és 6,8 millió forint 
között volt a becsült felújítási költsége, 
amiből a nyertes 1,4-2,8 millió forintnyi 
bérbeszámítást vehet igénybe - ameny-
nyiben és miután az általa elnyert lakást a 
pályázati kiírás feltételei szerint felújítja.

A nyerteseknek a szerződéskötéstől 
számított 8 hónap áll rendelkezésére, 
hogy az általuk megpályázott lakás 
rendeltetésszerű használatra alkalmassá 
tételéhez szükséges felújítási munkálato-
kat elvégezzék. A megkötött szerződések 
alapján a nyertes pályázók már hozzá-
kezdhettek a munkálatokhoz. 

A korábbi pályázati tapasztalatok sze-
rint a pályázók többsége jóval 8 hónapon 
belül végez a munkálatokkal, így hama-
rabb lesz biztosított a lakhatása. Szeret-
tünk volna bemutatni olyan új bérlőket, 
akik már végeztek a felújítással, de 
sajnos nem találtunk olyat, aki szívesen 

vállalta volna a megjelenést. Ellenben a 
tervünktől nem álltunk el, reméljük nem-
sokára találkozhatnak olvasóink is saját 
tapasztalatairól beszámoló pályázati 
nyertes bérlővel lapunkban. 

A második negyedévben várható az újabb 
pályázati kiírás megjelenése, és annak 
részletes feltételei a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően az önkormányzat – www.
erzsebetvaros.hu – és az EVIN Zrt. – www.
evin.hu – honlapokon lesz megtekinthető.
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Ötletekből 5*
Közös gondolkodás a Klauzál tér felújítására

A nyilvánosság előtt zajlott a Klauzál 
téri csarnokban az ötletelés, a kihelye-
zett táblán post-it lapokon gyűltek az 
ötletek. Március közepére a javaslatokat 
témacsoportokba rendezték a szervezők, 
egyértelműen látszik, hogy milyen irányt 
szeretnének a véleményezők: egy hasz-
nálható, többfunkciós, sok zöldfelülettel, 
kutyáknak, sportolni, pihenni és játszani 
vágyóknak is alkalmas komplexumot. 
Sok fű, pingpongasztal, fagyizó, parkőr, 
körcsúszda, pelenkázó, ivókutak ugyan-
úgy szerepelnek a javaslatok között, mint 
a futópálya, a kényelmes padok vagy a 
mélygarázs. Ha díjazhatnánk a legkü-
lönlegesebb ötleteket, akkor vélhetőleg 
az unikornissimogató lenne a nyertes, 
ami annyira meglepő volt, hogy azonnal 
beleszeretett mindenki, de a NASA-raké-
tabázis sem maradna le a dobogóról.  

Niedermüller Péter szerint minden 
vélemény és ötlet fontos, hiszen az önkor-
mányzat célja, hogy a helyiek megszeressék 
és újra birtokba vegyék a Klauzál teret. 

– Mindenkinek van beleszólása a 
park sorsába, és az önkormányzat min-
den kérdésben kikéri a lakók vélemé-
nyét, hiszen az életterükről van szó – 
mondta a térről szóló online fórumon, 
ami visszanézhető az Erzsébetváros 
Hírei Facebook-oldalon. 

Ezen a március 9-i lakossági fórumon 
Bárdi Zsuzsanna alpolgármester, a vá-
lasztókerület képviselője is részt vett, aki 
lakossági kérdésekre válaszolva többek 
között elmondta, hogy már a tervezésnél 
figyelembe veszik, hogy a park biztonsá-
gos legyen, ezért kicserélik a világítást, 
de azt is fontolóra veszik, hogy a megújí-
tott parkra parkőrök vigyázzanak majd. 

„Fontosnak tartjuk, hogy Budapest leg-
sűrűbben beépített kerületében minden 
zöldfelületet megőrizzünk, és jól karban 
tartsuk” – mondta az alpolgármester asz-
szony, mivel a növényzettel kapcsolatban 

is többen érdeklődtek.  Farkas Ágnes 
igazságügyi szakértő, minősített 
favizsgáló megnyugtatta a lakókat, 
hogy nem lesz olyan fakivágás, amit 
szigorúan szakértői szemmel (pl. 
betegség, elöregedés, veszélyesség) 
nem tartanak indokoltnak. A projekt 

vezető tervezője, Gyüre Bori elmond-
ta: a tervezésnél az volt a céljuk, hogy a 

zöldfelületet megnöveljék, és minél több 
em ber számára tegyék vonzóvá a teret. 
Kiderült, hogy a parkfunkció erősítésével 

ugyan csökken a sport- és játszóterület, 
de funkcionálisan használhatóbb és izgal-
masabb területet kaphatnak majd 
használóik. 

A fórum felvétele: Facebook 
Erzsébetváros Hírei.

Várják a javaslatokat, 
észrevételeket
Március közepe után az interaktív táblát 
beszedték a csarnokból, azonban ezzel 
nem zárult le az ötletek gyűjtése; a Meg-
újul a Klauzál tér Facebook-csoportban 
és a klauzalter@erzsebetvaros.hu e-mail- 
címen továbbra is várják a lakossági 
észrevételeket. A következő hetekben 
összegzik a beérkezett javaslatokat, azo-
kat szakmai szempontok alapján vélemé-
nyezik a szakemberek, majd elkezdődik 
a tervek átdolgozása, amiről a lakosság 
az online oldalakon, illetve lapunkon 
keresztül is tájékozódhat. 

Bár idén szinte biztos, hogy nem kezdődhet el a Klauzál tér felújítása a költségvetési elvonások miatt, 
a tervezés és a társadalmi egyeztetés folytatódik. Talán nem is baj, hogy a lakossággal való párbeszéd-
re több idő marad, mert egyértelműen kiderült az elmúlt hetekben: Erzsébetváros lakossága nem csak 
hasznos tapasztalatait osztotta meg az önkormányzat vezetésével, hanem briliáns, sokszor a humort 
sem nélkülöző javaslatokkal is előálltak. 

NOVELLAPÁLYÁZAT
Erzsébetváros önkormányzata 

novellapályázatot hirdet, amelynek 
témája: emlékek a Klauzál térről. Van 

egy jó sztorija a Klauzál térről? Tudja hol 
fordult a kettes villamos, randizott a park-
ban, vagy evett a Kádár Étkezdében? Írja 
meg nekünk! A pályázaton magyar nyelvű 

prózákat várunk, szóközzel számítva 
minimum 3600, maximum 4000 leütés 

terjedelemben. Beküldési határidő: 
2021. április 30. Részletek www.

erzsebetvaros.hu

GYERMEKRAJZ- 
PÁLYÁZAT

Erzsébetváros Önkormányza-
ta Gyermekrajz pályázatot hirdet, a 

Klauzál tér gyerekszemmel témában. A 
versenyre 2021. április 30-ig lehet pályáz-
ni, az alábbi három korcsoportban: óvoda, 

általános iskola alsó tagozat, általános iskola 
felső tagozat. Cél: a pályázók kreativitásának és 
önkifejezésének az ösztönzése, vizuális kultúra 

fejlesztése, a kísérletező művészet felfede-
zése. A pályamunkákat elektronikusan a 

klauzalter@erzsebetvaros.hu e-mail- 
címre várják, Gyermekrajz pályázat 

megjelöléssel. Részletek: www.
erzsebetvaros.hu.
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Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

SZOCIÁLIS

Ebben a helyzetben ugyanis nem csak a 
koronavírus lehet igazán az egészségünk 
rombolója, hanem a feszültség, a ma-
gány, vagy éppen az, hogy nincs egy perc 
nyugtunk se a családunktól és hirtelen 
a munkavégzés, az iskola, a sport és a 
pihenés helye is az „otthon” lett, ami nem 
kis megterhelést jelent – mondta lapunk-
nak Seltenreich Zorka pszichológus, a 
kerületi Humán Szolgáltató munkatársa. 
Kollegája, Jersele Adél hozzátette: teljesen 
„normális”, hogy az összezártság, a krízis-
helyzet okozta stressz, bizonytalanság, 
vagy a kilátástalanság konfliktusokat idéz 
elő. Javaslatuk az, hogy fokozottabban 
figyeljünk a konfliktusok megelőzésére és 
megoldására. A pszichológusok szerint 
a legjobb megoldás a megelőzésre az, ha 
tudatosítjuk és megpróbáljuk elfogadni, 
hogy különbözőek vagyunk. A konfliktu-
sok megoldására rengeteg módszer van, a 
két pszichológus az önérvényesítő (asszer-
tív) kommunikációt emelte ki, vagyis azt, 
amikor a másik számonkérése helyett, 
saját érzéseinkről kommunikálunk.

A karantén és az összezártság a napi-
rendre is hatással van. Érdemes időbeosz-
tást írnunk, és meghatároznunk, mikor 

vagyunk együtt és külön. Lehetőleg jusson 
mindenkinek kis „én idő” és „én-tér”. A 
Humán Szolgáltató munkatársai szerint 
külön nehézség az is, hogy a munka és a 
magánélet egy színtéren zajlik, ezért is fon-
tos, hogy valamennyire mégis elválasszuk 
őket egymástól. 

– Érdemes hasonló munkakörülménye-
ket teremtenünk, mint a munkahelyünkön 
– javasolta Jersele Adél. Vagyis öltözzünk fel, 
tartsunk ebéd/kávészünetet, valamint figyel-
jünk az időkeretek betartására is, ne húzzuk 
el a munkaidőt egész napra. – Jelöljünk ki a 
lakásban egy bizonyos helyet, ahol dolgo-
zunk, vagyis – a lehetőségeinkhez mérten 
– térben is el legyen határolva a munka a 
pihenéstől – tette hozzá Seltenreich Zorka. 

Mozogjon otthon! 
Bezártak a konditermek, edzőtermek, 
beszűkültek a sportolási lehetőségek, ami 
komoly egészségügyi problémákat vonhat 
maga után – hívta fel a figyelmet Fehér 
Melitta, a Mozgáscentrum gyógytorná-
sza. A szakember szerint aggasztó, hogy 
még az a minimális napi „testmozgás” is 
elmarad, hogy az ember a munkahelyére 
eljusson. Fehér Melitta elmondta, hogy 

a mozgásszegény életmód az izmok sorva-
dásához vezet rövid távon, hosszú távon 
pedig akár maradandó deformitások 
kialakulását is okozhatja. A szakember 
szerint a legnagyobb baj, hogy ilyenkor 
egész nap ülünk, a testünk pedig ebben a 
helyzetben „rögzül”, ami előbb-utóbb de-
formációval, izomrövidüléssel, hátfájással, 
akár porckorongsérvvel is járhat. 

– A jó hír, hogy a legtöbb probléma 
gyógyítható, vagy a legideálisabb esetben 
meg is előzhető – mondta lapunknak a 
gyógytornász, aki szerint a legjobb, ha 
rendszeres végzünk otthon is testmoz-
gást. Ráadásul mindehhez nincs szükség 
nagy beruházásokra – egy kézi súlyzót 
egy vizespalackkal egyszerűen ki tudunk 
váltani. A gyógytornász szerint érdemes 
egy egyszerű jógamatracot beszereznünk, 
hogy indulhasson az otthoni torna. De 
mit tornázzunk, mikor és mennyit? 

– Érdemes heti háromszor végezni a 
testmozgást, de úgy, hogy minden alka-

3. hullám: 
KARANTÉNTIPPEK

Március elején megint szinte 
minden bezárt Magyarországon, 
sokan otthonról dolgoztak, köz-
ben gyereket neveltek, sokan 
egész nap összezárva, vagy éppen 
magányosan élték az életüket. 
Összeszedtünk minden praktikus 
információt ahhoz, hogy ezt az 
időszakot átvészelhessük. 

Ha úgy érzi, hogy a nehézségek megol-
dásához pszichológus segítségére van 

szüksége, úgy kerületi lakosként, térítés-
mentesen igénybe veheti 

a Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató pszichológiai tanácsadását. 

Kérjen felvilágosítást! 
egeszsegfejlesztesipont@bjhuman.hu
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SZOCIÁLIS

lom után egy pihenőnapot iktatunk köz-
be – mondta Fehér Melitta, aki szerint 
fontos, hogy először egy alacsony intenzi-
tású, minden ízületre és irányba kiterjedő 
bemelegítéssel kezdjünk. Ezután jöhet a 
fő rész, ami lehet egy intenzívebb kar-
diológiai, vagy izomerősítő torna, esetleg 
egyszerűbb mobilizáló torna. Mindezek 
segítenek „egyensúlyban tartani” a szer-
vezetünket, és kompenzálni az egész na-
pos ülést. A tornát természetesen leveze-
téssel, nyújtással zárjuk. 

Bár a Mozgáscentrum a Lövölde tér 7. 
szám alatt zárva tart, de online formában 
továbbra is tartanak foglalkozásokat. 

– Zárt Facebook-csoportunk megtalál-
ható a „Mozgáscentrum-Lövölde tér” név 
alatt, ahová a Mozgáscentrum dolgozói 
több videót is készítettek és töltöttek fel – 
hívta fel a figyelmet a gyógytornász. 

Mit együnk, hogy
egészségesek maradjunk?
– A mozgásszegény életmód és az unal-
mas, egyhangú, vagy akár feszült otthoni 
közeg miatt észrevétlenül kezdünk el 
nassolni, vagy túlenni magunkat. Így 
könnyen felszedhetünk pár pluszkilót. 
Jó hír, hogy egy kis odafigyeléssel még 
az előnyünkre is fordíthatjuk a jelenlegi 
helyzetet – mondta lapunknak Karmos 
Anna dietetikus. 

A szakember szerint a felszabadult 
plusz időt felhasználhatjuk arra is, hogy 
több figyelmet fordítunk a család egészsé-
ges táplálkozására és a közös étkezésekre. 

– Érdemes előre tervezni a heti menüt, 
és már a bevásárlást is tudatosan intézni, 
ezzel minimálisra csökkenteni a boltban 
töltött időt. Ha nem jutunk hozzá friss, 
nyers alapanyagokhoz, akkor vásárolha-
tunk fagyasztott verziót is, például gyü-
mölcsből vagy zöldségből. A bevásárló-
lista sokat segít – javasolta Karmos Anna. 

A dietetikus azt javasolja: próbáljunk 
meg nagyobb adagokat főzni, ami több 
napra elég, így nem kell minden időnket 
a konyhában töltenünk, és megkíméljük 
magunkat a feldolgozott készételektől is. 

Ha kell, le is fagyaszthatunk az elkészült 
ételből, amit aztán később gyorsan felme-
legíthetünk, amikor szükségünk van rá. A 
másik praktikus tanács, hogy vonjuk be a 
család többi tagját is a közös főzésbe, így a 
monoton napokat feldobhatjuk valamivel. 

– Megmutathatjuk, milyen fontos a he-
lyes kézmosás, hogyan kell előkészíteni az 
alapanyagokat, és hogyan kell elkészíteni 
az ételeket. A helyes szokásokat már ér-
demes gyermekkorban kialakítani, ezért 
mutassunk nekik jó példát! – mondta 
Karmos Anna.

A jelenlegi helyzetben nagyon fontos az 
immunrendszerünk védelme, erősítése. 

– Mostanában mindenki hangsúlyozza, 
hogy a C- és D- vitamin elengedhetetlen 
része ennek. Arról azonban kevesen be-
szélnek, hogy az ép, egészséges bélflóra 
is nagyon fontos az immunrendszerünk 
számára – mondta a dietetikus, aki azt 
javasolja: az egészséges bélflóra érdeké-
ben fogyasszunk élőflórás tejtermékeket 
(joghurtot, kefirt), kovászos uborkát, vagy 
savanyúkáposztát. A bélflórát támogató 
étrend elengedhetetlen része a megfelelő 
rostfogyasztás is, ehhez együnk teljes kiőr-
lésű pékárut, zöldség- és főzelékféléket, és 
ha tehetjük, együk meg a gyümölcsök hé-
ját is! A rostfogyasztás mellé nagyon fon-
tos a megfelelő folyadékfogyasztás is, ezért 
ügyeljünk arra, hogy napi minimum 8 
pohár folyadékot (lehetőség szerint vizet) 
megigyunk!

Kérdezzen a gyógytornászoktól, vagy 
jelentkezzen az online foglalkozásokra!
E-mail: mozgascentrum@bjhuman.hu, 

Tel: +36 30/592-0190

A vírushelyzet elmúltával lehetőség van 
egyéni dietetikai tanácsadásra: 
mozgascentrum@bjhuman.hu, 

+36 30/507-4552



– Ha végigmegyek a Keletiben, szinte 
bárki jön szemben, biztos, hogy tanítot-
tam őt, vagy a szüleit – mondja Tomori 
Beatrix, aki 32 éve tanítja az általános 
iskolásokat a Baross suliban. Az első 
hullámban, ahogy bezártak az iskolák, 
hirtelen teljesen ismeretlen helyzetben 
találta magát. 

– Pedagógusként is, anyaként is, min-
den szinten embert próbáló volt. Nem 
tudtuk, hogy mi lesz, hogyan és mit csinál-
junk, hogyan kapcsolódjunk a gyerekek-
hez. Nem tudtuk, hogyan viszonyulnak a 
szülők és a gyerekek ehhez az új hely-
zethez. Az iskola olyan háromlábú szék, 
ahol a szülő, a gyerek és a tanár összekap-
csolódik. Ez a kapocs egészen átalakult a 
járványban. 

Pótolni a családot, 
legyőzni a félelmet
A tanárnő a legkisebbeket tanítja 
az általános iskolában és azt vallja: 
fontos a személyes kontaktus, miköz-
ben ismereteket ad át. – A szeretet 
égisze alatt szinte bármit megtesznek 
a gyerekek. Szeretik, ha mosolygok, 
ha jó hangulatom van, ha megölelem 
őket, fontos nekik a jó szó, a simogatás. 
Ezek elmaradtak. Ugyancsak fontos a 
folyamatos visszajelzés, csak úgy tudnak 
továbblépni. Valójában ennek a korosz-
tálynak a legfontosabb a testi kontaktus, 
a dicséret, a jó szó – mesélte Tomori 
Beatrix, aki néha csak azért ül le a gép 
elé délutánonként, hogy a gyerekekkel 
beszélgessen.

Dr. Gyarmati Andrea 1989 óta gyó-
gyítja a gyerekeket Erzsébetvárosban. Az 
első hullámban csak online rendelt, és 
nem titkolta, hogy ez komoly szakmai 
kihívást jelentett. 

– Szeretnék gyógyítani és nem táv-
kuruzsolni, és szeretném a betegeimet 
egészségesen visszakapni, a félelmet 
legyőzni. Az anyuka lefényképezte azt a 
bizonyos torkot, én megnéztem a fotót 
és felírtam valamit rá, na, ez pont olyan, 
mint amikor kacarászunk a Gyurcsokon 
(sámán-táltos népi energiagyógyász 
médiaszemélyiség volt – a szerk.). Hiá-
nyoztak a gyerekek, akik közül szinte csak 
azokkal találkoztam, akik oltásra jöttek. 

A szociális területen, a házi segít-
ségnyújtásban viszont nem lehetett az 
online jelenlétet megoldani. Nem is 
volt kérdés, hogy a Humán Szolgáltató 

munkatársai ott vannak-e az idősekkel. 
Szincsákné Horváth Anikó, a házi segít-
ségnyújtás vezetője 20 éve foglalkozik rá-
szorulókkal, idősekkel Erzsébetvárosban, 
és azt mondja: az első hullám azért volt 
sokkal nehezebb, mert senki sem tudott 
semmit. Szerinte a harmadik hullám már 
könnyebb egy fokkal, annak ellenére, 
hogy sokkal intenzívebb. 

– Másfajta átszellemülést igényelt a 
járvány. A történelemből ismertük a 
világjárványokat, de nem éltük át soha. 

Kevesen tudják, hogy mi magunk 
megyünk el az idős otthonába, és 

ott látjuk el. Nem csak bevásá-
rolunk, hanem fürdetünk is, 
meghallgatjuk az idősek gond-
ját-baját, problémáját. Mindent 
megcsinálunk, ami szükséges: 
postára megyünk, gyógyszert 
váltunk ki, intézzük a dolgo-
kat. A mindennapi életükben 

veszünk részt. Nem tudjuk pótolni a 
családot, de megpróbáljuk – meséli a 
munkájáról Szincsákné Horváth Anikó.

Érezni a feszültséget
Három különböző szakterület, három 
különböző ellátási forma. A szakmai 
kihíváson túl mindegyik interjúalanyunk 
érezte az emberekben a feszültséget. 

– Nem azt látom, hogy megcsendesedett 
a dolog, hogy jobban figyelnénk egymásra, 
hogy toleránsabbak lennénk  – mondta 
dr. Gyarmati Andrea. – Ahogy szűkülnek 
a mozgásterek, a lehetőségek, mindenki 
feszültebb, idegesebb, hamarabb csattan. 

KÖZÉLET

14    Erzsébetváros     2021. MÁRCIUS

A gyengébbik nem 
három erős tagja
A harmadik hullám felfutó ágában még éppen nyitva lehettek a virágüzletek március 8-án, aztán nekik 
is be kellett zárniuk. A nőnap így kissé kapkodósra sikerült a járvány idején. A járványhelyzet azonban 
nem csak ezt a napot tette rendkívülivé, az egész elmúlt év komoly terhet rótt az asszonyokra a jár-
ványidőszakban. Tomori Beatrix tanítónő, dr. Gyarmati Andrea gyermekorvos és Szincsákné Horváth 
Anikó, a humánszolgáltató házi segítségnyújtás vezetője. Három dolgozó nő, akiknek munkája nem csak 
a járványidőszakban példaértékű. Három asszony, akiknek az életét és munkáját nagyban befolyásolja a 
járvány. Hogyan dolgoznak, hogyan élnek, hogyan küzdenek meg a nehézségekkel? Cikkünkből kiderül. 

„Azt üzenem, hogy talán, ha együtt bízunk, 
akkor jobb lesz.”
Gyarmati Andrea, gyermekorvos
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De attól, hogy üvöltözünk egymással, attól, 
hogy dögöljön meg a szomszéd tehene, 
nem lesz a helyzet jobb, sőt.

– A szülők néha örülnek, ha be tudják 
fizetni a csekkeket, a lakhatási problémák-
ról nem is beszélve. Néha 6-8-an is laknak 
egy lakásban – veszi át a szót Tomori 
Beatrix. A tanárnő szerint sok gyerek az is-
kolában tudott megnyugodni. – Ezt kiöltük 
azzal, hogy otthon kell maradniuk. A gye-
rekek nehéz, zaklatott helyzetbe kerülnek, 
nincs rekreációs lehetőségük. Nem csak 
iskola nincs, nem tudnak a barátaikkal 
együtt lenni, sportolni. Nincsenek olyan 
pontok, ahol a szelepeket nyitják. Nincse-
nek meg a pontok, amik biztosak voltak az 
életükben – mondja a tanárnő. 

Hogy vészelik át?
Amikor azt kérdeztük tőlük, hogy ők 
hogyan vészelik át a járványhelyzetet, 
mindegyikük kiemelte, hogy milyen so-
kat jelent a család, a kollégák támogatása. 

– Szerencsés helyzetben vagyok: dol-
gozhatok, és azt csinálom, amit szeretek, 
és amihez értek. Meg tudok belőle élni. 
Tudom, hogy emberek elvesztették a 
munkájukat, megélhetésüket, ez borzasz-
tó – mondta dr. Gyarmati Andrea. 

– Folyamatos kapcsolatunk van az 
igazgató úrral, aki meghallgat, segít, kiáll 
értünk. Van feladatbank, amihez nyúlha-

tunk. A kollégák összedugják a fejüket, 
együtt próbáljuk a nehézségeket megol-
dani, ez nagyon jól működik – mesélte 
a szakmai háttérről Tomori Beatrix, 
aki szerint az online oktatás egységbe 
kovácsolta a tanári közösséget. –Érezni, 
hogy egymásra vagyunk utalva a bajban, 
mindenki egymás hóna alá nyúl, együtt 
próbáljuk csinálni – mondta.

– Az elmúlt egy évben főleg mentá-
lisan, nem fizikailag vannak a kollegák 

leterhelve – fűzte hozzá 
Szincsákné Horváth Anikó, 
aki szerint a bezártság és a 
bizonytalanság mindenkit 
elfárasztott. – Szerencsére 
összeszokott a csapat, és si-
kerül kis fényt vinni egymás 
életébe. A Humán Szolgál-
tató munkatársa hozzáfűzte: 
meg szokták beszélni a 
problémákat egymás között, 
ez sokat segít.

Mindenkitől egy jó tanács
– Én azt vallom, minden nap legyen egy 
jó cselekedeted – mondja Tomori Beatrix 
arra a kérdésre, hogyan lehet túllenni ezen 
a járványon. – Van olyan tanítványom, aki 
annyit szeretett volna, hogy beszélgessünk 
vele online, mert a szülei dolgoznak. Olyan 
jó megmenteni egy lelket. A gyerekeknek 
ott vagyok, bármivel felhívhatnak, ha 
kell, elmondom a törtek szorzását egész 
számokkal. Ez kell nekem. Amit beleteszel, 
annyit visznek magukkal. Az ő tarsolyuk-
ban nincs több, mint amit mi adunk nekik.

– Szeretettel várunk minden Erzsé-
betvárosban élő idős rászorulót, ha úgy 
érzi, tudnánk neki segíteni. Akár csak 
egy beszélgetésre – mondja a házi segít-
ségnyújtás vezetője. Szincsákné Horváth 
Anikó szerint nincs annál nagyobb 
öröm, mint amikor valaki beenged a 
saját életébe. – Ez nagyon megtisztelő 
számunkra – teszi hozzá. 

– Szeretném hinni, hogy vége lesz, és 
jól jövünk ki belőle – mondja dr. Gyar-
mati Andrea. – Szeretném azt hinni, 
hogy ebből jobban tudunk kijönni, hogy 
visszatalálunk valahova, ami inkább a 
nagymamám generációjának életformája 
volt: lehetne együtt lenni, társasjátékozni, 
kirándulni, megölelni egymást, segíteni 
egymást. Azt üzenem, hogy talán, ha 
együtt bízunk, akkor jobb lesz. Ez biztos 
nagyon szentimentális, de nem minden a 
ráció. Ha az a kérdés, hogy mire hallgas-
sál, akkor ne az eszedre, hanem a szívedre.

„A mindennapi életükben veszünk részt. 
Nem tudjuk pótolni a családot, 

de megpróbáljuk.” 
Szincsákné Horváth Anikó, 

a házi segítségnyújtás vezetője

„A gyerekeknek ott 
vagyok, bármivel 
felhívhatnak, ha kell, 
elmondom a törtek 
szorzását egész 
számokkal.”
Tomori Beatrix, 

tanítónő



A 2020-ban összesen mért 2 771 710 
kerékpározó rekord azóta, hogy egy-
szerre öt helyen figyelik a műszerek a 
biciklis forgalmat. A bicikliutak és -sávok 
aszfaltjába telepített detektorok felett 
még télen is többen kerékpároztak: a 
2019. decemberi biciklis forgalmat már 
2020. december közepén túlszárnyalták 
a budapestiek, a bringás forgalom télen 
nőtt leginkább 2019-hez képest.

Múlt év tavaszára hiány alakult ki ke-
rékpárokból, és iszonyatosan meg is drá-
gultak a bringák. Ennek oka az, hogy a 
távol-keleti gyárakat és a szállító cégeket 

is érintette a járvány, az ezzel kapcsolatos 
lezárások. Mindemellett mindenki két 
kerékre szállt, aki gyorsan akart eljutni 
bárhová Budapesten, le akarta dolgozni 
a koronakilókat, és nem akart vesződni a 
parkolással. 

A Hajtás Pajtás munkatársa szerint 
idén sokkal nagyobb gondok vannak, 
mint tavaly, sokkal nagyobb lesz a hiány 
bicajokból. Sok helyen elakadtak a 
szállítmányok, a gyártási kapacitást nem 
növelték, nem indultak be új gyártóso-
rok, viszont a kerékpárok iránti kereslet 
világszinten a duplájára nőtt. 

Ismét lehet pályázni biciklivásárlásra
Erzsébetváros Önkormányzata idén is támogatja a közép-
iskolás diákok biciklivásárlását 10. osztálytól felfelé.
A támogatás feltételei ugyanazok, mint tavaly:
• betöltött 16. életév
• VII. kerületi lakcím 
• tanulói jogviszony-igazolás
– A pályázó kiválasztja a bringát, leadja a támogatási kérelmet, és már 
élvezheti a tavaszt 2 keréken – mondta el a pályázat menetét Tóth Csaba, 
a Klímavédelmi kabinet vezetője. A pályázók 40 ezer forint támogatást 
kapnak kerékpárra, 25 ezret rollerre.
A kérelmet az erzsebetvaros.hu oldalról lehet letölteni, és érdemes elek-
tro nikus formában beküldeni a járványügyi vészhelyzet alatt. 

Nyitva tarthatnak 
a kerékpárszervizek
A március elején meghozott járványügyi 
rendelkezések nem érintették a bicikli-
boltokat és -szervizeket, azok tovább-
ra is nyitva maradhattak. A Magyar 
Közlönyben megjelent rendelet szerint 
nyitva is maradhatnak a kerékpárbol-
tok, szervizek és kölcsönzők – közölte 
a Magyar Kerékpárosklub. A szervezet 
kezdeményezte Révész Máriusz aktív Ma-
gyarországért felelős kormánybiztosnál 
a nyitvatartást, és üdvözölte a kormány 
döntését. Közleményükben azt írják: a 
járműjavító műhelyek nyitvatartásá-
nak biztosítása szükséges a lakosság 
mobilitási igényeinek kiszolgálása és a 
gazdaság működtetése szempontjából. 
Járványmegelőzési és egészségügyi 
hatásai mellett a kerékpározás egy 
környezetbarát, helytakarékos és széles 
tömegeknek elérhető közlekedési forma, 
amely világszerte bizonyította hasznos-
ságát a vírushelyzetben.

Letölthető az összes szerviz 
listája Budapesten
A Magyar Kerékpárosklub összegyűjtötte 
a Budapesten elérhető bicikliszervizeket 
és -boltokat egy térképen és táblázatos 
formában is. A civil szervezet önkéntesei 
a boltokat régiók szerint csoportosí-
tották. A térképen oldalt ki és be lehet 
kapcsolni az egyes régiókat, ráadásul a 
térképet folyamatosan frissítik. Arra kérik 
a bringásokat, hogy ha megszűnt vagy új 

boltot talál valaki, esetleg 
megváltozott a nyitva-
tartás, akkor azt jelezze 
kommentben a táblázat 
megfelelő helyén.

Rekordok és drágulás
Az ingyenes parkolás 
betett a belvárosi autós 
közlekedésnek: mindenhol 
dugó van, parkolni pedig 
szinte lehetetlen. Emiatt 
egyre többen ülnek bicik-
lire. A Magyar Kerékpáros-
klub és a BKK nyilvános 
adatai szerint 2020-ban, 
az egy évvel ezelőttihez 
képest 15%-os forgalomnö-
vekedést mértek. 
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ORLAI PRODUKCIÓS IRODA
A kerületben végzett nemzetközi színvonalú kulturális 
tevékenységének elismerése ez a díj. Az iroda nagyszínpadi 
előadásainak otthona 2011 óta a Belvárosi Színház. Az iroda 
alapítója, Orlai Tibor producer nem mellesleg erzsébetvá-
rosi, hiszen a Madách Imre utcában született, és sokáig a 
Rumbach Sebestyén utcában élt. Az Orlai Produkciós Iroda 
az egyik legnagyobb magánszínház Magyarországon, amely 
alapítása óta állami támogatás nélkül működik.
„Meggyőződésem, hogy az elismerés, amivel a munkánkat 
díjazták, a produkciós iroda összes munkatársának szól, 
mert együtt hozzuk létre az előadásokat. Minden elismerés, 
díj visszaigazolása annak, hogy a helyes utat választottuk. 
Ez a díj erőt ad a következő hónapok harcaihoz, nehéz-
ségeihez. Minden évadban 8-10 bemutatónk van, és 30-35 
előadást tartunk folyamatosan műsoron, egyetlen vezérel-
vünk van: a minőség.”

Erzsébetváros képviselő-testülete 2012-ben „Pro Arte Erzsébetváros” díjat alapított, hogy a művészet 
valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, egyedi művészeti életpályával rendelkező szemé-
lyek, intézmények, művészeti csoportok, civil szervezetek, továbbá a művészek és a művészet támogatá-
sáért tevékenykedő személyek, szervezetek munkáját méltó módon ismerje el.  
A „Pro Arte Erzsébetváros” díj életműért vagy egyszeri kiemelkedő tevékenységért is elnyerhető. Az 
elismerés minden évben két személynek és egy intézménynek, szervezetnek vagy művészeti csoportnak 
adományozható. Idén két kiváló művész és egy szervezet részesült a díjban: Szarvas Ildikó képzőmű-
vész-tanár, Gálffi László színművész és az Orlai Produkciós Iroda.

A Pro Arte Erzsébetváros díj 
kitüntetettjei

Képzőművész és művésztanár, Erzsébetvároshoz kötődően kiemelkedő megbecsülést kiváltó, értékteremtő mű-
vészeti tevékenységet folytat. A hazai és nemzetközi művészeti és a művészetpedagógiai élet aktív szereplője, a 
kerület művészeti sokszínűségének fejlesztéséért tevékenykedik, a jövő művészeinek oktatásában meghatározó 
szerepet tölt be. A Pillanat Művészeti Alapítvány, amelynek vezetője, 2007 óta működik Erzsébetvárosban.
„Nagy öröm számomra a Pro Arte Erzsébetváros díj, hiszen nagyon fontos a helyi közösség elismerése is. Másfél évti-
zede vagyok erzsébetvárosi polgár, és a közösségi, civil munkámban több ízben élveztem az erzsébetváro-
siak közreműködését és az önkormányzat támogatását. A jövőben az együttműködő képzőművészekkel 
és előadóművészekkel szeretnénk új, nemzetközi projektekkel gazdagítani Erzsébetváros civil életét.”

SZARVAS ILDIKÓ

Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színész, érdemes művész. A Hal-
hatatlanok Társulatának örökös 
tagja. Immár 17 éve az Örkény 
Színház tagja. 
Rendkívüli felkészültségről, 
mély elemzésről tanúskodó 
színészi alakításaiért, egyen-
letesen kiemelkedő szín-
vonalú, eredeti eszköztárú 
színészetéért kapta meg az 
elismerést.
„Ahogy idősödik az ember, 
egyre többször részesül-
het elismerésben. Minden 
díjnak nagyon örülök. Most 
még jobban, amikor nélkü-
lözni kell a közönséget, és 
csak online előadásokat 
tudunk tartani. Erzsébet-
város! Fiatal főiskolás-
ként sokat csatangoltam 
a környéken. Király utca, 
a Dob utcai lemez an-
tikvárium (sajnos azóta 
bezárt), a Klauzál téri 
piac és környéke. Gozs-

du-udvar. Még emlékszem a 
régi állapotára. Most már az 
Örkény Színház ennek a kis 
világnak a közepe.”

GÁLFFI LÁSZLÓ
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A szervezők az online műsor összeállítá-
sánál is, mint az élőnél, azt tartják szem 
előtt, hogy színes műfaji és témakínálatot 
nyújtsanak nézőik számára, a programok 
által találkozhassanak kedvenceikkel, és 
megismerhessenek kevésbé ismert, de 
magas szakmai színvonalat képviselő 
előadókat, művészeket. A programok kö-
zös jellemzője, hogy mind egyedi, vagyis 
egyszeri és megismételhetetlen élményt 
kínálnak nézőiknek.

A műsor tervezésénél a szervezők 
folyamatosan figyelemmel követik a 
nézettségre vonatkozó adatokat is. Látha-
tóan nagy népszerűségnek örvendenek 
az irodalmi programok, a különböző té-
májú páros és kerekasztal-beszélgetések, 
a kerületi helytörténettel foglalkozó adá-
sok, az ökotermék-készítő workshopok. 
Ez utóbbiak esetében a jegyet vásárlók a 
számukra elküldött csomagban található 
alapanyagokkal otthonukban készíthe-

tik el a videóban bemutatott környezet-
kímélő terméket.

A statisztikákból jól látszik, hogyan 
ismerték és kedvelték meg a nézők a kul-
turális programok új színterét. A kezdeti 
néhány száz elérés mára több ezres, ese-
tenként közel tízezres nézettségre nőtt.

Mindenki nagyon várja már a sze-
mélyes találkozást, de addig is nézzék és 
szeressék az ERöMŰVHÁZ TV-t! Az 
ERöMŰVHÁZ TV aktuális műsoráról 
több online felületen lehet tájékozódni: a 
K11 Művészeti Központ és a Hernád Ház 
honlapján és Facebook-oldalain, valamint 
a tv oldalán: www.eromuvhaz.hu/tv

Központban a kultúra, 
ONLINE IS!
A novemberi rendezvénystopot az ERöMŰVHÁZ munkatársai olyan gyorsan reagálták le, hogy elsők 
között tudták az élőre tervezett programjaikat online színtéren megjelentetni. A K11 Művészeti és Kultu-
rális Központban kialakítottak egy videók készítésére alkalmas stúdiót, ahol hamar elindultak a felvéte-
lek, és november 23-tól megjelentek az ERöMŰVHÁZ honlapján az első online programok. Bár az előadók 
számára sokszor nélkülözhetetlen a közönség reagálása és azonnali visszajelzése, mégis alkalmaz-
kodva a helyzethez, hamar megszokták ezt a tévéstúdiós kö-
zeget. Természetesen a felvételek 
mindig a hatályos védelmi intéz-
kedéseknek megfelelően zajlottak, 
zajlanak.

http://www.eromuvhaz.hu/tv
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Az ERöMŰVHÁZ programjai a Covid-járvány miatt változhatnak! Az ajánlónkban szereplő 
programokkal kapcsolatban mindig tekintsék meg az aktuális információkat a kulturális 
intézmény honlapján: www. eromuvhaz.hu 

ERöMŰVHÁZ TV
A veszélyhelyzet idején sem kell nélkülöznie kedvelt kulturális programjait!

A K11 Művészeti és Kulturális Központ és a Pesti Mozi helyszínekre tervezett rendezvényeinkről videófelvételeket készítünk  
– a hatályos kormányrendeletnek megfelelően –, ezúttal közönség nélkül. Ezeket a videófelvételeket megtekinthetik honlapunkon, 
az ERöMŰVHÁZ TV gombra kattintva. Hetente új tartalmakat kínálunk, hétfőtől vasárnapig elérhetően. 
Válogasson ingyenesen nézhető és fizetős videóink kínálatából! Irodalom, zene, filmklub, beszélgetés, pszichológia, workshop, 
kiállítás, színház.
Ismert előadók, izgalmas témák az ERöMŰVHÁZ TV oldalán! A szereplő- és műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
www.eromuvhaz.hu/tv

2021. március 29–április 4.
Ökolánc Tóth Andival és Mengyán Eszterrel • Környezetvédelmi 
témájú beszélgetéssorozatunkban szakemberek, véleményfor-
málók és zöld aktivisták beszélgetnek a fenntarthatóságról. Ez 
alkalommal Tóth Andi zero waste tanácsadó, a Dobd ki a sze-
metest! Hulladékcsökkentés lépésről lépésre című könyv írója 
beszélget Mengyán Eszter újságíróval, szín- és stílustanácsadóval, 
a fenntarthatodivat.hu alapítójával. • ingyenes
Találkozások Vészabó Noémivel • Vendég: Horváth Charlie, Liszt 
Ferenc- és életműdíjas zenész, énekes. Balett-táncosnak indult 
Markó Iván évfolyamtársaként, de egy betegség miatt meghiúsult 
balettművész pályafutása. Zenei pályára került, bejárta a világot, 
majd hazatérve forradalmasította a hazai zenei világot. Hatalmas 
életműve egyedülálló. • 500 Ft
A zsidó Budapest titkai – beszélgetések Rózsa Péterrel • A Hernád 
Ház és a MAZSIKE folytatja Rózsa Péter beszélgetéssorozatát a 
pesti mozik, a zsidó filmesek és a zsidó filmek történetéről. A 
megidézett alkotók és mozisok a filmtörténet fontos fejezetét 
„írták”, benne a zsidók korántsem egyszerű, hol tragikus, hol szó-
rakoztató történetével. A beszélgetőpartnerek ezúttal Sándor Pál 
Kossuth-díjas filmrendező és Feldmájer Sándor mozis. • 500 Ft

2021. április 5–11.
A magyar költészet napja alkalmából Király estek – Alternatív 
Költészet napja • Szereplők: KOVÁCS Patrícia, FÖLDES Eszter, 
WUNDERLICH József. Klasszikus és mai szerzők különleges versei, 
pici zenével, sok humorral. Látszólag összevissza, de mégis van, 
ami összeköt, összeköti a történeteket, a szív, a szellem és persze 
a nyelv. • 1 000 Ft
Irodalmi ösztöndíjasok bemutatkozása • Az Erzsébetvárosi iro-
dalmi ösztöndíjasok bemutatkozó interjúi pályakezdésről, írásról, 
célokról - életről és irodalomról. A sorozat 2. részében Kabai 
Lóránttal, Peer Krisztiánnal és Tóth Krisztinával, az első ösztöndíj 
díjazottjaival Pion István és Ott Anna beszélgettek. • ingyenes
Eltűnt írónők diszkrét bája – Török Sophie • Ő volt Babits Mihály 

felesége, a költőfejedelem és Nyugat-szerkesztő, majd főszerkesz-
tő neje. Verseit, novelláit és kritikáit közölte a Nyugat Folyóirat. 
Miről és hogyan írt? Hogyan ítélték meg a kortársai Török Sophie 
munkáit? Milyen ember, nő, feleség volt ő? Milyen erzsébetvárosi 
kávéházakba jártak társasági életet élni? És mi történt Török So-
phie-val, Babits Mihály halála után? Szécsi Noémi íróval, nőtörté-
nésszel Szederkényi Olga szerkesztő, rendező beszélget. • 500 Ft

2021. április 12–18.
FilmKATAlógus – Az Oscar testközelből • Április 25-én adják át 
az idei Oscar-díjakat. Ebből az alkalomból Molnár Kata Orsolya 
vendége Deák Kristóf, a Mindenki című alkotás rendezője, amely 
2017-ben elnyerte a legjobb élőszereplős rövidfilmnek járó Os-
car-díjat. • ingyenes
Eleven (11) beszélgetések VÁRADI Julival • Vendégek: Vojnich 
Erzsébet és Szűcs Miklós festőművész házaspár • 500 Ft
Zeneszín sorozat • Havonta jelentkező zenés-beszélgetős soro-
zatunkban Varga Livius ezúttal Szűcs Krisztiánnal (Heaven Street 
Seven) találkozik. A mindig közvetlen hangulatú beszélgetést 
örömzene kíséri. • 1 000 Ft

2021. április 19–25.
Dés András beszélget és improvizál Lukács Miklóssal • Hogyan 
beszélget két jó barát zenéről, ami mindkettőjük életének egyik 
meghatározó része? Hogyan találkozik egy magyar népi hangszer 
és a jazz? • ingyenes
Legendás dalszerzők • Szórakoztató rocktörténet Hegyi Györggyel 
és sztárvendégével. • 1 000 Ft
Bácskai Juli Pszichoszínháza • Mi közöm hozzátok? - mi közöm 
bárkihez a házban? - háborodik fel, akitől megkérdezik, miért nem 
segített a bajbajutottnak. Urbanovits Krisztina és Elek Ferenc több 
szerepet is játszik a Pszichoszínház premierjén. Lehet találgatni, 
vajon aki mégis segít, az miért nagylelkű másokkal? Érdekből? 
Jóságból? Író-pszichológus szakértő Bácskai Juli. Közbehegedül 
Bóna János. „A közöny az embertelenség esszenciája” – George B. 
Show • 1 000 Ft
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2020 márciusában állt először 
át az oktatási rendszer digitális 
tanításra, az óvodától az egye-
temekig. A harmadik hullám már 
nem érte annyira felkészületlenül 
se a diákokat, se a tanárokat. 

Egy évvel ezelőtt hirtelen a semmiből 
kellett működőképes oktatást összehozni 
interneten keresztül, amely, főleg a szegé-
nyebb településeken, nem nagyon műkö-
dött. Napokig-hetekig kaotikus helyzet állt 
elő: sok helyen a tanárok is akkor ismer-
kedtek a számítógéppel, internettel, máshol 
meg minden tanár különböző rendszerben 
kezdett el tanítani. Idén a helyzet jóval 
letisztultabb, hiszen aki követi a híreket, 
számíthatott a teljes átállásra. A legtöbb 
iskolában az utóbbi egy évben pedig már 
begyakorolták, milyen az interneten ke-
resztül tanítani és tanulni. 

– Már rutinosabban álltunk hozzá, gör-
dülékenyen megy az átállás – tájékoztatott 
Spiesz Ádám. A Baross Gábor Általá-
nos Iskola intézményvezetője szerint az 
iskolák fel is voltak készülve az átállásra. – 
Persze, jobb, amikor a gyerekek az iskolá-
ban tanulnak, mindenkinek, a szülőknek 
is, a tanároknak is. De ugyanakkor azt 
mondom, hogy ugyanazt az eredményt 
érjük el, és hál’ istennek megvannak az 
eszközök, hogy tanítsunk. Most ez van, 
kénytelenek voltunk alkalmazkodni.

Hasonlóan vélekedett az Alsóerdősori 
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázi-
um intézményvezetője. 

– A tavaszi zárás adott az átálláshoz elég 
muníciót és tapasztalatot. Nem okozott 

gondot, hogy bevezessük a digitális óraren-
det. Sőt, még táblagépet is adtunk annak, 
akinek szüksége volt rá – mondta el Móri 
Árpádné. – A fő célunk most, hogy inkább 
gyakoroljunk: az iskola a gyerekek minden-
napjában rendszeres elfoglaltságot biztosít-
son, hogy a szülő is tudjon dolgozni. 

Az intézményvezető ugyanakkor nem 
titkolta el: a digitális oktatás okozott 
problémát is. A családokban legtöbbször 
van 2-3 gyerek, ha a szülő is dolgozni 
akar, akkor annyi számítógép, tablet, 
telefon sokszor nem áll rendelkezésre.

A Julianna Általános Iskolában múlt 
tavasz óta csiszolják a digitális oktatá-
si rendszerüket. Az intézményvezető, 
Szűcsné Tihanyi Gyöngyi elmondta: 
minden tanár ugyanazon a platformon, 
a Google Classroomon keresztül tart 
órákat. Arra is figyeltek, hogy rövideb-
bek legyenek az órák, hogy a gyerekek 
fel tudjanak kelni a gép elől, mozogni 
egy kicsit. A lemaradókkal pedig külön 
mentorok foglalkoznak. 

– A legnagyobb kihívás a kicsiknél 
van, elsőben és másodikban, ahol a tanító 
jelenléte, buzdítása, személyisége nagyon 
fontos lenne – tette hozzá Tillinger Péter, 
az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános 
Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 
intézményvezetője. Szerinte a legkisebbek 
szüleinek a legnehezebb, hiszen ebben az 
életkorban az alapdolgokat kell elsajátíta-
ni, mint az írás-olvasás-számolás. 

Az intézményvezetők mindannyian a 
reményüknek adtak hangot, hogy április-
ban visszatérhet a jelenléti, osztálytermi 
oktatás. 

Felhívás: iskolai beiratkozás
Az általános iskolai beiratkozás
időpontja 2021. április 15. és 16. napja. 
Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándé-
ka, a kötelező felvételt biztosító körzetes 
iskola a gyermeket hivatalból felveszi, de 
ezen szándékát is jeleznie kell a körzetes 
iskolának. Az iskolával való kapcsolat-
felvételre a telefonos, elektronikus meg-
keresés javasolt, az adategyeztetés az 
elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül 
történik. A tankötelessé váló gyermekek 
beiratkozásáról szóló részletes tájékoz-
tató a Belső-Pesti Tankerületi Központ 
honlapján (https://kk.gov.hu/belsopest) 
és az erzsebetvaros.hu honlapon is elér-
hető. A szülők, gondviselők a beiratkozó 
gyermek körzetes iskoláját az alábbi 
keresőfelületen találják meg: https://kir.
hu/korzet

Tájékoztató 
az óvodai felvételiről
Az óvodai jelentkezés időpontja: 
2021. április 20–26.
Az óvodák felvételi körzetei, és az óvo-
dákkal kapcsolatos részletes informáci-
ók megtalálhatók az óvodák honlapján. 
Erzsébetváros önkormányzatának fenn-
tartásában jelenleg hét óvoda működik. 
Minden egyéb információt megtalálnak 
az alábbi linken: https://www.erzse-
betvaros.hu/hireink/hirek-es-kultura/
hirek-es-kultura/tajekoztato-a-2021-ev-
re-vonatkozo-ovodai-felvetelirol

Rendkívüli szünet és 
digitális oktatás
Március 8–31. napja közötti nevelés-ok-
tatás tantermen kívüli, digitális munka-
rendre állt át. Az óvodákban ugyancsak 
rendkívüli szünet lép életbe, március 
8-tól április 7-ig. Az iskolai tavaszi szünet 
április 1–6. között van. A tavaszi szünet 
utáni várható első tanítási nap: 2021.
április 7. A rendkívüli szünet és a digitális 
oktatás időtartama alatt a szülő kérelmé-
re az intézményvezetőnek gondoskodnia 
kell a gyermekek napközbeni felügye-
letéről. A koronavírus-járvány elleni 
védekezés érdekében a kormányzat kéri, 
hogy a szülők a gyermekfelügyeletet 
csak a legszükségesebb esetben és csak 
egészséges, tünetmentes gyerek eseté-
ben vegyék igénybe. A kialakult helyzet 
a gyermekétkeztetést is érinti: március 
8-tól a gyermekek étkezését automatiku-
san lemondták az óvodák és az iskolák; 
kivétel ez alól az a gyerek, akinek a szülei 
e-mailben kérelmezték az intézménynél. 
A megrendelt, előre csomagolt étel átvé-
telére munkanapokon 11 és 13 óra között 
van lehetőség abban az intézményben, 
ahol a gyerek jogviszonnyal rendelkezik.

Digitális oktatás: 
már rutinból nehéz

https://kir.hu/korzet
https://kir.hu/korzet
https://www.erzsebetvaros.hu/hireink/hirek-es-kultura/hirek-es-kultura/tajekoztato-a-2021-evre-vonatkozo-ovodai-felvetelirol
https://www.erzsebetvaros.hu/hireink/hirek-es-kultura/hirek-es-kultura/tajekoztato-a-2021-evre-vonatkozo-ovodai-felvetelirol
https://www.erzsebetvaros.hu/hireink/hirek-es-kultura/hirek-es-kultura/tajekoztato-a-2021-evre-vonatkozo-ovodai-felvetelirol
https://www.erzsebetvaros.hu/hireink/hirek-es-kultura/hirek-es-kultura/tajekoztato-a-2021-evre-vonatkozo-ovodai-felvetelirol
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A koronavírus terjedése és 
a lezárások nehéz helyzetbe 
hozták az amúgy is rossz álla-
potban lévő oktatási rendszert. 
Az Ediktum Alapítvány online 
programokkal igyekszik segíteni 
a diákokon és a tanárokon is. 

Az Ediktum Alapítvány kuratóriumi 
elnöke elmondta: a koronavírus-járvány 
alatt azt tapasztalták, hogy a magyar diá-
koknak, sőt a tanároknak is nagy szüksé-
ge van segítségre, erre több programot is 
kidolgoztak. 

– A tanárok amúgy is leterheltek, ren-
geteg a felesleges adminisztráció. Ehhez 
jött az online oktatás, amihez sokuknak 
nincs meg a megfelelő informatikai isme-
rete – mondta lapunknak Vidák Viktória. 

Önként és ingyenesen foglalkoznak 
olyan diákokkal, akiknek szükségük van 
a segítségre a tanulásban. Online órá-
kat, konzultációkat tartanak, ahol vissza 
lehet kérdezni, és van idő a gyerekekkel 
foglalkozni. 

– Nyilván, ezt egy harmincfős osztály-
ban nem lehet megtenni – teszi hozzá 

az alapítvány vezetője. 
Segítenek tanároknak is a 
megfelelő informatikai is-
meretek átadásában. – Azt 
érzékeljük, hogy nagyon 
kevés gyakorlati segítséget 
kapott az oktatás az utóbbi 
időben. A diákok sokszor 
hetekre el vannak zárva a 
külvilágtól, mert karanténba 
kerül a család valamelyik 
tagja és ezzel az egész család. 
Mindez nemhogy a tanulás 
frontján okoz problémákat, 
de lelkileg is megviseli az 
embereket. A megoldásokról pedig alig 
van szó – hívta fel a figyelmet az Ediktum 
Alapítvány vezetője. 

Az alapítvány emiatt elkészítette a 
Zsenigyerek nevű nevelési programját, 
illetve meghirdettek február-március 
folyamán online fogalmazás-, ének-, 
tánc- és rajzversenyt. 

– A cél az, hogy a gyermekeket moti-
váló, tanulás és a pedagógus kollégákat 
otthonról támogató program valósuljon 
meg – közölte Vidák Viktória. A Zseni-

gyerek-program főhőse Zseni és Wikka, 
a két jóbarát, akikkel képregény is 
készült. Ők teszik könnyebbé a tanulást. 
Zseni egy olvasni nem szerető kisfiú, aki 
matekból ügyes, Wikka pedig az olvasni 
szerető kutyusa.

A Zsenigyerek 
program 

megtalálható itt: 

 

Oktatási program 
a karanténban

Az Ediktum 
Alapítvány honlapja 
pedig itt található:

Hatalmas lépés a gyerekek, de a szülők számára is, amikor a megle-
hetősen nagy szabadságfokkal rendelkező apróságokból kötelessé-
geket teljesítő, komoly iskolás válik. Óvodások esetében sem más a 
helyzet, az együtt töltött hétköznapok után az egymásról való levá-
lás első képcsője általában ez a pillanat. No persze manapság már 
nem kell hátratett kézzel ülni a padban, és nem osztanak körmöst a 
tanító nénik, az óvodába pedig a legtöbb gyermek boldogan rohan, 
de az első napokban a félelem, az aggódás, az elszakadás mértéke 
ettől nem lett kisebb. 

Információk a beiratkozásról: A gondos szülő már jóval 
korábban utánanézett csemetéje jövendőbeli tanintézményének, az 
óvodák, iskolák pedig igyekeztek segítséget nyújtani a megisme-
réshez. A járvány azonban tavaly sem, idén pedig pláne nem járult 
hozzá ahhoz, hogy a fejtörés könnyebb legyen. Most ráadásul sok 
minden megváltozott, így még nem késő utánanézni, mindent he-
lyesen értelmeztünk-e. Az iskolai beiratkozással kapcsolatban közölt, 
plusz információkat tartalmazó hirdetményt megtalálják az erzsébet-
városi önkormányzat honlapján is. Rövid felhívásuk a 20. oldalon. 

Nagy lépés szülőnek, gyereknek
Oviba? 
Suliba?
Hogy az 
óvodába, 
iskolába lépés 
előtti félelmek 
évtizedek alatt 
sem nem vál-
toztak semmit, 
az is jelzi, hogy 
a mai napig 
érvényes Jani-
kovszky Évának, 
kerületünk 
világhírű lakójának több könyve is, ami segít eloszlatni az 
aggódást, szülőnek is, gyermeknek is. A bájos rajzokkal il-
lusztrált könyveket azoknak is érdemes elolvasni, felolvas-
ni, akik még távolabb vannak a nagy lépéstől. 



HITÉLET

22    Erzsébetváros     2021. MÁRCIUS

„A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a temp-
lomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is 
fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk” – 
közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Hozzátették: 
a hatósági kijárási és egyéb korlátozásokat figyelembe veszik, 
nyilvános istentisztelet csak ezekkel összhangban végezhető.

„Tartsunk istentiszteleteket és gyülekezeti alkalmakat digi-
tális eszközök segítségével, a gyülekezet helyi lehetőségeinek 
figyelembevételével. Kérünk minden lelkipásztort és presbitéri-
umot, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is találjanak módot 

a bajba jutottak, betegek és magányosok lelki támogatására, és 
nyújtsanak segítséget az erre rászorulóknak.” – írta a Magyaror-
szági Református Egyház Elnökségi Tanácsa.

Az istentiszteletek szüneteltetését javasolja a Magyarországi 
Evangélikus Egyház (MEE) püspöki tanácsa. Azt írták, hogy 
2021 böjti időszakában egyre növekvő reménységgel várták a 
találkozás lehetőségét. A jelenlegi súlyos járványügyi helyzet-
ben mégis azt javasolják a gyülekezeteknek, hogy virágvasár-
napig ne tartsanak személyes jelenléttel istentiszteletet, sem 
hétközi gyülekezeti alkalmat.

Húsvét alkalmából arra kértük dr. 
Lakatos Péter görögkatolikus pa-
pot, hogy mondjon pár mondatot 
az ünnepről és a járványról, hogy 
hogyan ünnepeljünk, mit fontol-
junk meg ilyenkor. Az alábbiak-
ban az ő gondolatait olvashatják:

Krisztus Kedves Testvéreim!
Jézus Krisztus egész tanítása, élete, cso-
dái, kifejezetten pedig szenvedése, halála 
és feltámadása (húsvéti misztérium) so-
hasem egy egyirányú, csupán önmagára 
reflektáló attitűd, hanem sokkal inkább 
– a tényszerűségen túl – a személyes em-
berrel, az individuumra való legbensősé-
gesebb kapcsolatfelvétel letéteménye.  A 
természet rendje közé tartozik, hogy az 
éjszaka után nappal jön, az eső után nap-
sütés, a tél után nyár. Saját életünkben 
is meg tudjuk fogalmazni azt a sok-sok 
éjszakát, lelkünk jeges, fagyott teleinek 
sokaságát, szívünk bántástól, csalódástól, 

árulástól megázott mivoltát, amikor 
teljesen kiüresedve állunk nemcsak 
külön-külön a télben, az esőben vagy 
éppen az éjszakában, hanem egy éjszakai 
télen jégesőben, vagyis teljesen magunk-

ra hagyatottan, amikor látszólag nincs 
kiút, sem megoldás, csak a puszta emberi 
lét elementáris pozitív érzések nélkül. 
Még fájóbb az érzés, ha azt érezzük, hogy 
azok is elhagytak, akiket szerettünk, hisz 
éppen ez az oka belső fájdalmainknak, 
ami kihat a testünkre.

Jézus is valami hasonló dolgon ment 
keresztül. Saját népe adja őt halára, 
elhagyják tanítványai, legvégül pedig 
zokogva, megszégyenülve a fájdalomtól 
reszketve kiált fel Atyjához: „Én Istenem, 
én Istenem, miért hagytál el engem? (Mt 
27,46) Sokszor jó lenne tudni a miér-
tekre a választ, de hitünk szerint egyet-
lenegy jó válasz van, mégpedig az, hogy 
Isten sokkal nagyobb dolgot akar adni 
nekünk, mint amit egy éjszakai télen 
jégesőben szeretnénk. Talán kabátot 
szeretnénk, de ő házat akar adni; annak 
is örülnénk, ha nem esne az eső, de ő 
napsütést akar adni; emberi életet szeret-
nénk, de ő örökélete akar adni. 

Bezártak a templomok
Március elején újabb korlátozó intézkedéseket vezetett be a kormány, az egyes egyházak is döntöttek a 
lezárásokról. A katolikusok megtartották a miséket, a reformátusok és az evangélikusok nem. 

Isten sokkal nagyobb dolgot akar adni nekünk



HITÉLET

2021. MÁRCIUS     Erzsébetváros    23

Isten, a pénzügyek meg 
a keresztkérdések
Újraindította tanfolyamait a Fasori Református 
Egyházközség, amiken a keresztyénséggel és a 
pénzügyekkel foglalkoznak. 

Február folyamán indult a 
Kereszt-kérdések elnevezésű 
tanfolyam, amit márciusban 
nagyrészt online tartottak. Ide 
azokat várják, akik szeretnék 
megismerni az evangéliumot 
igazán. Kicsoda Jézus? Miért 
jött? És mit jelent Őt követni? – 
Olyanoknak is jó, akik semmit 
sem ismernek a keresztyén-
ségből, de olyanoknak is, akik 
valamennyire már tájékozottak. 
Számukra a tanfolyam rendsze-

rezi az alapigazságokat – mondta lapunknak Somogyiné Ficsor 
Krisztina intézményi lelkész. A kiscsoportos, beszélgetős tan-
folyam három alapvető témát jár körül: kicsoda Jézus Krisztus, 
mi az, amivel meg akar bennünket ajándékozni, és mit jelent az 
ő követése. – Gyakorlatilag Márk evangéliumát veszik végig a 
résztvevők, akik házi feladatot is kapnak, hogy valódi, átgondolt 
keresztkérdésekkel érkezhessenek a következő alkalomra – 
mondta a lelkész. Elárulta, hogy a tanfolyamon meglepetésben 
is részesülnek a résztvevők. 

A Compass (isteni pénzügyek) című sorozat a pénzügyi 
tudatosságról szól; nem csak arról, hogy hogyan takarékoskod-
junk, de arról is, hogyan csoportosítsuk a pénzünket, mire ér-
demes pénzt adnunk és mire nem. – Általában azt gondolják az 
emberek, hogy a vallásnak nincs köze a pénzügyekhez. Igazából 
az az igazi keresztyénség, ha Isten jelenléte az életünkben nem 
csak vasárnapra korlátozódik, hanem az élet minden részéhez 
köze van. Ha úgy gondolom át az életemet, a munkahelyemet, 
a pénzügyeimet is, hogy én keresztyén ember vagyok – fűzte 
hozzá Somogyiné Ficsor Krisztina. Felhívta a figyelmet: a Biblia 
is beszél arról, hogy hogyan takarékoskodjunk, hogyan ne adó-
sodjunk el, hogyan tudjunk irgalommal lenni, kinek adjunk, 
hogyan adjunk. A tanfolyam tehát egyfajta pénzügyi tudatosság 
keresztyén szemmel, amiben az is benne van, hogy ne csak 
magára gondoljon az ember, amikor a pénzével foglalkozik. 

A Szent Erzsébet Plébániáért Alapítvány felhívást tett közzé, és kéri a lakosság segítő támogatását. A Rózsák terén álló Árpád-házi 
Szent Erzsébet Plébániatemplom az utóbbi évtizedekben jelentős felújítási munkálatokon esett át, de a helyrehozatal messze nem 
fejeződött be – írják a felhívásukban. 1994-ben az épület műemléki védettséget kapott, s megkezdődött a tervszerű felújítása, amely 
2010-ig tartott. Viszont azóta várat magára a tervezettek szerinti befejezés. Az alapítvány arra kér mindenkit: ha arra jár, látogassa meg 
az épületet, és ha teheti, támogassa a felújítás folytatását, mert a Szent Erzsébet Plébániáért Alapítvány, az elvégzett munkák szerve-
zője továbbra is gyűjti a pénzt a folytatáshoz az alábbi bankszámlaszámon: CIB Bank, 11100104-18001927-01000003. Az alapítvány nem 
csak a templom megszépítéséért küzd, szükségben lévő embereket is támogat. Az alapítvány arra kéri az adományozókat, hogy jelöljék 
meg az adomány célját. Ha a templom felújítására adakozik valaki, a megjegyzés rovatba beírandó: „templom felújításra”.Ha a nehéz 
sorsú emberek megsegítése a cél: „karitász támogatás”.

Felhívás

Jól mutatja, hogy az egyházak életét is mennyire 
megviseli a koronavírus, hogy a Wesselényi utcai 
Baptista Gyülekezet néhány februári istentiszte-
letet már „hibrid” üzemmódban (azaz online és 
élő formában is) megtartott, aztán márciusban, a 
harmadik hullámban kénytelenek voltak visszatér-
ni az online formára. 

A gyülekezet vezetése februárban azt közölte, hogy a testvérek 
között egyre többen vannak, akiknek a járvány hosszú hónapjai 
súlyos elzártságot és így nagy-nagy nehézséget jelentenek. Ezért 
a vasárnapi alkalmakat új formában tartották, azaz maradt az élő 
közvetítés, de azok számára, akik nagyon vágytak a személyes 
részvételre, megnyitották a kapukat. A bibliaköri foglalkozások 
és a gyerekpercek is elindultak online. Ezt az új formát „hibrid 
istentiszteletnek” nevezték el. Végül idézték Pál második levelét 
Timóteushoz (1:7), amiben azt írja: „Mert nem a félelem lelkét 
adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”

A gyülekezet március elején viszont már azt közölte: a 
járványhelyzet súlyosbodása miatt márciustól imaházuk újra 
bezárt, minden alkalmat online tartottak meg. A baptisták 
ugyanakkor felhívták néhány gyerekprogramra is a figyelmet, 
digitális formában, de három különböző módon is elindult a 
gyermekekkel való foglalkozás. Erről a wessi.hu oldalon tájéko-
zódhatnak a szülők. 

Hibrid 
istentiszteleteket 
szerveztek
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Áprilisi történetek
Rovatunkban elsősorban a kerületünkben történt vagy az Erzsébetvároshoz köthető évfordulós ese-
ményeket elevenítjük fel, de szemezgetünk a fontos budapesti, illetve magyar vonatkozású évfordulók 
között is. 

Április 2. (1933) – Megszületett Konrád György (1933–2019)
Erzsébetváros díszpolgára a Madách Imre Gimnáziumba járt. 1959 
nyarától hét éven át az erzsébetvárosi gyámhatóságon dolgozott. 
Ezekről az évekről és személyes élményeiről szól a Látogató című 
regénye, amely 1969-ben jelent meg először.

Április 2. (1970) – Felavatták Budapesten a kelet-nyugati metró 
Deák tér és Fehér út közötti első szakaszát 
„Hat óra tájban már több százan várakoznak egy-egy szerelvényre, 
és a forgalmi iroda mikrofonjából sűrűn felhangzik a közvetlen 
hangú figyelmeztetés: »A biztonsági sávra ne lépjünk, nem éri meg 
a 825 volt...« …Beszállunk az egyik szerelvénybe; az arcokról elé-
gedettség, derű, kíváncsiság és még megilletődöttség is 
leolvasható. A Fehér útnál már hamisítatlan csúcsforga-
lom van, reggelente az utasáramlás lényegesen erősebb 
a Belváros felé.” (Népszabadság, 1970. 04. 4.)

Április 4. (1968) – A Magyar Televízió először mutatott be 
színes filmet
Magyarországon a fekete-fehér kísérleti adás 1957 
februárjában indult. 1967-ben leforgatták az első színes 
tévéfilmet is, Fekete István A koppányi aga testamentuma 
című regényéből. A bemutatót 1968. április 4-ére időzí-
tették, ám ekkor kevesen láthatták a színes adást, hiszen 
a vételre még csak néhány száz készülék volt alkalmas. 

Április 4. (1970) – A Magyar Televízióban először volt látható szí-
nes, élő, helyszíni közvetítés
1970-ben sor került az első élő, színes helyszíni közvetítésre is, 
amely mi is lehetett volna más, mint az április 4-i katonai dísz-
szemle. Az előfizetők száma augusztusra elérte az egymillió-hét-
százezret. Ugyanebben az évben megkezdődött a hazai színes 
készülékek gyártása is.

Április 5. (1912) – Megszületett Örkény István (1912–1984)
Erzsébetváros díszpolgára, a magyar groteszk próza megteremtője 
a Damjanich utca 39.-es számú házban született, ahol emlék-
tábla is áll. Különféle írásaiból mondatai önálló életre keltek, és 
esszenciális összefoglalásként emlegetjük őket. Íme, két gyöngy-
szem: „Sokszor tűnődtem: vajon meddig remél az ember? Most 
már tudom: az utolsó pillanatig.”, „Eddig is mindent kitaláltam, 
ezentúl is azt teszem. Az életnek nem jut soha semmi eszébe.”

Április 7. (1876) – Megszületett Osvát Ernő (1876–1929) író, szer-
kesztő, kritikus, a Nyugat szerkesztője
1923-ban 25 éves írói működését fényes külsőségek közt ünnepel-
te az egész haladó magyar irodalom. Számos tehetséget fedezett 
fel (Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Illyés Gyula, Németh László 
stb.). 1929-ben lánya halála miatti elkeseredésében öngyilkossá-
got követett el. A róla elnevezett erzsébetvárosi utca, ahol egyéb-
ként lakott is, 1964 óta viseli nevét, emléktáblája is áll itt.

Április 11. (1964) – A költészet napja
A magyar költészet napját 1964 óta 
április 11-én, József Attila születésnapján 
ünnepeljük. Annak a költőnek a születés-
napján, aki 1920-ban az EMKE kávéház-
ban volt kenyeresfiú, és akinek egyik 
kedvenc kávéháza a Bucsinszky volt a 
körút és a Wesselényi utca sarkán. A 
Dohány utca 42-44.-ben volt a Continen-
tal Szálló, ennek alagsorában rendezett 
irodalmi délutánokon szavalt 1924-ben. 

Április 16. (2001) – A holokauszt magyar áldozatainak emléknapja
A magyar kormány 2000-ben határozott arról, hogy április 16-a 
a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja legyen. Az 
első ilyen megemlékezést 2001-ben tartották.
1944-ben a náci megszállókkal együttműködő magyar közigaz-
gatás és rendvédelem tagjai ezen a napon kezdték meg az első 
gettók és gyűjtőtáborok felállítását a korabeli Magyarország 
kárpátaljai területén.

Április 16. (1885) – Megszületett Weiner Leó (1885–1960), 
Kossuth-díjas zeneszerző
A Király utca 91.-ben élt a második világháború után Weiner Leó 
zeneszerző, legendás zenetanár, a XX. századi magyar zene egyik 

Lehár FerencWilliam Shakespeare

Gózon GyulaKonrád György

Fényes Adolf
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legjelentősebb képviselője. Egykori II. emelet 1. számú, Király 
utcára néző lakásában halála után emlékszoba nyílt, de az sajnos 
már megszűnt. A házon emléktábla sincs. 

Április 19. (1885) – Megszületett Gózon 
Gyula (1885–1972) Kossuth-díjas színész
A Kossuth-díjas színművész az Erzsé-
betvárosban működő Rákosi Szidi-féle 
színiiskolát végezte el, majd a Király 
Színház tagja lett. 

Április 23. (1926) – Megszületett 
Janikovszky Éva (1926–2003) Kossuth- és 
József Attila-díjas író
Kerületünk díszpolgára az 50-es évektől 
a Bajza utca 8. számú házban élt, ahol 
emléktábla is áll. Első kötete 1957-ben 

jelent meg. 1978-tól, 
megalakulásától 1995-ig 
elnöke volt az IBBY (Gyer-
mekkönyvek Nemzetközi 
Tanácsa) magyar bizottsá-
gának.

Április 24. (1854) – I. 
Ferencz József császár 
feleségül vette Erzsébet 
hercegnőt
A mindössze 16 esztendős 
„Sisi” az ifjú uralkodó 
vonzalmának köszönhe-
tően, nővére helyett lett a 
Habsburgok birodalmának 

első asszonya. Mivel másodunokatestvérek voltak, a rokoni szál 
miatt a pápának bele kellett egyezni a jegyességbe. Az ifjú császár 
este fél hétkor vezette oltár elé Sisit a bécsi Ágoston-rendiek 
templomában.

Április 28. (1931) – Megkezdődött a magyar hangosfilmgyártás
A Gyarmat utcában kezdték forgatni a „Kék bálvány” című filmet, 
és öt hónappal később, 1931. szeptember 25-én már be is mutat-
ták a budapesti Royal Apolló moziban. Olyan népszerű színészek 
játszottak benne, mint Jávor Pál, Beregi Oszkár és Gózon Gyula. A 
rendező Lázár Lajos, az operatőr Eiben István volt.

Április 29. (1867) – Megszületett Fényes Adolf (1867–1945) fes-
tőművész
A kritikai realizmus és a plein air képviselője, aki később bibliai 
és romantikus témájú képeket festett Székely Bertalan és Benczúr 
Gyula tanítványa volt. A II. világháború idején a Klauzál utca 23. 
alatti gettókórház lakója volt. Róla nevezték el az 1947-ben, a Rá-
kóczi út 30. alatt megnyílt galériát, amely 1990-ig működött, akkor 
már Árkád Galéria néven. 

Április 30. (1870) – Megszületett Lehár Ferenc (1870–1948)
A máig népszerű zeneszerző legismertebb operettjeinek első ha-
zai bemutatói a Magyar Színházban (A víg özvegy 1906) és a Király 
Színházban (Luxemburg grófja 1910, Cigányszerelem 1910) voltak.

Örkény István

Osvát Ernő

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Polgármestere 2021. március 17-én 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 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 
17/2021. (III.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. 
kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 38/2020. (IX.24.) 
önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályba lép: 2021. március 17.

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 meghozott 
18/2021. (III.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III. 26.) számú önkor-
mányzati rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2021. március 18.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képvise-
lő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 19/2021. (III.17.) 
önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatások rendjéről szóló 15/2020. (IV.17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2021. március 18.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képvise-
lő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 20/2021. (III.17.) 
önkormányzati rendelete az emléktáblák állítására vonatkozó 
szabályokról 
Hatályba lép: 2021. március 17.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Kép-
viselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 21/2021. 
(III.17.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegy-
zett élettársi kapcsolat létesítésének szabályairól és az ehhez 
kapcsolódó többletszolgáltatás díjának mértékéről szóló 
14/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2021. március 18.

Rendeletek



Amikor 1875 októberében megnyílt a Népszínház – amiből 
majd 1908-ban lesz Nemzeti Színház –, az épület mellett vi-
dékies, aprócska, földszintes házak álldogáltak. A József körút 
menti bérházakat az 1890-es években építették, akkoriban 
alakulhatott ki itt valami térféle, aminek azonban még nem volt 
neve. A Fővárosi Közlöny 1920. január 23-i számában látott 
napvilágot az FKT másfél évvel azelőtti rendeletének – 1918-
ban ugyanis a Népszínház utcát nevezték át Blaha Lujza utcává 
– önrevíziójáról szóló közlemény, amely szerint a Népszínház 
utca nevét meghagyják, de az utca József körúton túlnyúló 
részét Blaha Lujza térnek nevezik el. Az utcanévtáblákat 1920. 
március 10-e után helyezték ki. Blaha Lujza éppen ekkor 
töltötte be a 70. évét, már nem volt aktív. A színésznő az EMKE 
épületében lévő lakásának ablakából rá is látott a róla elnevezett 
térre. Egyesek szerint az elnevezést a művésznő névnapjára 
időzítették. Kérdés, hogy melyik névnapjára, hiszen március 5. 
és 15. is Lujza nap, sőt, a művésznő születéskori keresztneve a 
Ludovika is március 15-re esik. A táblák kihelyezéséről március 
11-én és 12-én egyaránt beszámoltak a lapok, vagyis végül 
mégsem a névnapra sikerült az időzítés.

Megújul a Blaha
Másfél év csúszás után talán hamarosan megkezdődhet a 
felújítás az ötvenöt éve ugyanazt a képet mutató közlekedési 
csomóponton, ahol a tervek szerint a Blaha Lujza tér, az aluljáró 
és a Somogyi Béla utca kap teljesen új arculatot. A 2021-ben 

kezdődő kivitelezés nagyjából másfél évig tart majd. A tervezési 
és kivitelezési közbeszerzési eljárás 2020 decemberében elin-
dult, a vállalkozási szerződés megkötése 2021. áprilisra várható. 

A Blaha Lujza tér egységes arculatú, a mai városi használati 
igényeket kielégítő belvárosi, akadálymentes közösségi térré alakul, 
a belső részen gyalogosbarát találkozóhelyekkel és szökőkúttal. E 
cél szellemében új gyalogos átkelőhelyek létesülnek, amelyek teljes 
értékűen átjárhatóvá teszik azt. A téren álló egykori Népszínház/
Nemzeti Színházra utalva felújítják a színházi emlékkövet. Ugyan-
csak megújul a tér emblematikus eleme, a ’60-as évek óta működő 
Gomba-szökőkút is. Felhúznak egy kisméretű, kulturális célokat 
szolgáló épületet is, amely előtt az egybefüggő térrész helyet kínál 
akár nagyobb rendezvényeknek is. A jelenlegi értékes fák megtar-

Csak átnézünk rá a Rákóczi út páros oldaláról, de mégiscsak úgy érzi egy erzsébetvárosi, hogy a Blaha 
Lujza tér kicsit az övé is. Így történhet meg, hogy most kissé átkukucskálunk a túloldalra. A leskelődés-
re két dolog ad okot: egyfelől csekély 50 év után eltűnt a Corvin alumínium borítása, másfelől 56 évvel 
ezelőtt több lépcsőben felrobbantották a Nemzeti Színházat. 
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tása mellett több mint 65 új fát ültetnek el, és több 
mint ezer négyzetméter, új zöldfelület jön létre. 
Változik a teret határoló utak forgalmi rendje is: 
például a Rákóczi útról lehet majd közvetlenül jobbra, 
a József körútra kanyarodni. A Corvin Áruház tulaj-
donosa magánberuházásban átalakítja az épületet, műemlék 
homlokzatát pedig részben állami támogatással felújítja. 

A terv igazodik az azóta elkészült nagykörúti kerékpársáv-
hoz, és a tervezett rendezvénytéren a gömbkőrisfasor értékes 
egyedeit megóvják, illetve további fákat ültetnek.

Minden szinten szinte minden 
Igen, Józsefváros, de képtelenség nem beszélni a Corvinról, 
amelyet 1926-ban adtak át, és amelyet egy hamburgi cég alapí-
tott és Reiss Zoltán tervezett. Az épület érdekes sajátossága volt 
egy optikai csalódás, mert kívülről egyemeletesnek tűnt, pedig 
a földszint felett öt emelet van. Ezt a hatást úgy érték el, hogy a 
földszint feletti ablakok az összes fenti emeleten végig húzód-
nak. A belső tereket és felületeket nem akárkik, Beck Ö. Fülöp 
és Pongrácz Szigfrid szobrászművészek munkái díszítették. 

„Ahogyan Európa divatját Párizs, a fővárosét a Corvin diktálja 
és igen szerencsés, mesteri kézzel” írta a Corvin Áruházról 1930-
ban a Pesti Hírlap. Érdekes adalék, hogy még az év végén, az 
áruháztól nem messze, a Nagykörút és a Rákóczi út keresztező-
désében helyezték üzembe az ország első közlekedési lámpáját.

Harminchárom kirakatával és 52 osztályával a Corvin az 
akkori legmodernebb és legnagyobb (tizenhatezer négyzet-
méteres) plázája volt Magyarországnak. Dolgozóinak száma 
megközelítette a 700 főt, itt nyílt meg a város első éjjel-nappali 
közértje, valamint itt vezették be legelőször a csomagküldő 
szolgálatot, elsősorban a tehetősebb vidéki rétegeket célozva.

Az emberek nemcsak vásárolni mentek az áruházba, hiszen 
volt benne vendéglő, kávéház, menetjegyiroda és gyorsfényké-
pészet is, így a vásárlás egyben szórakozás, mondhatni kikap-
csolódás is volt. Divatbemutatókat és képzőművészeti kiállítá-
sokat is rendeztek az épületben, sőt a vásárlókat délutánonként 
szalonzenével szórakoztatták. 1931 májusában a minden év 
májusában megrendezett Magyar Hét nyújtott alkalmat arra, 
hogy átadják Magyarország első mozgólépcsőjét. 

Az áruház a II. világháborúban kiégett, ezért újjáépítették, 
majd társaihoz hasonlóan 1948-ban államosították. Ekkor 
Budapest Nagyáruház néven működött. 1966-ban az Országos 
Áruházi Vállalat üzemeltetésébe adták, amely 1967-től Cent-
rum Áruházak néven folytatta tevékenységét, ezért vette fel a 
Centrum Corvin Áruház nevet. Az áruház közcímben emlí-
tett híres szlogenjét nem más, a rímhányó Romhányi József 
(1921–1983) faragta. Az 1956-ban súlyosan megsérült épület 
1967-ben kapta meg a romos homlokzatot elrejtő, modern alu-
míniumburkolatot, amely évtizedekig meghatározta az épület 
és a tér látványát, ettől 2017-ben szabadították meg. 1997-ben a 
Skála Áruházak tagja lett. 2007 májusában a tetőteraszon meg-

nyitott a Corvin tető, amelyet 2018-ban zártak be, míg 
a harmadik emeleten 2012 és 2017 szeptembere 

között a Művelődési Szint (MÜSZI) nevű füg-
getlen, önálló kulturális és közösségi központ 
működött.

A nemzet színháza
„7-re ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a 
6-os megáll.” A korabeli dalszöveg pontosan 

fejezi ki, mit jelentett a Blaha Lujza téren 
álló színház a budapestiek számára. Tájéko-

zódási pont, találkahely, kulturális intézmény. 
A korabeli hivatalos indoklás szerint a metróépítés 

útjában állt, de korszerűtlennek és balesetveszélyesnek 
is minősítették. A februári bejelentéskor a lapok ezt az utasítást 
kapták: „Nem gyászolni. Nem írni, minél kevesebb hírt adni.” Ha 
ma utánanézünk, pontosan érzékelhető, hogy a szerkesztőségek 
kínosan precízen tartották magukat az utasításhoz, hiszen a rob-
bantásokról, mert négy is volt (!) egyetlen, árva szót sem írtak és 
a bontásról is alig. A budapestiek ragaszkodtak az épülethez, de a 
hatalom nem kívánt költeni rá. A hatalom kedvenc művészeinek 
(Gobbi Hilda, Major Tamás) azzal fogták be a száját, mindjárt 
építünk nektek egy újat. Egyébként a felújítás akkori áron 120 
millió forintba került volna. A metró kijárata végül is az aluljá-
róba lett bekötve, a tervezett többszintes közúti kereszteződés a 
Blaha Lujza téren soha nem valósult meg. Tegyük hozzá, az ere-
deti elképzelések szerint a metró megállója nem a Blahán, hanem 
a Rókus kórháznál lett volna. Ha valaki azt gondolná, túlzunk, 
akkor érdemes tudni, hogy a Politikai Bizottság 1963. december 
3-án vitázott a Nemzeti Színházról, ahol Kádár János közölte, az 
új Nemzeti Színház felépítéséről szóló határozat mellett az előter-
jesztés része kell legyen a rendelkezés a jelenlegi Nemzeti Színház 
lebontásáról. A hírt az épület lebontásáról 1964. február 14-én je-
lentették be a televízióban, az utolsó előadást (Lear király) 1964. 
június 28-án tartották, a címszerepben Básti Lajossal. Az épület 
bontása 1965. január 15-én kezdődött, március 15-én robbantot-
tak először, április 23-án történt az utolsó, negyedik robbantás. 
Így tűnt el egy ostoba döntés következtében 57 év után örökre 
Budapest városi szövetének egyik mitikus épülete.



BUDAPEST MIKROHITEL PROGRAM

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kiemelt kamatkedvezménnyel elérhető mikrohiteleivel megva-
lósíthatja fejlesztési elképzeléseit, finanszírozhatja működési kiadásait, készletvásárlásait.

• Maximum 10 millió Ft, maximum 10 évre
• Széles körű felhasználási lehetőségek (beruházás, forgóeszköz beszerzés, szabad felhasználás,  

vállalkozásindítás)
• 0%-3,9% között fix kamatozás az adott hiteltípustól függően

• Nincsenek rejtett költségek
• Nem szükséges saját erő

• Kezdő vállalkozások is igényelhetik
• Segítségnyújtás a hitelkérelem összeállítása során

(Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A kondíciók módosításának jogát a Közalapítvány fenntartja. 
A termékek részletes leírását, illetve feltételeit az Ügyféltájékoztatás tartalmazza, mely megtekinthető a Közalapítvány honlapján 

a www.budapestmikrohitel.hu weboldalon.)
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Kedvező kamatozású mikrohitelek akár 0%-os kamattal!

Jelentkezzen ingyenes hitelkonzultációra: +36 1 268-1800, mikrohitel@bvk.hu

„Egészséges Erzsébetvárosért” díj adományozásának ja-
vaslattételére kéri fel az önkormányzat a kerületi fenntar-
tású egészségügyi szolgáltatókat, egészségügyi szolgálatot 
megvalósító szervezeteket és a kerület polgárait. „Egészséges 
Erzsébetvárosért” díj azon személyeknek adományozható, 
aki legalább öt éve végez Erzsébetváros Önkormányzata 
egészségügyi intézményében, illetve Erzsébetváros Önkor-
mányzatával kötött ellátási szerződésben foglalt egészségügyi 
szolgáltatás terén kiemelkedő szakmai munkát, és legalább 10 
éves, egészségügyi szolgáltatásban szerzett munkaviszonnyal 
rendelkezik. A díj minden évben egy fő részére adományozha-
tó. Részletek: www.erzsebetvaros.hu

„Erzsébetváros Jövőjéért” díj adományozásának javaslatté-
telére kéri fel az önkormányzat a kerületi nevelési-oktatási 
intézmények vezetőit, és a kerületi intézménnyel jogviszonyban 
álló gyermekek/tanulók szüleit. „Erzsébetváros Jövőjéért” díj 
adományozható annak a személynek, aki Erzsébetváros terüle-
tén legalább 10 éve végez kimagasló szakmai munkát, és a jövő 
generációjának fejlesztése, oktatása, nevelése, képzése, ellátá-
sa, védelme, szabadidejük hasznos eltöltése terén és példamu-
tatásával a gyermek szocializációjának, önmegvalósításának, 
hasznos, értékes polgárrá válásának segítésében elévülhetet-
len érdemeket szerzett. A díj évente legfeljebb három személy 
részére adományozható. Részletek: www.erzsebetvaros.hu

Mondja meg Ön, kik kapják idén 
Erzsébetváros nívós elismeréseit Budapest Főváros VII. kerületi Önkormányzata által fenntartott 

óvodákba a 2021-2022-es nevelési évre az alábbi időpontokban 
lehet jelentkezni: 2021. április 20–26.
Hétfő, Szerda: 8.00-12.00 és 13.00–18.00 óráig. Kedd, Csütörtök: 
8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig. Péntek: 8.00-12.00 óráig
Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti 
körzetileg illetékes önkormányzati, vagy választott óvodában 
lehet. A felvételhez szükséges jelentkezési lap megtalálható az 
intézményekben, vagy letölthető az intézmények honlapjáról.  
Részletek: www.erzsebetvaros.hu

Óvodai jelentkezés

A fiatalok egyéni közlekedéséhez nyújtott támogatás igénybevé-
telére Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata a VII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerületben élő, 10., 11., 
12. 13. évfolyamos diákok egyéni közlekedéséhez támogatást 
biztosít az alábbi formában: „B” kategóriás gépjárművezetői 
engedélymegszerzéséhez maximum 40.000 Ft összegben, kerék-
párvásárláshoz maximum 40.000 Ft összegben, roller vásárlásá-
hoz maximum 25.000 Ft összegben. A támogatás igénybevételére 
kérelmet kell benyújtani, amely elérhető a www.erzsebetvaros.hu 
oldalon, valamint a Polgármesteri Hivatal Garay u. 5. szám alatti 
épületében. A kérelem benyújtására 2021. március 1. – 2021. no-
vember 2. között van lehetőség. Részletek: www.erzsebetvaros.hu

Felhívás

http://www.erzsebetvaros.hu
http://www.erzsebetvaros.hu
http://www.erzsebetvaros.hu
http://www.erzsebetvaros.hu
http://www.erzsebetvaros.hu
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Újabb szigorító intézkedések a járvány féken 
tartására… Újabb hetek, amiket szeretteinktől 
elzártan, távol kell tölteni… Újabb ünnep, amire 
nem tudunk együtt készülni… És újabb problémák, 
amiket távolról kell megoldanunk.

Tudunk már online tanulni, tanítani, tudunk home office-ban dol-
gozni, skype-on értekezni, e-recepten kiváltani az online felhőbe 
fellőtt receptjeinket. Meg tudjuk venni élelmiszerünket, tartós 
fogyasztási cikkeinket, szolgáltatások sorát már online. 

Az elmúlt egy év megtanított minket arra, hogyan orvosolhatjuk 
mindennapi problémáinkat ebben a sarkaiból kifordult világban.

Lassan kezdjük megszokni a naponta történő változásokat, már 
szinte várjuk, mi lesz a következő. 

A változások szele nem hagyta érintetlenül a hallásproblémával 
érintettek körét sem. 

Az elmúlt év jó híre, hogy a hallókészülék-gyártók is új 
technológiákat fejlesztettek, és vezettek be a szokásosnál lényegesen 
gyorsabban reagálva a megváltozott körülményekre, és igényekre.

Ezek közül is kiemelkedő fejlesztés a svájci Bernafon 
készülékek új generációja esetén a távoli programozás lehetősége. 

Milyen pluszszolgáltatást nyújt ez az újdonság a hallókészülék 
viselők számára?

A távoli programozás egy olyan digitális szolgáltatás, ami 
lehetővé teszi, hogy az audiológusok, az ügyféllel előre egyezte-
tett időpontban, egy  videóhívás keretében finomhangoljanak a 
hallókészülék beállításain távolról, személyes találkozás nélkül. Ez 
a lehetőség, a Bernafon új hallókészülék családjánál már Magyaror-
szágon is elérhető. 

Jelen helyzetben akár életmentő lehet a személyes találkozá-
sok számának csökkentése. Nem kell személyesen felkeresnünk 
az audiológiát, halláscentrumot. Nem kell kitennünk magunkat a 
fertőzésveszélynek útközben és a szaküzletben.

De rengeteg előnyt jelent ez járványmentes időszakokban is, 
elég, ha csak arra az időre gondolunk, amit azzal nyerünk, hogy 
nem kell utazgatnunk, várakoznunk, nem kell szabadságot kivenni 
a munkahelyről, hiányozni az iskolából.

Mozgáskorlátozottak számára is ideális megoldás, illetve a 
vidéken élőknek, akiknek a szaküzletbe történő bejutás komoly 
szervezést, időráfordítást jelentene.

Az igénybevételhez mindössze
• nyugodt környezetre
• okostelefonra letöltött alkalmazásra
• internet-csatlakozásra
• az új generációs Bernafon hallókészülékre van szükségünk.
Jelentkezzen még ma az alábbi telefonszámon, hogy elsők közt 

próbálhassa ki minden kötelezettségtől mentesen ezt az új 
fejlesztést!

Bejelentkezés: 
Munkanapokon: 9.00-14.30 között a +36 1 280-3044 telefonszámon
Címünk: 
Yarus Halláscentrum, Budapest VII. kerület Huszár utca 8.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Pol-
gármestere 2021. február 26-án a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képvise-
lő-testület feladat- és hatáskörében az alábbi rendeletet alkotta:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoló-
dó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 
feladat- és hatáskörében meghozott 15/2021. (II.26.) önkormányzati 
rendelete a köznevelési intézményekbe járó tanulók részére bizto-
sított térítésmentes, illetve kedvezményes juttatásokról, valamint 
az erzsébetvárosi fiatal tehetségek támogatásáról szóló 25/2015. 
(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2021. február 27.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Pol-
gármestere 2021. március 1-én a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képvise-
lő-testület feladat- és hatáskörében az alábbi rendeletet alkotta:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
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 meghozott 16/2021. (III.1.) önkormányzati 
rendelete az Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás 
rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási 
szabályairól szóló 
59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2021. március 2.

Rendeletek



Váncsa István zseniális Lakoma című könyvében, ugyancsak zseniális érveléssel mutatja be, hogy bármi 
lehet saláta, még az abált szalonna fehér kenyérrel is. Na de mégis, hogyan? És mi köze ennek a mik-
rozöldekhez? Mindjárt kiderül.

Normális esetben egy ilyen cikket úgy kezd az újságíró, hogy 
„Jön a tavasz, ilyenkor különösen fontos, hogy a szerveze-
tünkbe vitamint juttassunk, nem is beszélve a böjtről, ehhez a 
legjobb forrás a mikrozöld, amelynek sem a termesztése nem 
nehéz, sem pedig az étrendbe illesztése”. De tegyük a szívünkre 
a kezünket: akit a salátának a paprikás tokaszalonna verziója 
izgat fel leginkább, az kis eséllyel fogja az étrendjébe illeszteni 
a mikrozöldet; akit érdekel, az meg már lehet, beillesztette. 
Így azoknak szól ez a cikk, akik esetleg nem hallottak volna a 
mikrozöld étrendbe illesztéséről, de esetleg nyitottak az egész-
séges étkezésre, és kipróbálnának valami gyorsan elkészíthető 
receptet, ami finom, egészséges és könnyen emészthető.

De mi is az a mikrozöld? Meg milyen csíra?
A csíra az a vízbe áztatott mag, amely épp csak kihajt, és nő 
rajta egy szál gyökérkezdemény, meg valami levélszerűség. Így 
is ehető és finom. A mikrozöld viszont talajban fejlődik, és nap-
sütésre vagy ahhoz hasonló mesterséges megvilágításra is szük-
sége van. És sok nedvességre. Míg a csíra 48 óra alatt kihajt, a 
mikrozöldet 7–14 napig kell gondozni a szüretelés előtt.

Hogy hol lehet nekünk ilyen? Vehetünk egy kis földet, vagy 
csíráztató edényt a kertészeti boltban, hozzá magokat, guglizzunk 
utána, és már indulhat is a csíráztatás, vagy mikrozöldtermesztés. 

A csíráztatással megjelentek az első igazi levélkék a növényké-
ken; ha tovább hagynánk őket nőni, áprilisra el is érnék a piacról 

ismert méretüket. Na de, most jön a csavar: ezek a kis bizgentyűk 
nem csak úgy néznek ki, mint egy űrhorrorfilm keltető jelenete, 
de a fiatal növényekben átlagosan 4-6-szor több tápanyag van, 
mint a kifejlett példányokban. A vöröskáposzta mikrozöldben 
a kifejlett káposztához képest negyvenszer több E-vitamin, 
hatszor több C-vitamin és hatvankilencszer több K-vitamin van. 
A mikroretek is gazdagabb E-vitaminban az érettnél, a mikro-
salátában több az antioxidáns. A mikrokoriander háromszor 
annyi béta-karotint tartalmaz, mint a kifejlett. Minél színesebb a 
mikrozöld, annál nagyobb a tápanyagtartalma. Mire jó mindez? 
Megelőzni például a rákot. Vagy enni egy jót.

Hogyan együk?
A mikrozöldeket majd’ mindenbe bele lehet keverni, ideális 
kiegészítői minden fogásnak, gazdagítják annak tápanyagtar-
talmát. Szórjuk salátára, szendvicsre, sült húsra, keverjük a 
körethez színesítőnek. Az újhagyma és a retek mikrozöld jól 
illik a halakhoz, akár egy halburger majonéz-ízesítőjeként is 
megállják a helyüket. A bazsalikom passzol a csokis sütikhez. A 
házi pizza tetejére mikrocékla és mikrokáposzta kerülhet. Egy 
sima sajtos spagettit feldob az enyhén borsos karakterű ruk-
kolamikrozöld, akárcsak egy sonkás szendvicset. Sült kolbász 
mellé keverjünk mikroborsó-levélből tzatzikit. Tojásrántottára 
bármilyen mikrozöldséget szórhatunk, különleges és ízes lesz 
tőle. Mutatunk két receptet: 

EGÉSZSÉG ÉS TAVASZ: 
mikrozöld és csíráztatás

RECEPT
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FRANCIA SÁRGARÉPA-SALÁTA
Ez a saláta természetesen mikrozöldek 
nélkül is nagyon finom, sültek mellé is 
ehetjük.  
Hozzávalók: 2 nagyobb sárgarépa, 
reszelve v. gyufaszál vastagságúra vágva 
 1 közepes fej lila- v. sonkahagyma v. 
3 szál újhagyma  1 nagy marék friss 
mikrozöld (bioretek v. brokkoli v. fodros 
kel) Az öntethez: 3 ek olívaolaj  1 ek 
frissen facsart citromlé  1 tk Dijon-i 
mustár  1 tk méz  só, frissen őrölt 
bors
Mit tegyünk vele:
Keverjük össze az öntet hozzávalóit, na-
gyon alaposan. Vágjuk fel a sárgarépát 
gyufaszál vastagságúra egy mandolin 
szeletelő segítségével, vagy reszeljük 
le nagy lyukú zöldségreszelőn. Kockáz-
zuk fel a hagymát és keverjük a reszelt 
répához. Keverjük hozzá az öntetet a 
sárgarépához, szintén nagyon alaposan. 
A mikrozöldet tálalás előtt adjuk hozzá.

MIKROZÖLD-TURMIXITAL, 
DIVATOSAN SMOOTHIE
Hozzávalók: 1,5 dl (növényi) tej  
1 banán  1-2 teáskanál kakaópor 
 1 evőkanál kókuszzsír  1 marék 
fodros kel mikrozöld  csipet fahéj
Mit tegyünk vele:
Turmixoljuk össze a hozzávalókat, 
aztán igyuk meg.
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Üzletünk megnyitott, vásárolunk fazon 
arany ékszereket 10.000-25.000 Ft/gr 
áron, ezüsttárgyakat, karórákat, por-
celánokat, festményeket, hagyatékot. 
VII. Erzsébet krt. 51. 20/312-9060

Gázszerelő, Gázkazán, Gázbojler javítás, 
szerelés, beüzemelés. Tel: 0630/7516-
103

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás 
bútormozgatással. Parkettacsiszolás, 
aljzatkiegyenlítés, PVC-, szõnyegpad-
ló-lerakás. Minõségi, precíz munka, 

mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) 
Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 
061-229-5694 festesma.iwk.hu

Gábor Eszmeralda becsüs műgyűjtőnő a 
legmagasabb áron készpénzért vásárol 
festményeket, bútorokat, ezüsttárgya-
kat, aranyakat, porcelánokat, teljes ha-
gyatékot, stb. Kiszállás díjtalan. Üzlet: 
061/789-16-93, 0630/898-57-20.

30 éves gyakorlattal gyógypedikűrös 
házhoz megy. Minden korosztálynak! 
Férfiaknak is! 06 20 938-9031”

APRÓHIRDETÉSEK

www.erzsebetvaros.hu
Az erzsébetvárosi önkormányzat hon-
lapján minden információt megtalál-
hatnak, az önkormányzati, képvise-
lő-testületi hírektől a Polgármesteri 

Hivatal irodáinak elérhetőségéig. 
Pályázatok, hirdetmények, segélyek, 

rendeletek egy helyen!

http://festesma.iwk.hu/



