
Január 1-jével szigorították az állatvédelmi 
törvényt: három évről öt év szabadságvesz-
tésre emelték az állatkínzásért kiszabható 
büntetést. Szerencsére a kerületben ritka 
az ilyen eset, bár akadt rá példa. A közel-
múltban egy VII. kerületi lakos úgy össze-
rugdosta a kiskutyáját, hogy annak eltört a 
combcsontja. A férfit a bíróság felfüggesz-
tett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre 
ítélte. 

Nemrég újabb szörnyű ügyben riasz-
tották a rendőrséget: az egyik kiürített  ön-
kormányzati lakásban hét macskát találtak 
bezárva. Közülük öt éhen halt. kettő még 
élt, rendkívül rossz, legyengült állapotban 
vitték el őket az állatmentők. Az ingatlan-
ban egy idős asszony lakott, akit korábban 
ki kellett költözteni az életveszélyesen meg-
rongálódott lakásából, és ideiglenesen egy 
másik önkormányzati lakásban helyezték. 
Senkinek sem szólt arról, hogy a hét macs-
káját ott hagyta bezárva. Állítólag kért segít-
séget menhelyektől, de ők sem tudtak ennyi 
macskát befogadni. Az ügyben jelenleg is 
folyik a nyomozás. 

A története arra is rávilágít, hogy az állat-
kínzók közt sok a mentálisan sérült ember. 

Nyugat-Európában már ismert kórkép a 
Noé-szindróma, amellyel idehaza alig fog-
lalkoznak. Főleg a társadalom perifériájára 
szorult, magányos idősek próbálják a társ-
talanságukat társállatok gyűjtésével enyhí-
teni. Csakhogy sokszor a felelős állattartás 
elemi követelményeit sem tartják be. Mielőtt 
egy kóbor állatot hazahurcolnánk, előbb vi-
gyük el őt állatorvoshoz! Ivartalanítsuk és ol-

tassuk be! Fontos tudni, hogy közterületen 
csak úgy lehet kóbor állatot etetni, ha nem 
szennyezzük vele a környezetet. Különben 
akár 50 000 ezer forintra is bíráságolhatnak. 
Háziállatokat csak úgy tarthatunk otthon, 
hogy ne zavarja a lakóközösség nyugal-
mát. Az esetleges panaszokat a Hatósági és 
Ügyfélszolgálati Irodán kell bejelenteni, és a 
jegyző intézkedhet.                                       S. Zs.

Cikkünk lapunk 9. oldalán olvasható

Közélet, közérzet, kultúra
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Sorsdöntő választás előtt állunk

Noé-szindróma: kisállatok veszélyben

AZ ELSŐ BUDAPESTI 
AUTÓTULAJDONOS 15

Április 3-án országgyűlési választás lesz, 
és annak, ahogyan döntünk, emberöltőkre 
szóló hatása lehet.

Megszabhatja, hogy folytatódik-e a hin-
tapolitika a Nyugat és a Kelet között, hogy 
a kipcsakokkal akarunk-e barátkozni, vagy 
eltökélten a zsidó-keresztény kultúrkörhöz 
tartozunk. Hogy Moszkva vagy Brüsszel? 
Hogy okos dolog volt-e folyamatosan aka-
dályozni Kijev tárgyalásait a NATO-val? 

Szavazhatunk: azt akarjuk-e, hogy a taná-
rok páriák maradjanak, akiknek a központ-
ból, a hatalmi elit kedvére előírt szöveget 

kell ledarálniuk, ahelyet, hogy a gyerekek 
lennének az oktatás középpontjában. Hogy 
az állam az egyházi iskoláknak kedvezzen 
saját intézményei rovására, hogy az egyete-
mek a klientúra kifizetőhelyei legyenek.

Választunk, és kinyilváníthatjuk, hogy 
tetszik-e: Európában mi fizetünk legtöbbet 
zsebből egészségügyi kiadásokra, miköz-
ben amúgy is a legszegényebbek között 
vagyunk. Tetszik-e, hogy akinek sürgős vizs-
gálatokra, ellátásra van szüksége, annak 
magánintézménybe kell mennie. Tetszik-e, 
hogy két egészségügy lett, egyik a gaz-

dagnak, másik a szegénynek. Szavazatunk 
arról is szól, hogy akarunk-e végre olyan 
önkormányzatot, amelytől nem lehet ripsz-
ropsz elvenni hárommilliárd forintot, meg-
büntetve a polgárokat korábbi voksaikért. 
Akarjuk-e, hogy választott képviselőink ne-
vünkben dönthessenek a helyi oktatásról, 
egészségügyről, bérlakás-építésről, szociál-
politikáról – közös ügyeinkről. 

Április 3-án országgyűlési választás lesz.
B. J.        

Választási összeállításunk a 4-6. 
oldalon

3A KÖLTSÉGVETÉS 
POLITIKAI ÜZENETE

4
ERZSÉBETVÁROS 
NÉLKÜL NEM LÉTEZNE 
A MAGYAR KULTÚRA

11
KOMPOSZTSZÜRET
AZ ALMÁSSY TÉREN

RAZZIÁK A BELVÁROSBAN 8



  Anya és lánya egy színpadon

  Biztonságos óvoda

A Bethlen Téri Színházban február 19-én 
ünnepelték meg, hogy a Nőkből is megárt… 
című előadást éppen öt esztendeje mutatta 
be a teátrum. Ebből az alkalomból virággal 
köszöntötték a Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
Tordai Terit, lányát, Horváth Lilit, aki egyben 
színpadi partnere is a kamaradarabban, va-
lamint a női alkotókat. A Bethlen Téri Szín-
ház és a Manna Találkozások tehetségprog-
ram közös produkcióját Pataki Éva írta, a 
történet az anyává, a nagyszülővé válásról 
szól, sok humorral, szeretettel.
(A képen a művésznők dr. Váczi Lászlóval, 
a teátrum ügyvezető igazgatójával.)

Az Erzsébetvárosi Dob Óvoda is elnyerte a Biztonságos Óvoda címet az Országos Rendőr- 
főkapitányság – Országos Balesetmegelőzési Bizottsága és a Közlekedéstudományi Inté-
zet által meghirdetett pályázaton. 

Patai Edit óvodavezető elmondta, hogy tavaly őszre sikerült a cím elnyeréséhez szük-
séges feladatokat elvégezni, amihez egy óvodai rendőrnap sikere is hozzájárult. A kerü-
leti rendőrkapitánysággal közösen szervezett eseményen az épületben különféle állo-
másokat alakítottak ki, ahol a gyerekek megismerkedhettek a rendőrök munkájával, a 
közlekedés világával. 

– Itt a VII. kerület szívében örök feladat – mondta Patai Edit –, hogy a gyermekek biz-
tonságosan tudjanak közlekedni. Udvarunkon egy zárt közlekedési részt alakítottunk ki, 
ahol a járműhasználatot gyakorlhatják, megismerhetik a közlekedési táblákat, és meg-
tanulják az egymásra figyelést. A gyerekek számára játékos és érthető módon adjuk át 
a fontos tudnivalókat, a biztonságos közlekedés-szemlélet megerősítése óvodánk egyik 
hosszú távú célkitűzése. 

A Dob Óvodán kívül az Erzsébetvárosi Magonc Óvoda kapott még ilyen címet a kerületben. 
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A Bischitz Johanna Humánszolgáltató nappali idősklubjaiban és az idősek bentlakásos 
otthonaiban számos esemény tette igazán emlékezetessé az idei farsangolást. Fellépett 
Kovács Misi, Zenész Józsi, volt fánksütőverseny a nyugdjasklubokban, többtucatnyi jel-
mezzel, az aprólékosan kidogozottól, az élő kutyáson és jópofán keresztül az elmaradha-
tatlan apácákig. Február a farsang hónapja, ami kortól független alkalom a bolondozásra, 
a szórakozásra, a jelmezbe bújásra. De nem maradtak ki a programokból a legapróbbak 
sem, a bölcsikben is nagyon várta a farsang napját az aprónép, komoly készülődés, álarc- 
és dekorációkészítés előzte meg a nagy napot, amikor a jelmeztervekkel együtt a szere-
pálmok is valósággá válhattak. A Kölyökidő Alapítvány jóvoltából zenebohóc, sok-sok 
lufi és farsangi finomságok is várták őket a csoportos rendezvényeken. 

  Laptopot kapott a nyugdíjasklub

A pesti gettó felszabadításának 77. évfordulóján nyílt meg és február elejéig volt látható 
a Csányi utca 5.-ben. A numerus clausus és a lányok című kiállítás. Egyik kurátora, a Kana-
dában élő történész, Szapor Judit régóta kutatja a 20. századi női zsidó sorsokat. Karádi 
Éva eszmetörténésszel közösen találták ki a fotótárlat koncepcióját: olyan zsidó nőket 
mutatnak be eredeti családi képek és dokumentumok alapján, akiknek az életét, a pá-
lyáját kettétörte az 1920. évi XXV. törvénycikk. Ez volt az, amelyik jelentősen korlátozta „a 
tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi 
karra” felvehető zsidók számát. 

A kurátorok 2020-ban a Facebookon is közzétették: olyan személyeket keresnek, akik-
nek a nőrokonai a numerus clausus miatt nem tanulhattak tovább. Több százan jelent-
keztek, régi családi fotókat hoztak, történeteket meséltek el. Az így feldolgozott archív 
anyagból vándorkiállítás jött létre, amelyet idén Bonnban is bemutatnak. A fotógyűjte-
mény pedig a Zsidó Történeti Tár tulajdonában marad. 

Az itt látható régi fénykép is szerepelt a kiállításon. A kamaszlány, Gellér Mária, az Eu-
rópa Könyvkiadó korábbi igazgatójának, Barna Imre írónak az édesanyja. Fiatal korában 
verseket írt, bölcsészkarra szeretett volna jelentkezni, de a származása miatt nem tehette 
meg. A háború után Gellér Mária műszaki fordító lett. 

Varroda, torna, festészet, filmklub, kreatív 
foglalkozások, irodalmi délután, western 
és senior tánc, beszélgetések és jó társa-
ság. Többek között ilyen ajánlatokkal vár-
ják a kerületi nyugdíjasklubok a tagokat 
a hét minden napján. Érdemes minden 
nyugdíjasnak csatlakozni, hogy jó társa-
ságban, kellemes környezetben, barátok 
között tölthessék szabadidejüket a szép-
korú erzsébetvárosiak. 
Hogyan lehet klubtag valaki?
• A klubtagságot Erzsébetváros önkor-
mányzata ingyenesen biztosítja a kerületi 
állandó lakcímmel vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkező nyugdíjasoknak. 
• A klubtagságot igényelni a Király utca 97. 
szám alatti klubban lehet, időpont-egyez-
tetés a 06-1-322-63-62-es telefonszámon. 
• Szükséges dokumentumok: a személyi 
igazolvány, a lakcímkártya, a tajkártya és 
egy igazolás az egészségi állapotról, ehhez 
a nyomtatvány a klubokban megtalálható.
Részletek: www.bjhuman.hu

És egy kedvcsináló az egyik februári ren-
dezvényről, Valentin nap alkalmából Ke-
mény Ági és Társulata lépett fel Tarnai 
Ágnes zongorakísérete mellett a Dohány 
utcai klubban. A felcsendülő vidám nóták 
és közismert operettek fantasztikus hangu-
latot teremtettek, ami után nem maradha-
tott el a jóízű beszélgetés sem. 

  Nem csak a 20 éveseké a világ...

  Kettétört női sorsok

  A Farsang mindenkié

Február 21-én a Síp utcai nyugdíjasklub farsangi rendezvényén Niedermüller Péter pol-
gármester az önkormányzat által beszerzett laptopot adott át az intézménynek. Erzsébet-
városban rendszeresen ülésezik a civil kezdeményezésre megalapított Idősek Tanácsa, 
ahol a korosztály problémáit ismerő szakemberek, munkatársak segítik az önkormányzat 
vezetőit a döntéshozatalban. A legutóbbi ülésen a Síp utcai nyugdíjasklub szakmai kép-
viselője elmondta, hogy az idősebb korosztály számára is fontos a számítógép haszná-
latának megismerése, sokan érdeklődnek egy tanfolyam iránt, azonban ezt a technikai 
feltételek hiányában a klub nem tudja biztosítani, bár oktatót már találtak. A most kapott 
számítógép lehetővé teszi a tanfolyam megindítását.  
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Erzsébetváros képviselő-testülete februári 
ülésén 33 milliárd 213 millió 167 ezer forint 
sorsáról döntött. „A költségvetés nemcsak 
számokról szól, de fontos politikai üzenetet 
is hordoz.” Ezt mondta a büdzsét tartalma-
zó 68 oldalnyi szöveghez és 36, számokkal 
sűrűn teleírt Excel-táblázathoz fűzött szóbeli 
kiegészítésében Niedermüller Péter pol-
gár mester. Hozzátette: a 2019-ben megvá-
lasztott önkormányzat súlyos örökséggel 
látott munkához, a korábbi vezetés kor-
rupciós ügyeket hagyott hátra, kiárusította 
az önkormányzati lakásokat, döntéseinek 
következtében botrányos helyzet alakult ki 
a bulinegyedben, hiányzott az átláthatóság, 
a részvételi politika. 

Az önkormányzat most világos prioritá-
sokat követ, bár a körülmények nem ked-
vezőek, hiszen a kerület működését a Co-
vid-járványra való hivatkozással meghozott 
korlátozások is nehezítik. Elvonásokkal súj-
tották az önkormányzatokat, miközben az új 
bevételek szerzésének lehetőségét kizárták.  
A legfontosabb feladatokra mégis megta-
láltuk a forrásokat – jelentette ki a polgár-
mester. A prioritások elején a kultúrnegyed 
kiépítése, a lakások felújítása, a zöldítés és a 
szociális gondoskodás szemléletének meg-
változtatása áll.  

A kultúrnegyeddel kapcsolatos feladatok 
teljesítéséről Niedermüller Péter elmondta, 
hogy Erzsébetváros számára nincsen más le-
hetőség, mint a kulturális alapú városfejlesz-
tés. Ehhez innovatív megközelítésre van szük-
ség, annak tudatában, hogy soha nem lesz 
mindenki elégedett. Ám ez az egyik legfon-
tosabb eszköz ahhoz is, hogy a bulinegyed 
elfogadhatatlan állapotain túllépjünk. 

A polgármester értékelése szerint „siral-
mas, elhanyagolt állapotban vettük át a la-
kásállományt. A nehéz körülmények között 
is egyre többet költünk az önkormányzati 
lakások felújítására. Egyes ingatlanok ér-
tékesítése enélkül nem tudjuk teljesíteni a 

feladatainkat. Az így szerzett bevételt lakás-
felújításra, lakásépítésre lehet felhasználni.” 
Niedermüller Péter arról is beszélt, hogy a 
szociális gondoskodás rendszere nem csu-
pán segélyekről szól. Új típusú szociálpoliti-
kára van szükség: meg kell előzni azokat a 
helyzeteket, amelyekben itt lakó emberek 
nehéz körülmények közé kerülnek. 

A kerület vezetésének egyik meghatáro-
zó prioritása a zöldpolitika, amely nem csak 
a fákról és fűről szól, annak lényege, új fenn-
tarthatósági elvek érvényesítése. Ennek 
része az új közlekedési koncepció is, de ter-
mészetesen nem mondhatunk le a zöldfelü-
letek növeléséről, fasorok ültetéséről sem. 
Megújul a Klauzál tér, sétálóutcákat hozunk 
létre. Erzsébetvárosban a köztisztaság hely-
zete az egyik leggyakrabban vitatott ügy. Ez 
az egyik olyan kérdés, amely a a figyelem 
középpontjában állt, amikor a költségvetést 
összeállították: a köztisztaság fenntartására 
kiemelkedően magas összeg, 700 millió fo-
rint jut.   

Veres Zoltán, a Fidesz frakcióvezető-
je hozzászólásában azt fejtegette, hogy a 
polgármester által elmondottak alapján 

azt gondolhatnánk, hogy a kerület vezeté-
se új ciklust hirdet, pedig az már harmadik 
éve tart. Mindaz, amiről Niedermüller Péter 
beszélt, szerinte eddig annak ellenére sem 
haladt előre, hogy az előző vezetés 10 mil-
liárd plusszal adta át a költségvetést. A frak-
cióvezető szerint Erzsébetváros nem előre 
ment, hanem hátra, Veres Zoltán hiányolta 
az átfogó programot. 

A polgármester válaszában kifejtette, 
hogy a 10 milliárd forintos plusz, amire a Fi-
desz gyakran hivatkozik, valójában csak azt 
mutatja, hogy tétlenkedtek, nem hajtották 
végre a legfontosabb, szükséges progra-
mokat, például nem fektettek be a lakásfel-
újításba. Mint mondta: „Abban nem fogunk 
egyetérteni, hogy mit jelent előre lépni és 
nem hátra, de nagyon fontos, hogy ami eb-
ben a kerületben történt például a járvány 
kezelésében, az előrelépés volt, Erzsébet-
város most jobb állapotban van, mint három 
éve.” 

A költségvetést a képviselő-testület a fi-
deszes képviselők ellenszavazatával, és az 
Élhető Erzsébetváros Egyesület képvi se-
lőjének tartózkodásával fogadta el. 

A költségvetés politikai üzenete
Néhány szám 
a költségvetésből:

320 M Ft

289 M Ft

200 M Ft

128 M Ft

56 M Ft

A kerület lakóépületei-
nek többsége 100 

éves, vagy ennél 
is idősebb. A tu-
lajdonosi közös-

ségek az önkor-
mányzat segítsége 

nélkül nem tudnák 
elvégeztetni a szükséges felújításokat, 
ezért Erzsébetváros a fővárosi kerületek 
átlagának sokszorosát fordítja társashá-
zak támogatására. Ezt emelte ki az idei 
költségvetés tételei közül Ujvári-Kövér 
Mónika alpolgármester, aki elmondta: 
„A támogatás összege tavaly 130 millió 
forint volt, amit az év végén kiegészítet-
tünk 80 millió forinttal. Az idei költségve-
tésben eleve 250 millió forintot tervez-
tünk társasházi pályázatokra”. Vannak 
esetek, amikor sürgős beavatkozásra 
van szükség, ilyen például a gázszol-
gáltatásból kizárt házak ügye, ilyenkor 
természetesen azonnali segítségre van 
szüksége a lakóközösségnek. Az alpol-
gármester elmondta, hogy Erzsébetvá-
ros önkormányzata prioritásként kezeli 
a szociális támogatásokat is. Bővítették 
a támogatási formákat és az összegha-
tárok megemelésével a jogosultsági ha-
tárokat is. Több mint 150 millió forint jut 
erre a célra.

Társasaházi pályázatok, 
szociális támogatások

„Az önkormányzat 
biztosítja az er-

zsébetvárosi és 
a nemrégiben 
átvállalt, fővá-

roshoz tartozó 
közterületek napi 

takarításához szük-
séges forrást. A járdák hatékonyabb ta-
karításához hamarosan két újabb gépet 
állítunk munkába.” Ezt emelte ki Kispál 
Tibor alpolgármester a hozzá tartozó 
munkaterületek költségvetési helyzeté-
nek értékelésekor. Hozzátette, hogy a 
takarítás csak akkor lehet hatékony, ha 
a köztisztasági feladatokat ellátó cég a 
lakosság és vállalkozók támogatását is 
élvezi. A közbiztonság erősítése is közös 
prioritás: a kiemelt fejlesztési program 
részenként megkezdjük a már korszerűt-
len kamerarendszer teljes megújítását. 
Modern kamerák, új szerverek és képal-
kotó szoftverek javítják majd Erzsébet-
város Rendészeti Igazgatóságának (ERI) 
munkáját. A szervezet új járőrautókat is 
kap. A 2022. évi költségvetés továbbra 
is támogatja a VII. kerületi kapitányság 
bűnmegelőzési tevékenységét, anya-
gilag is hozzájárul a technikai fejlesz-
téshez és a korábbi éveknél gyakoribb 
járőrözés forrásaihoz.   

Köztisztaság, közbiztonság: 
átvállalt feladatok

„Az elmúlt években 
igyekeztünk feltárni 

és orvosolni azo-
kat a visszásságo-
kat, amelyek miatt 

piaca ink működ-
tetése veszteséget 

okozott az önkormányzatnak. A Klauzál 
téri csarnok esetében például a bérleti 
díjak nem fedezték még az üzemelte-
tési költségeket sem, a Fidesz-érából 
megörökölt határozott idejű bérleti szer-
ződéseket pedig jogi úton nem lehetett 
felbontani.” Erről beszélt lapunknak 
Bárdi Zsuzsanna alpolgármester, ele-
mezve a körülményeket, amelyek között 
a költségvetésben biztosítani kellett az 
üzemeltetés fedezetét. Kifejtette: a Mo-
mentum-frakció és a koalíció is tisztában 
van azzal, hogy a kerület lakóinak a szá-
mára fontos, hogy csarnokainkban minél 
több lakossági szolgáltatást, zöldségest, 
hentest találjanak. „A 2022. évi költség-
vetésben gondoskodtunk arról, hogy a 
piacok működőképesek, sőt fejleszthe-
tők legyenek, és ezt a folyamatot segíti 
a januárban elfogadott új rendeleti sza-
bályozás is” – mondta az alpolgármester. 
Kijelentette: minden, piacüzemeltetéssel 
kapcsolatos döntés nyilvános marad a 
jövőben is. 

„Idén újra pályáz-
hatnak a civil 
s z e r  v e z e t e k 
p r o g  r a m j a i k 
és működésük 

t á  m o g a t á s á r a 
is. Meghatározóan 

fontos fejlemény, hogy 
a képviselő-testület nem csak szavakkal, 
de tettekkel, és pénzeszközökkel is támo-
gatja a kerület új kulturális koncepcióját.” 
Ezt mondta az Erzsébetváros újságnak 
Szücs Balázs kulturális, civil- és hitéleti 
ügyekkel foglalkozó alpolgármester, aki 
a kerületi büdzsét az újrakezdés költség-
vetésének nevezte. Örömmel nyugtázta, 
hogy a költségvetés az egyházak közös-
ségi programjainak megvalósítására is 
tartalmaz forrást, kulturális, diakóniai és 
oktatási programjaikat tudjuk támogatni 
2022-ben. Az elfogadott kulturális kon-
cepció számos fővárosi projekt, színházi 
program, kerületi alkotóközösség támo-
gatását, fesztiválok rendezését is napi-
rendre tűzi. Idén is lesz irodalmi ösztön-
díj, és kísérleti jelleggel vendéglátóipari 
egységek is pályázhatnak támogatásra 
rendezvényeik megvalósításához. Ez is ré-
sze lehet annak a folyamatnak, amelynek 
eredményeként Erzsébetváros arculatá-
ban a kocsmaturizmus képét élő kultúr-
negyed imázsa válthatja fel. 

Az újrakezdés költségvetése 
lett a 2022-es büdzsé

Működőképesek maradnak 
az erzsébetvárosi piacok

Bérlakások 
felújítására 

Szociális gondosko-
dásra, rendszeres 
ellátásra

A BRFK részére: tér-
fi  gyelőrend szerre, 
járőrök meg erősí-
tésére

700 M Ft

Utcák, terek takarítására

514 M Ft

Klauzál tér felújítására 

Parkosításra, zöld-
felület fenntartásra

Közművelődésre, 
kultúrára

Támogatások, kölcsönök a tár-
sasházaknak

 216 M Ft

Az oldalt készítették Sári Judit és Barát József



Ön szerint vannak-e Budapest centrumá-
nak és benne Erzsébetvárosnak sajátos 
választási érdekei?
– A főváros helyzete általában is különle-
ges, és tudunk olyan választást, amelynek 
kimenetelét éppen Budapest döntötte 
el. A 2002-es voksolás ilyen volt. Abban 
óriási a különbség a budapesti választók 
és mondjuk, a kistelepüléseken élők kö-
zött, hogy a fővárosban többen vannak, 
akik naponta több forrásból is követik a 
híreket. Minthogy az emberek itt tájékozot-
tabbak, sokkal fogékonyabbak a tényekre, 
érvekre, adatokra. A pusztán érzelmekre 
ható óriásplakátok, felvillanó YouTube-vide-
ók kevésbé működnek náluk. Itt tehát más a 
kapcsolat a választók és a jelölt politikusok 
között.

Más-e a választás tétje?

– Mindenütt más, ahol a választók azt érzik, 
hogy a kormányzat bünteti őket korábbi 
szavazataik miatt. És ez fokozottan jellemző 
Budapest esetében. Tekintettel arra, hogy 
a fővárosban befizetett adók minden száz 
forintjából Budapest önkormányzatai 7 fo-
rintot kapnak vissza, a fővárosi polgárok-
nak bőven lehetnek elvárásaik az állammal 
szemben, hogy a saját lakóhelyükön mire 
adjon pénzt, milyen intézmények felújítá-
sában, működtetésében vegyen részt. Sze-
rintem ebben elég tudatosak a VII. kerület 
lakói is.   

Erzsébetváros Budapest legkisebb ke-
rülete, van-e ennek ellenére is kisugárzó 
hatása?

– Természetesen van. Budapest belső ke-
rületei közül Erzsébetvárosnak, Terézváros-
nak és a Belvárosnak olyan erős kulturális és 
történelmi hagyomá-
nyai vannak, amelyek 
alapvetően határoz-
zák meg az identitá-
sunkat. Hozzátartoz-
nak a budapestiség 
lényegéhez. Nincs 
magyar kultúra, nincs 
magyar irodalom és 
művészet a belső kerületek nélkül, és ez 
elsősorban az elmúlt kétszáz év története 
miatt van így. A magyar identitásnak mély 
gyökerei nyúlnak vissza Erzsébetvárosba. 
Például nincs magyar irodalom New York 
kávéház nélkül.

Azt szokták mondani, hogy nincs pestibb 
utca a Király utcánál. 

– Ez alighanem így van, ez jellegzetes része 
Pestnek, ahol találkozott a város sok ha-
gyománya. A XIX. század elején itt döntően 
német ajkú polgárok éltek, és a különböző 
nemzetiségű, különböző hátterű emberek 
nagyon szívesen költöztek ide. A város máig 
is érezhető multikulturális karaktere itt szü-

letett meg. Itt olcsó bérű lakáso-
kat találtak a beköltözők, idegen 
ajkúak, nemzetiségiek, közöttük 
zsidók és persze vidékről felköl-
tözők. Petőfi Sándor például itt, 
Erzsébetvárosban, a Dohány ut-
cában találta meg az első pesti 
lakását, ez olyan olcsó város-
negyed volt, amit még egy költő, 
egy irodalmi lap szerkesztője is 
meg tudott fizetni.

Igen, az akkor még önálló Pest 
egyik leggyorsabban fejlődő 
része volt az akkori Terézvá-
rosnak az a része, amelyből ké-
sőbb Erzsébetváros lett.

– A mai Belső-Erzsébetváros-
ban kiadott lakások nem vol-
tak nagyon kellemes otthonok, 
picik voltak, komfort nélküliek, 
ezért született meg Erzsébetvárosban és 
annak környékén a kulturális szempontból 
felbecsülhetetlen kávéházi kultúra. A pesti 
polgárok valójában a nappalijuknak hasz-
nálták ezeket a kávéházakat, amelyek a kor 
kommunikációs agorájává váltak. A kávé-
házi világ volt a korabeli Facebook. Petőfi-
ék azért ültek a Pilvaxban és más kávéhá-
zakban, mert jobb volt ott eltölteni az időt, 
és igénybe venni sokféle szolgáltatásukat, 
mint a nyirkos, hideg, komfort nélküli, pici 
lakásokban ülni. Nem volt ez másképp egy 

évszázaddal később 
sem. Bár a különböző 
szakmacsoportoknak 
megvoltak a saját ká-
véházaik, közben 
viszont a társadalmi 
osztályoknak a keve-
rőtégelyei voltak. Itt 
találkozott kispolgár 

és gazdag ember, Budapestre betelepülő 
szlovák, román, zsidó és tősgyökeres pesti 
lakos. Értelmiségi, iparos, kétkezi munkás. 

A mai Erzsébetvárosban kialakult buli-
negyedet az önkormányzat szeretné kul-
túrnegyeddé alakítani. Mit gondol a kilá-
tásokról?

– Ilyen folyamatokat nagyon nehéz végig-
vinni pusztán politikai vagy hivatali akarat-
ból. Ehhez a városlakók, az érdekelt cégek, 
sőt még az idelátogató turisták együttmű-
ködése is kell. Ne felejtsük el, hogy a buli-
negyed magától alakult ki. Itt voltak olyan 
olcsón kibérelhető nagy terek, amelyek 
alkalmasak voltak arra, hogy a külföldiek ál-

tal is látogatott szórakozóhellyé alakítsák át 
őket. Ez az ezredfordulón spontán urbanisz-
tikai folyamat volt, de én azt hiszem, hogy 
ennek a folyamatnak a csúcspontján már 
túl vagyunk. 

Ha így van, csak a járvány miatt alakult így.

– Igen, de mégsem. Nem hiszem, hogy visz-
szatérnénk oda, ahol a járvány előtt tartot-
tunk. Szerintem a pandémiának vannak 
hosszú távú hatásai, ahogyan az Airbnb 
lakáskiadási hul-
lám is levonult. Egy 
önkormányzat alig-
hanem akkor tud-
na összetetten és 
jól dönteni ilyen 
kérdésekben – amire 
a hazai adórendszer 
nem ad lehetőséget 
–, ha a helyi lakosság képviseletén kívül 
a helyi iparűzési és idegenforgalmi bevé-
telekben is érdekelt lenne. És ezeket a be-
vételeket legalább részben vissza tudná 
forgatni a lakossági igények kielégítésére. 
Engem egyébként két szempontból is érint 
ez a folyamat. Családtagjaim laktak ezen a 
környéken, és az itt működő Magvető Café 
művészeti vezetője is vagyok. Látom az 
idegenfogalom jó és rossz hatásait. A ko-
ronavírus miatti visszaesés talán éppen a 
megfelelő pillanat ezeknek a folyamatok-
nak a józan végiggondolására. Ez azonban 
bonyolult urbanisztikai kérdés, amihez én 
nem értek, legfeljebb egy kicsit a történeté-
hez. Így tudom, hogy Erzsébetváros legjobb 
történelmi korszakaiban, akár a XIX. század 

végén, akár a XX. század húszas, harmincas 
éveiben, vagy a rendszerváltás idő szakában 
és az ezredforduló utáni pár évben itt min-
dig nyüzsgő éjszakai élet, ugyanakkor kul-
turális és civil pezsgés is volt.  Meg kellene 
találni az egyensúlyt aközött, hogy az itt la-
kók is otthon érezzék magukat, de a szóra-
kozóhelyek is tudjanak kulturáltan működ-
ni. Egy itteni irodalmi kávéház művészeti 
vezetőjeként én is abban vagyok érdekelt, 
hogy a magasabb kultúra fórumai legyenek 

inkább jellemzők 
Erzsébetvárosban, 
de ez csak hosszú 
folyamat eredménye 
lehet. Persze az len-
ne jó, ha nem a leg-
vadabb, legdurvább 
bulikat kereső man-
chesteri munkásosz-

tály képviselné itt a turizmust, hanem egy, 
a kultúrára nyitottabb réteg jönne ide, de 
ezt a feladványt egy kerület önkormányzata 
egyedül nem tudja megoldani. Ehhez az 
országos, a fővárosi turizmusfejlesztési dön-
téseken keresztül egészen az európai folya-
matokig sok mindennek kell egy irányban 
hatnia.

 
Ki tudja? A feltételek biztosításában akár 
a mostani választás is jelentős lépés lehet. 

– Annyi biztos, hogy Budapesten mindig ak-
kor volt jó élni, amikor a nyitott, befogadó, 
mulitkulturális szellem, és a vállalkozások 
szabad versenye az itt élőknek és az ide lá-
togatóknak egyaránt vonzó volt. 

4. ERZSÉBETVÁROS 2022/3

Erzsébetváros nélkül nem 
létezne a magyar kultúra

Tudunk olyan 
választást, amely-
nek kimenetelét 
éppen Budapest 
döntötte el

A fővárosban befizetett 
adók minden száz 
forintjából Budapest 
önkormányzatai 7 forin-
tot kapnak vissza

Az lenne jó, ha a kultúrára 
nyitottabb réteg jönne, 
de ezt a feladványt egy 
kerület egyedül nem 
tudja megoldani

Barát József

Nyáry Krisztiánt sokan irodalmárként, népszerű könyvek 
szerzőjeként ismerik. Kevesebben tudják, hogy Budapest 
kiváló ismerője: hosszú éveken át a fővárosi önkormányzat 
kommunikációs igazgatója volt. Most a Líra Könyv Zrt. kreatív 
igazgatója és korántsem mellesleg egy VII. kerületi irodalmi 
kávéház, a Magvető Café művészeti vezetője.  

Fotó: Szalmás Krisztina

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022



52022/3 ERZSÉBETVÁROSORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022

AZ ÉRVÉNYES SZAVAZAT
Mire figyeljen a szavazólap kitöltésekor?

1. Szavazata akkor érvényes,  
ha a szavazólapokat tollal tölti ki.

IGEN NEM

Szavazólaponként

Kérdésenként

3. Az országgyűlési választás szavazólapján 
szavazata akkor érvényes, ha minden 
szavazólapon csak egy szavazatot helyez el.

IGEN NEM

Szavazólaponként

Kérdésenként

4. A népszavazás szavazólapján kérdésenként 
egy szavazatot adhat le.

IGEN NEM

Szavazólaponként

Kérdésenként

2. Szavazata akkor érvényes,  
ha két egymást metsző vonallal,  
x vagy + jellel szavaz.

IGEN NEM

Szavazólaponként

Kérdésenként

5. Szavazata érvénytelen, ha nem két 
egymást metsző vonalat tesz a körbe.

IGE
N

NE
M

Sza
vaz

óla
pon

kén
t

Kér
dés

enk
ént

6. Szavazata érvénytelen, ha a 
megengedettnél több szavazatot ad le.

IGEN NEM

Szavazólaponként

Kérdésenként

Választási tudnivalók
Hogyan szavazhatunk?
Az idei szavazáson három szavazólapot ka-
punk. Az egyik szavazólapon egyéni képvi-
selőt választunk, a másikon pártlisták közül 
lehet választani. Azok, akik valamelyik nem-
zetiséghez tartozónak vall ják magukat, a sza-
vazás előtt eldönthetik, hogy pártlistára vagy 
nemzetiségük listájára szavaznak. A harma-
dik szavazólapon népszavazási kérdésekre 
válaszolhatunk igennel vagy nemmel.

Hol lehet szavazni?
Az ÉRTESÍTŐ-ben tájékoztatták a lakossá-
got arról, hogy ki, hol szavazhat. Ha nem 
kapott ilyen levelet, jelezze települése jegy-
zőjének. Ha megkapta a levelet, de nem ta-
lálja, akkor a valasztas.hu oldalon megtalál-
hatja a címe alapján a szavazóhelye címét. 

Mit kell vinni a szavazásra?
Lakcímkártyát és személyi igazolványt, de a 
személyi igazolvány helyett vihet más fény-
képes okmányt is. A lakcímkártya és útlevél 
is jó, a lakcímkártya és jogosítvány is meg-
felel. Sőt, a régi, papíralapú személyi igazol-
ványt is elfogadják. 

Fontos, hogy az iratai érvényesek le-
gyenek. Ha nem érvényesek az iratai, az 
okmány irodában vagy a kormányablak-
ban kell újat csináltatni a választást meg-
előzően.

Hogyan történik a szavazás?
A szavazás napján a megadott szavazóhelyi-
ségben várja Önt a szavazatszámláló bizott-
ság. Elkéri az iratait, kikeresik a névjegyzék-

ben a nevét és a lakcímét, azt alá kell írnia. 
Ha a népszavazáson is részt kíván venni, 
akkor még egyszer alá kell írnia a névjegy-
zéket. Ezután megkapja a szavazólapokat 
és egy borítékot, ellenőrizze rajta a pecsétet! 
A szavazás titkos, a függönnyel lezárt helyi-
ségben tollal töltse ki a szavazólapot, egy 
X-szel megjelölve az Ön által választott név 
melletti karikát. A szavazólapokat borítékba 
téve, a szavazóhelyiségben levő úgyneve-
zett urnába kell bedobni.

A helyi választási iroda 
A helyi választási iroda a helyi önkormány-
zatban van.
Budapest VII. Kerület Polgármesteri Hivatal 
1073 Budapest, Erzsébet körút 6.
Tel.: (1) 462-3133, 462-3181
E-mail: valasztasi.iroda@erzsebetvaros.hu

Mozgóurna
Ha Ön a szavazás napján nem tud meg-
jelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyi-
ségben, mert egészségi állapota (például 
kórházban van), fogyatékossága vagy fog-
va tartása (pl. előzetes letartóztatás, sza-
badságvesztés) ebben megakadályozza, 
mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a 
fenti esetekben engedi meg a mozgóurna 
igénybevételét, más indokokra tekintettel 
(például munkahelyi elfoglaltság) nem ve-
hető igénybe!

Az igénylés benyújtható elektronikus 
úton – elektronikus azonosítással vagy 
elektronikus azonosítás nélkül – a Személy-
reszabott Ügyintézéséi Felületen (SZÜF) az 

„Ügy indítása” ikonra kattintva, illetve postai 
úton, amihez egy nyomtatványt kell kitölteni 
(megtalálható a www.valasztas.hu oldalon).

A kérelmet akkor fogadják el, ha beér-
kezik 2022. március 30-án, szerda délután 
16 óráig. Aki a szavazás napján kerül olyan 
helyzetbe, hogy nem tud elmenni szavazni, 
az 2022. április 3-án, vasárnap déli 12 órá-
ig leadhatja kérelmét a szavazókörben lévő 
szavazatszámláló bizottságnak. Ez esetben 
kérjen meg valakit, aki elviszi a kérelmét.

Nem lesz itthon?
Ha a szavazás napján máshol tartózkodik, 
akkor előre bejelentve átjelentkezhet egy 
másik szavazóhelyre. Levelet kap arról, 
hogy hova mehet szavazni. Az átjelentkezés 
nem változtatja meg a lakcímét. Ha át akar 

jelentkezni, kérelmet kell írnia a helyi válasz-
tási irodának. Akkor fogadják el a kérelmet, 
ha az beérkezik 2022. március 25-én, pén-
tek délután 16 óráig.

Mozgáskorlátozott? Látásproblémája 
van?
A mozgáskorlátozott személyeknek joguk 
van akadálymentes helyen szavazni. Aki vak 
vagy gyengénlátó, az kérheti, hogy a sza-
vazáskor Braille-írásos sablont használhas-
son, ami segít elolvasni a szavazólapot. Ha 
akadálymentes helyszínen akar szavazni, 
akkor 2022. március 25-én 16 óráig,  vagy 
ha Braille-írásos szavazást szeretne, akkor 
2022. március 30-án 16 óráig kérelmét be 
kell nyújtania. A nyomtatvány a valasztas.hu 
honlapról letölthető. 

BUDAPEST 07. KERÜLETBEN A  SZAVAZÓKÖRÖK CÍME

SZAVAZÓKÖR TEVK SZAVAZÓKÖR CÍME

1. számú szavazókör 1 Dohány utca 22–24. Idősek klubja

2. számú szavazókör 1 Dohány utca 22–24. Idősek klubja

3. számú szavazókör 1 Dob utca 23. Bölcsöde

4. számú szavazókör 2 Kertész utca 30. Iskola

5. számú szavazókör 2 Erzsébet krt. 6. Polgármesteri Hivatal

6. számú szavazókör 2 Wesselényi utca 17. ERÖMŰVHÁZ

7. számú szavazókör 2 Wesselényi utca 17. ERÖMŰVHÁZ

8. számú szavazókör 3 Barcsay utca 5. Madách Gimnázium

9. számú szavazókör 3 Dob utca 85. Általános  Iskola

10. számú szavazókör 3 Dob utca 85. Általános  Iskola

11. számú szavazókör 3 Király utca 97.   Nyugdíjasklub

12. számú szavazókör 4 Wesselényi utca 38. Szakközépiskola

13. számú szavazókör 4 Rózsa utca 32. Csicsergő Óvoda

14. számú szavazókör 4 Rózsa utca 32. Csicsergő Óvoda

15. számú szavazókör 4 Király utca 97. Nyugdíjasklub

16. számú szavazókör 5 Wesselényi utca 38. Szakközépiskola

17. számú szavazókör 5 Barcsay utca 5. Madách Gimnázium

18. számú szavazókör 5 Barcsay utca 5. Madách Gimnázium

19. számú szavazókör 5 Rózsa utca 3. Sportklub

20. számú szavazókör 6 Erzsébet krt. 6. Polgármesteri Hivatal

21. számú szavazókör 6 Alsó erdősor 14–16. Általános Iskola

22. számú szavazókör 6 Rózsák tere 6–7. Brunszvik Óvoda

23. számú szavazókör 6 Alsó erdősor 14–16. Általános Iskola

24. számú szavazókör 7 Nefelejcs utca 62. Nefelejcs Óvoda

25. számú szavazókör 7 Peterdy utca 16. Nyugdíjasház

26. számú szavazókör 7 Nefelejcs utca 62. Nefelejcs Óvoda

27. számú szavazókör 7 Városligeti fasor 39–41. Magonc Óvoda

28. számú szavazókör 8 Bethlen Gábor tér 2. Iskola

29. számú szavazókör 8 Bethlen Gábor tér 2. Iskola

30. számú szavazókör 8 Hernád utca 42–46. Baross Általános Iskola

31. számú szavazókör 9 Hernád utca 42–46. Baross Általános Iskola

32. számú szavazókör 9 Hernád utca 42–46. Baross Általános Iskola

33. számú szavazókör 9 Hernád utca 42–46.  Baross Általános Iskola

34. számú szavazókör 9 Murányi u. 27. (bejárat: István utca 37.) 

Kópévár Óvoda

35. számú szavazókör 10 Dózsa György út 46. (Idősek otthona) 

36. számú szavazókör 10 Garay utca 5. Polgármesteri Hivatal

37. számú szavazókör 10 Garay utca 5. Polgármesteri Hivatal

38. számú szavazókör 10 Százház utca 10–18. Közterület-felügyelet

A jelöltekről
Lapzártakor még nem minden adat jogerős a jelöltek listájában. Az Erzsé-
betvárost és Terézvárost magában foglaló 5. országos egyéni választóke-
rületben hat jelölt kérte a nyilvántartásba vételét. 
Bővebb információt a folyamatosan frissülő valasztas.hu oldalon találhat-
nak az érdeklődők.   
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Budapesten kétharmaddal győz-
het az ellenzék – állítja Lengyel 
László politológus, a Pénzügyku-
tató Zrt. elnöke. Az elemző elkö-
telezett híve az ellenzéki városok, 
városrészek összefogásának. Már 
a 2019-es választások után java-
solta a Szabad Városok Szövetsé-
gének létrehozását.

Van-e tétje annak, hogy Erzsébetváros ho-
gyan szavaz?

– Most minden szavazatnak tétje van. Ezen a 
választáson a kormányellenzék valamennyi 
fővárosi választókerületben esélyes, még 
ott is, ahol hagyományosan a jobboldal volt 
erősebb. Érdemes viszont arra emlékeztet-
ni, hogy a listás választásnak is fontos kö-
vetkezményei lesznek. Budapesten ugyanis 
akár kétharmaddal győzhet az ellenzék. A 
főváros kisugárzása pedig óriási az egész 
országra. Még az esetleges Fidesz-győze-
lem esetén is megnehezítené a kormány-
zást, ha Budapest kétharmaddal szavazna 
az ellenzékre. A város így önálló életet élő 
metropolis lehet.

Az ellenzéki többségről van már tapasz-
talatunk, ha csak egyes városokra  vonat-
kozik, kiderült: az önálló élet azért nem 
olyan vidám. 

– A főváros vezetése még 
nem használt ki minden le-
hetőséget, amit a 2019-es 
önkormányzati választások 
eredménye kínált. Az ellen-
zéki kerületek együttműkö-
dése is akadozott. Nem tudtak egy hangon 
megszólalni, ezért lehetséges, hogy a ke-
rületeket és vezetőiket a Fidesz egyenként 
próbálja levadászni, olyan ügyekkel, ame-
lyek nagy részét ráadásul örökölték. Marad-
tak olyan adósságok, amelyeket az április 3-i 
választás eredménye alapján lehetne valóra 
váltani.  

A mostani választás tehát újabb alkalom 
a budapesti érdekek érvényesítésére és 
a kerületek együttműködésének erősíté-
sére?  

– Szerintem igen. Ráadásul most különle-
ges helyzet van: korábbi politikájával szakít-
va az Európai Unió újjáépítési alapot hozott 
létre, amelyet meghatározott hosszú távú 
célokra kell fordítani.  Például a város zöl-
dítésére, amibe persze beletartozik a házak 
szigetelésétől kezdve a tömegközlekedésig 
sok minden – nem csak a nagykörúti kerék-
páros sáv. Kiemelt téma a digitalizálás és 
az egészségügyi ellátás javítása is – most, 
a járvány végéhez közeledve. A támogatást 
végre nem kötik a régió fejlettségi szintjé-
hez, amiért a főváros eddig nem pályázha-
tott a források többségére. Ha tehát a ke-
rületek tudnak jó közös terveket készíteni, 
akkor együtt elnyerhetnek olyan összege-
ket, amelyeket a jelenlegi hatalomnak nem 
adtak oda. Odaadhatnak viszont egy új kor-
mánynak. 

Lehetőség nyílt arra is, hogy akár városok, 
önkormányzatok is pályázzanak. 

– Budapest fejlesztése egészen új helyzet-
be kerülhet, ha a kerületek közösen ki tud-
nak dolgozni egységes és átfogó terveket, 

például a zöldítésre. Mint-
hogy ilyen-olyan okokból 
ez a város a legnagyobb 
szennyező, nagyot léphet 
előre, ha az érdekelt ön-
kormányzatok jó terveket 
tudnak letenni: az agg-

lomeráció fejlesztésével, elővárosi vasutak-
kal, az úthálózat fejlesztésével, körgyűrű- 
bezárással, aluljárókkal, felüljárókkal. Most 
mindebbe végre európai pénzt lehetne 
beletenni. Ez is múlik a szavazatokon. Ez a 
város kiugorhatna, például azzal, hogy digi-
talizálja a működését. Ilyen célokra nyilván 
mozgósítani lehetne igazi magánbefektető-
ket is, nem a csak a klientúrát. Most fontos, 
valódi közösségi célokra lehetne ingyen-
pénzt szerezni és nem arra, amire eddig 
ment. Atlétikai stadionra, gigauszodára, lab-
darúgó-pályákra.     

Mit gondol, Erzsébetvárosnak van-e önál-
ló arculata, kisugárzása? 

– Persze. Ennek része az is, hogy nemcsak 
Közép-Európában, de az egész kontinen-
sen egyedülálló jelenség a budapesti zsi-
dónegyed. Két hete voltam az újjáépített 
Rumbach utcai zsinagógában. Gyönyörű-
en rendbe hozták, ez Budapest egyik igazi 
építészeti kincse. De szomorúsággal tölt 
el, hogy maga a zsidónegyed még mindig 
milyen lepusztult. A há-
zak többsége felújítatlan, 
omló vakolatú házak mel-
lett sétálnak az Izraelből, 
Amerikából, Európából és 
általában az egész világ-
ból ideözönlő turisták. A 
főváros és az ország egyik turisztikai köz-
pontjáról van szó, nagy szükség lenne az 
alapos felújításra.  

Ez persze országos adósság, aminek a 
törlesztése nem várható el a társasházak 
lakóitól, de a kerületi önkormányzatoktól 
sem. 

– Ez így van. Ha valaki bemegy Prágában 
a miénknél sokkal kisebb zsidónegyed-

be, láthatja: ott mindent 
rendbe hoztak. Az ide-
genforgalom végre itthon 
is eljutott odáig, hogy az 
alapvető látnivalókhoz 
irányjelző táblák vezetnek, 
de itt szinte minden házat 

el lehetne látni emléktáblákkal, botlókövek 
kellenének. Erzsébetvárosnak olyan emlék-
helynek kellene lennie, ahol az élettel teli 
zsidónegyed az emlékezet méltó hordozója. 
Ennek kialakítását azonban nem lehet a ke-
rülettől elvárni. 

Barát József

Minden szavazatnak tétje van Gettó, 1944
Lengyel Lászlót egy olyan családi em-
lék fűzi a gettóhoz, amelyről felnőtt ko-
rában hallott először, a most száz éve 
született Göncz Árpádtól. A politológus 
édesanyjának egyetemi évfolyamtársai 
közül a fasizmus tobzódásának idősza-
kában többen a gettóba kényszerültek, 
ő pedig keresztény úrilányként 1944 
novemberében élelmiszert vitt be nekik, 
sőt még az iratait is szétosztotta közöt-
tük. Így később, amikor férjhez ment, 14 
helyről kellett begyűjtenie a papírjait. 
Egyik diáktársa volt Göncz Árpád ba-
rátnője, Sós Júlia, Sós Aladár filozófus 
lánya. Neki az utolsó dokumentum, a 
diákigazolvány jutott, hogy azzal mene-
küljön ki. Lengyel édesanyja azt mond-
ta, a kapuőrség alighanem át fogja en-
gedni, hiszen ő azzal jött be. Sós Juci 
kijutott, és barátai egész életében Ági-
kának szólították, hiszen egyetlen érvé-
nyes papírja Kovács Ágnes névre szólt. 
Évtizedek múlva egy Sós Aladár-em-
lékülésen Göncz Árpád arról kérdezte 
a politológust: te mondd, hogy merte 
megcsinálni az édesanyád, hogy min-
den papír nélkül jöjjön ki a gettóból? 
Bent rekedhetett volna. Persze, feltehe-
tően a merészség, a határozottság se-
gített. A gettókalandnak folytatása lett: 
később Sós Júlia férje segített Lengyel 
László édesapjának abban, hogy haza-
térjen az oroszországi hadifogságból. 
Így házasodhatott meg, így születhetett 
meg maga az elbeszélő. 
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Interjúnk már elkészült, amikor 
Oroszország megtámadta Ukraj-
nát. Az elemzőnek lapzárta után 
tettünk fel a pótkérdést.

Ön szerint hogyan változtatja meg éle-
tünket, hogyan befolyásolja a hazai or-
szággyűlési választást Moszkva agresz-
sziója?

–  Putyinnak sikerült, ami eddig a demok-
ratikus nyugati világ vezetőinek nem, egy-
séget teremtett Amerika és Európa között 
és Európán belül is. A demokráciák egy-
ségét a diktatúrával szemben. Az orosz 
invázió továbblökte Európát a gazdasági 
föderalizálódás után a politikai és a kato-
nai egységesülés irányába. Az orosz invá-
zió megmutatta, hogy a nyugati szabad 
és nyitott életforma mennyivel különb a 
keleti diktált és zárt életvilággal szemben. 
Az Orbán-rendszer az erő és az erőszak 

kultuszára és gyakorlatára épül, paternaliz-
musra és nepotizmusra, amelynek szélső-
séges formája, a Putyin-rendszer háborús 
bűntetteivel megmutatja, hová lehet eljut-
ni ezen az úton. Ha jól választunk, akkor a 
magyar életforma inkább fog hasonlítani 
az európaira, együttműködés, tolerancia 
és méltányosság jellemzi a szegényekkel, 
a romákkal szemben, ahol nem üldözik a 
civileket, nem taszítják magányba és meg-
aláztatásba az időskorúakat, nem gyaláz-
zák a nőket a „genderezéssel”, nincs ho-
mofób kampány. Ahol kezünkbe vehetjük 
sorsunk irányítását.

Már a moszkvai agresszió előtt világos volt, 
hogy a zsákutcás Orbán-rendszer elvesz-
tette a dinamikus erők, a fiatalok, a diplo-
mások, a budapestiek és a nagyvárosiak, 
végül a nyugati demokráciák támogatá-
sát. Ezek az erők a fejlett, versenyképes, 
erőszakmentes Pannóniát képviselik a fej-
letlen, versenyképtelen és erőszakra hajló 

Hunniával, az orbáni nacionalista-populis-
ta rendszerrel szemben. Az orosz invázió 
tizenkét éves Putyin–Orbán patrónus-kli-
ens viszony után következett be. Orbán és 
csapata egyetlen hét alatt árulta el korábbi 
patrónusát, és sietett az általa gyalázott 
Brüsszelbe. Ez megosztja a korábban egy-
séges hatalompárti szavazótábort: most 
akkor Moszkva-barátnak és Brüsszel-el-
lenesnek kell lenni a tizenkét év, vagy 
Brüsszel-barátnak és Moszkva-ellenesnek 
egy-két hét alapján. Minden nap és bom-
batámadás, minden halott, minden sebe-
sült és menekült látványa felveti a kérdést 
a választói gyűléseken: hogyan lehettetek 
Putyin emberei? Hogyan hirdethettétek, 
hogy Európa hanyatlik, s ezé a barbár orosz 
rendszeré a jövő? Most tehát az a kérdés, 
hogy Pannónia – s benne Erzsébetváros 
– kisugárzása, a demokrácia és a szabad-
ság vállalása hat-e a választáson az orosz 
invázió kapcsán Hunniára, vagy Pannónia 
megint kisebbségben marad.

Hunnia és Pannonia



Itt, Erzsébetvárosban milyen következ-
ményei vannak Ukrajna lerohanásának? 
Mi az, amit a kerület önkormányzata 
tesz, tehet?
– Az invázió kezdete után egy-két nappal 
nálunk is megjelentek az első menekültek. 
Először azok jöttek, akiknek vannak külföldi 
kapcsolataik, rokonaik, és megfelelő anyagi 
fedezettel is rendelkeznek ahhoz, hogy to-
vábbmenjenek Nyugat-Európába. Néhány 
nap alatt azonban alaposan megváltozott 
a menekülők összetétele. Én például so-
hasem gondoltam volna, hogy milyen sok 
afrikai és ázsiai diák tanul ukrán egyeteme-
ken. Ezek a fiatalok pánikszerűen elhagyták 
a megtámadott országot. Az egyik reggel 
az Almássy téren harminc ghánai diákot 
találtunk, akik előző este egy késői vonat-
tal érkeztek, nem tudtak hová menni, egy 
pincében húzták meg magukat. Alaposan 
átfagyva találtunk rájuk, elvittük őket biz-
tonságos helyre, hogy felmelegedjenek, és 
persze ellenőriztük a papírjaikat is. 

Ön az agresszió után azonnal kitette az 
önkormányzat épületére az ukrán zászlót.
– Ennek a híre persze azonnal elterjedt, és 
megjelentek az ukrán családok, az egyik 
még a macskát is magával hozta. Megjöt-
tek tehát azok is, akiknek nincsen hová 
menniük, és egyébként is Ukrajna közelé-
ben akarnak maradni, hátha hamar vége 
lesz a háborúnak és hazamehetnek. A fő-
város és benne Erzsébetváros jelentős erő-
feszítéseket tesz ellátásuk érdekében. Van 
egy nyugdíjasházunk, amelynek két eme-
lete éppen használaton kívül volt, ezt rend-
betettük, ágyakat, szekrényeket vittünk 
oda, itt már tudunk fogadni menekülteket. 
A Garay téren adományközpontot hoztunk 
létre, ahol tartós élelmiszert, meleg ruhát, 
higiéniai cikkeket gyűjtünk. A felkészülés 
része az is, hogy önkénteseket keresünk. 
Olyanokat, akik segítenek adományokat 
fogadni, és olyanokat is, akik foglalkoznak 
a menekültekkel, esetleg elmennek velük 
sétálni, megmutatják nekik a várost. Akik-
nek egyik napról a másikra kényszerűen 
egész korábbi életüket hátra kellett hagy-
niuk, nagy szükségük van gondoskodásra, 
emberi figyelemre. 

Magyarok vannak közöttük?
– Vannak, de sokan csak ukránul tudnak. 
Számukra a helyi ukrán önkormányzat biz-
tosít tolmácsokat. Velük kapcsolatban a 
legsürgősebb kérdés az volt, hogyan gon-
doskodjunk egészségügyi ellátásukról. 
Addig ugyanis, amíg 4-én, pénteken az Eu-
rópai Tanács nem hozott határozatot ide-
iglenes védelmükről, a magyar hatóságok 
ebben semmilyen segítséget sem nyújtot-
tak, csak improvizálás folyt. Szerencsére 
kaptunk önkéntes felajánlásokat háziorvo-
soktól és a Dob utcai 24 órás orvosi ügye-
lettől. Még mindig jelentős bizonytalansági 
tényező az időtartam: ha a menekültek két, 
vagy három hétig maradnak, az belátha-
tó.  De mi történik akkor, ha Ukrajnában is 
olyan állapot alakul ki, mint amilyen Szíriá-
ban vagy Libanonban? A mi szállásainkon 
hónapokig sem tudjuk ellátni a menekülte-
ket, nem hogy esetleg évekig. Nincsenek 
eszközeink rá.

Számít-e tömegek érkezésére?
– A menekültek egyelőre nem a harci te-
rületekről jöttek. Most még áttekinthető 
a helyzet: tudjuk, hogy az esti vonattal 
várhatóan érkezik majd 1200 vagy 1800 
ember. De mi van akkor, ha egyszer csak 
nekiindul több millió ukrán? Igaz, sokan 
mennek Lengyelország vagy Románia 
felé, de százezrek érkezhetnek hozzánk is, 
miközben a hatóságok  nálunk leépítették 
a menekültügyi rendszert. Látjuk, hogy a 
kormány felkészületlen, még két nappal 
a háború kirobbanása előtt is azt mond-
ta az összes hazai kormányzati politikus, 
hogy Oroszország nem fogja megtámadni 
Ukrajnát. Hiszen ott volt a miniszterelnök 
Moszkvában, és bejelentette: nincs itt lát-
nivaló, nem lesz itt semmiféle háború. A 
magyar kormány sok más ország vezeté-
sével ellentétben nem készült fel a lehet-
séges következményekre.
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Menekültek az
Erzsébetvárosban

Ukrajnából menekülnek egész családok, 
nagymamák, édesanyák, gyermekek és 
még kisállatok is. Igen, állatok is, mert 
szorult helyzetükben sokan a társállatai-
kat is magukkal hozzák. Komolyan veszik 
Saint-Exupéry A kis hercegéből a róka in-
telmét: „Te egyszer s mindenkorra felelős 
lettél azért, amit megszelídítettél”. A há-
ború kitörése után rendkívüli sebességgel 
megszerveződött a Facebookon az Ukrán 
állatok mentése csoport, és rövid idő alatt 
13 ezer tagja lett. Mentik, ami menthető, 
ételt, szállítást, szállást szereznek azoknak 
a menekülteknek, akik állatokkal érkeznek 
hazánkba. 

Az Erzsébetvárosban jól ismert állatvédő 
szervezet, a ZöldEb is tagja a csoportnak. 
Hirbek Edina elnököt kértük, tájékoztassa a 
kerületieket, mivel, hogyan tudnak segíteni 
a társállatokkal menekülőknek.

– A határon eleve komoly szabályok vo-
natkoznak az állatokra, számban, oltottság-

ban, útlevél vagy chip kérdésében, így a 
ZöldEb az első pillanatoktól kezdve igyeke-
zett a szükséghelyzetben túlzó jogi szabá-
lyozás feloldásában. Országszerte problé-
ma, hogy a társállatokkal érkezők számára 
nehezebb szállást találni, az állatok ellátását 
is nehezebb megoldani. Adományokkal Er-
zsébetváros lakói is segíthetnek ezeknek a 
kisállatoknak, gazdáiknak vagy befogadóik-

nak. Szükség van alutasakos vagy konzerv 
állat élelmiszerre, macskaalomra. 

Az adományok leadhatók a Garay tér 3–4. 
szám alatti Jó könyvek boltjában kialakított 
Tápponton, hétköznap 10 és 18 óra között. 

Aki esetleg befogadna kisállatot, esetleg 
családot kisállattal, jelentkezhet, az info@
zoldeb.hu e-mail-címen, vagy a 06 31 78 16 
940-es telefonszámon.                                     S. J.

Segítség a menekült gazdiknak

Menekültek a gigaszállodában
Megnyitották az ukrajnai menekültek 
előtt a Keleti pályaudvar szomszédságá-
ban, a Rákóczi út 90. szám alatt találha-
tó Hungária Szállodát. A Danubius Ho-
tels lánchoz tartozó intézményben 499 
szoba van, több, mint bármelyik másik 
magyarországi szállóban. A VII. kerületi 
hotelben a menekültek étkezéséről is 
gondoskodnak. 

Gyűjtenek a Krisna-hívők
Az Ételt az Életért Alapítvány az Ukrajnát 
ért támadás után bővítette tevékenysé-
gét, március elején több adománygyűjtő 
napot is szervezett.  A Rózsa utca 3. szám 
alatt tevékenykedő szervezet higiéniai 
termékeket, tartós élelmiszert, játékokat 
gyűjtött, amelyeket eljuttattak a határ 
menti szállásokra. A Krisna-hívők által 
működtetett Ételt az Életért program a 
www.eteltazeletert.hu  webcímen ad bő-
vebb felvilágosítást a további akcióikról.  
„Adhat” vonalukon az 13600-as telefon-
számot tárcsázva, majd a kicsöngés után 
a 33-as kódot beütve hívásonként 500 
forinttal segíthetjük a szervezet munkáját. 

Kétszer ad, aki gyorsan ad – tartja a mondás, 
és ezt tudják az erzsébetvárosiak is, akik az 
önkormányzat felhívására részt vesznek az 
ukrajnai menekültek támogatására szerve-
zett  segítségnyújtásban. Az erzsébetvárosi 
lakosság a karácsonyi és egyéb adomány-
gyűjtéseknél is kimagaslóan nagy számban 
vesz részt az adakozásban, így a kerület ve-
zetése a szervezésnél számított a felhívás 
sikerére. Az adományok elosztásával kap-
csolatban folyamatos az egyeztetés a se-
gítő szervezetekkel, így a többletet vagy a 
helyben fel nem használható felajánlásokat 
eljuttatják a központi elosztóhelyekre. 

Az első adománygyűjtő nap reggelén, az 
akkor még szórványosan érkező lakókkal 
még van idő egy kis beszélgetésre, gyorsan 
kiderül: az ukrán válság mindenkit megren-
dített. Nincs sok tapasztalatunk abban, hogy 
ilyen esetben mire lehet szükségük a mene-
külteknek, ezért legtöbben a hirdetmények-
ben felsoroltakat adják le: bébiétel, tartós szá-
raz élelmiszer, tisztálkodószerek, konzervek, 
ásványvíz, kekszfélék, müzli. De ahogy egyre 
többen érkeznek, úgy színesedik a paletta. 
Akad, aki nagy zsákokban ruhát, takarót hoz, 
a szatyrokból előkerül pelenka, csokoládé, 
játékkártya, sőt, volt, aki amolyan túlélőcso-

magot állított össze. Ebben a táskával együtt 
átadott adományban a legszükségesebb, 
de gyakran mégis hiányzó tárgyakat csoma-
golta össze a felajánló: toll, ragtapasz, papír 
zsebkendő, higiéniai termékek és általában 
olyan holmik, amik egy nő számára néha 
alapvetően is szükségesek lehetnek. 

A menekülteknek nem volt sok idejük 
csomagolni, és tulajdonképpen teljes va-
gyonuk most az, ami a magukkal hozott 
hátizsákban, táskában megtalálható. Gye-
rekek, nők, idősek, fiatalok, kisállat gazdik, 
továbbutazók és a háború végét váró, át-
menetileg nálunk letelepedők. Nem másik 
hazát keresnek, hanem a túlélést. Számíta-
nak ránk! Az elkövetkező hetekben bizto-
san szükség lesz a segítségre, ezért az ado-
mánygyűjtő pont működtetését egyelőre 
folyamatosan fenntartja a kerület. Minden 
támogatásra szükség van, adományokra, 
önkéntesekre, felajánlásokra és jó szóra is. 

Ezt hívják úgy: összefogás. 
Sári Judit

Önkéntesség és jó szó is 
van a túlélőcsomagban
Március 5-én, szombaton a Garay Center piacának egyik üres üzlethelyi-
ségében megnyílt az önkormányzat adománygyűjtő pontja, és elsőként 
a kerület polgármestere, Niedermüller Péter és kabinetjének vezetője, 
Nagy Nóra állt a pult mögé. 

Adományaikat az alábbi időpontban 
tudják leadni a Garay Center piacán: 
kedd: 9.00–13.00 
szerda 14.00–18.00
csütörtök: 9.00–13.00 
péntek: 14.00–18.00 
szombat: 9.00–13.00

MEGKÉRDEZTÜK 
A POLGÁRMESTERT

UKRAJNÁVALSZOLIDARITÁS
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A bűntudatos 
sikkasztó
A VII. Kerületi Rendőrkapitányság 
sikkasztás bűntette miatt folytat 
eljárást egy férfi ellen, aki az el-
múlt fél évben több mint száz asz-
tali számítógépet és egy projek-
tort lopott el egy erzsébetvárosi 
felsőoktatási intézményből. 

Az informatikusként dolgozó férfit 
a saját lelkiismerete buktatta le: 
február 21-én e-mailt írt az iskola 
vezetőségének, amit így kezdett; 
„Hatalmas bajt okoztam.” A levél-
ben bevallotta, hogy a gondjaira 
bízott számítógépeket hazavitte, 
egy részüket már zálogházba adta. 
A gyanúsított mintegy ötvenmil-
ló forintos kárt okozott munkahe-
lyének, ahol a hiányt azért nem 
vették észre, mert a távoktatás mi-
att nem használták az informatikai 
eszközöket. Az informatikus a bűn-
cselekmény elkövetését beismer-
te, a nyomozás további szakaszá-
ban szabadlábon védekezhet.

Február 1-jétől bírságolják a kerületben 
azokat, akik este hat és reggel hét óra kö-
zött illetéktelenül használják a kizárólagos 
lakossági parkolókat. Ebben az időszakban 
ugyanis csak azok tehetik le itt a gépkocsi-
jukat, akik állandó erzsébetvárosi lakcímmel 
rendelkeznek. Kérdésünkre Hajzer János, az 
EVIN Zrt. Parkolási Csoportjának vezetője 
elmondta: február 23-ig a kizárólagos lakos-
sági parkolókban majdnem kétezer esetben 
találtak szabálytalanul ott hagyott gépko-
csikat, ezeket az Erzsébetvárosi Rendészeti 
Irodának azonnal jelentik. A rendészek ezek 
alapján mennek ki, és kerékbilincselik az au-
tókat. Eddig körülbelül háromszáz kerékbi-
lincset szereltek fel.

 –  Olyan sok a szabálytalanság, hogy 
nincs elég kerékbilincs – jegyezte meg Hajzer 
János. – Akadnak olyan napok, amikor több 
a szabálysértés, mint az előző hónapban, 

amikor még csak figyelmeztetetettük az a 
szabályszegőket. Februárban naponta átlag 
159 esetet jelentettünk a rendészetnek. 

Az önkormányzat szakmai vezetői leg-
utóbb január 18-án tartottak lakossági fó-
rumot, amelynek a parkolási helyzet is a 
témája volt. Felvetődött, hogy a külső kerü-
letekből érkező mozgássérültek is használ-
hatják-e a kizárólagos lakossági parkolókat. 

Niedermüller Péter polgármester már ott 
elismerte a kérés jogosságát. Hajzer János 
pedig most megerősítette: a polgármester 
jóváhagyta, hogy a mozgáskorlátozottak a 
kerületben hagyhassák autóikat a kizáróla-
gos lakossági parkolóhelyeken. 

Többen kifogásolták a fórumon, hogy fél-
reérthetők a kizárólagos lakossági parkolók 
jelzőtáblái. Érdemes lenne kicserélni őket, 
a jobb láthatóság érdekében: a táblán felül 
kellene feltűntetni a korlátozás időinterval-
lumát. Hajzer János elmondta, ezt is meg-
vizsgálták. A táblák a KRESZ-nek megfelel-
nek, és erre kaptak engedélyt a Budapesti 
Közútkezelőtől. Viszont lehetséges, hogy 
amikor Külső-Erzsébetvárosban is bevezetik 
a kizárólagos lakossági parkolást, addigra 
már új táblák is lesznek. A lényeg, hogy a 
tábláknak Budapesten mindenhol egysé-
gesések legyenek.  

Sokan parkolnak szabálytalanul

A BRFK rendszeresen végez „fokozott ellen-
őr zéseket” az V., a VI. és a VII. kerületben. A 
legutóbbi razzia megtartásába több társz-
szervezetet is bevontak: például a Készenlé-
ti Rendőrséget, a Polgárőrséget, a NAV-ot, a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot 
és az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósá-
got is.

A cél a kábítószeres bűncselekmények 
elkövetőinek felderítésére, valamint a lopá-
sok, a garázdaság, illetve a prostitúcióhoz 
kapcsolódó jogsértések megelőzése volt. 
Kiszűrték az ittas, bódult járművezetőket, a 
szabálytalanul közlekedőket, és ellenőriztek 
több szórakozóhelyet is.

Alkoholszondát 152 esetben használtak, 
és a rostán csupán három ittas vezető akadt 
fenn. Szabálytalan parkolás, elsőbbségadás 
elmulasztása és egyéb közlekedési kihágá-
sok miatt összesen tíz esetben szabtak ki 
helyszíni bírságot. 

Az egyik, Erzsébetvárosban ellenőrzött 
szórakozóhely nem rendelkezett nyitvatar-

tási engedéllyel, ezért azt a VII. kerületi ön-
kormányzat azonnal bezáratta. 

A hétvégihez hasonló nagy létszámú 
ellenőrzésekre rendszeresen lehet számí-
tani a következő hónapokban is a főváros-
ban. Ám ahogyan Türi Árpád VII. kerületi 
rendőrkapitány az Erzsébetváros újságnak 

korábban elmondta: ezeket a rendőri ak-
ciókat nem a szórakozni vágyó vendégek 
ellen, hanem éppen az ő biztonságuk ér-
dekében szervezik. A rendőrök csak azok 
ellen lépnek fel, akik azért jönnek ide, hogy 
randalírozzanak és bűncselekményeket kö-
vessenek el. 

Razziák a belvárosban

A VII. kerületben besurranó tolvajokat fog-
tak el a rendőrök. A két tettest a kerületi kapi-
tányságon előállították, lopás gyanúja miatt 
büntetőeljárás indult ellenük. Nincsenek le-
tartóztatásban. 

Az üggyel kapcsolatban Galambos Tamás 
rendőr őrnagy elmondta: február 8-án, hajnali 
3-kor két férfi valahogy bejutott egy Kertész 
utcai bérházba. Több lakásba is próbáltak be-
hatolni, nyitogatták a lakások ajtajait. Egy har-
madik emeleti lakásba sikerült is bejutniuk. 
A bejárati ajtó be volt ugyan csukva, de nem 
kulcsra zárva. Az egyik gyanúsított kint ma-
radt figyelni, míg a társa belépett az előszobá-
ba, és egy ott talált dobozban matatott.  A lakó 
otthon volt, aludt az ágyában, de felébredt a 
padlórecsegésre, és egy kapucnis alakot vett 
észre az előszobában. A tolvaj kikapott a do-
bozból egy slusszkulcsot, és a társával együtt 
gyorsan eltűntek. A lakás főbérlője értesítette 
a rendőrséget, bár akkor még észre sem vette, 
hogy a slusszkulcsát elvitték. 

A két tolvaj, a beindító kulcs alapján megta-
lálta a sértett személyautóját a közelben, el is 
indultak vele, de az autó lefulladt, megállt az 
út közepén. Az egyik elkövető utóbb azt vallot-

ta: társa bódult állapot-
ban vezetett. A környé-
ken járőröző rendőrök 
is megkapták a riasztást, 
hogy a Kertész utcai lakásba két idegen 
behatolt, majd ezután felfigyeltek az út köze-
pén álló gyanús autóra. Igazoltatták a két férfit. 
Közben a gépjármű tulajdonosa az ablakából 
észrevette, hogy az ő autója áll az úton, lesie-
tett, és tájékoztatta a rendőröket arról, hogy az 
ő kocsiját akarták a tolvajok elvinni. 

Mit lehet tenni az ilyen bűncselekmények 
megelőzéséért? Galambos Tamás rendőr őr-
nagy szerint nagyon fontos, hogy kulccsal zár-
juk be a lakásunk ajtaját. 

A tavaszi, nyári napok beköszöntével egy-
re többen szellőztetnek, elfelejtik bezárni 
utána a bejárati ajtót, nyitva maradhat az ab-
lak. A besurranó tolvajok ezt használják ki. A 
szúnyogháló sem ad kellő biztonságot, mert 
azt kívülről könnyen átvághatják, sőt a bu-
kóablak is veszélyes lehet, ha a közelében 
könnyen elérhető táskát vagy értéktárgyat 
hagyunk. Ezért mindig győződjünk meg arról, 
hogy valóban bezártuk-e az ajtókat, ablako-
kat, mert az ilyen tolvajok mindig a lakók óvat-
lanságával élnek vissza. 

Besurranó tolvajokat fogtak

Egyeztetés 
a főváros rendőr-
főkapitányával

Belső-Erzsébetvárosban kiemelt rendőri 
készültségre és jelenlétre van szükség, 
mert itt még mindig mindennapos a ga-
rázdaság, a drogkereskedelem, a prosti-
túció. Erről tárgyalt február 18-án a Pol-
gármesteri Hivatalban Niedermüller Péter 
polgármester dr. Terdik Tamással, Buda-
pest rendőrfőkapitányával és Türi Árpád-
dal, az erzsébetvárosi rendőrkapitányság 
vezetőjével. Az egyeztetés során elhang-
zott, hogy Terdik főkapitány elrendelte 
a fokozott rendőri jelenlétet Belső-Er-
zsébetváros egész területén, és a felek 
megállapodtak arról is, hogy a jövőben 
rendszeresen lesznek váratlan és átfogó 
ellenőrzések. Emellett a közeli napokban 
nagy-teljesítményű rendőrségi kamerá-
kat is telepítenek, amelyek lehetővé teszik 
az eddigieknél hatékonyabb felderítést 
és az utókövetést. Az egyeztetések foly-
tatódnak, mindenekelőtt a Madách tér és 
környékének rendészeti problémáiról. 

A rendőrök csaknem 800 igazoltatást végeztek, 30 embert fogtak el vagy állítottak elő többek közt kábí-
tószer birtoklása, illetve garázdaság gyanúja miatt február 18-án megtartott nagyszabású akciójukon. 120 
taxit is ellenőriztek, egy sofőr ellen büntetőeljárás indult, mert a gyanú szerint csalt a taxiórával.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének 5/2022. (II.17.) önkormányzati ren-
delete a Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 17.) 
rendelet módosításáról
Hatályba lépett: 2022. február 18.

*
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének 6/2022. (II.17.) önkormányzati 
rendelete Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről
Hatályba lépett: 2022. február 18.

*
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébet-
város Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének 7/2022. (II.17.) önkormányzati ren-
delete a köznevelési intézményekbe járó 
tanulók részére biztosított térítésmentes 
illetve kedvezményes juttatásokról, vala-
mint az erzsébetvárosi fiatal tehetségek 
támogatásáról szóló 25/2015. (VI.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályba lépett: 2022. február 18.

*
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének 8/2022. (II.17.) önkormányzati 
rendelete Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata Képvise-
lő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 38/2020. (IX.24.) 
önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályba lépett: 2022. február 18.

A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET 
RENDELETEI  

(2022. február 17-i ülés)
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AZ ERZSÉBETVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐINEK MUNKÁJÁRÓL 2022/3

AZ ÁPRILISI OLDALAK KÉPVISELŐINEK FOGADÓÓRÁI

MÁRCIUSI TARTALMUNKBÓL
Szücs Balázs egyéni képviselő, 7. választókerület • Ujvári-Kövér Mónika egyéni képviselő, 1. választókerület •

Ripka András önkormányzati képviselő • Veres Zoltán önkormányzati képviselő • Molnár István egyéni képviselő, 5. választókerület •
Nagy Andrea egyéni képviselő, 8. választókerület • Sáli Annamária egyéni képviselő, 6. választókerület

Garai Dóra

önkormányzati 
képviselő

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

Bejelentkezés a 
06-30/227-4481-es 

telefonszámon.
Facebook: 

www.facebook.com/
groups/

elhetoerzsebetvaros
Web: 

www.7ker.hu

Dr. Kispál Tibor

a 3. választókerület 
képviselője

Bejelentkezés 
a 06-1/462-3207-es 

telefonszámon.
E-mail: 

kispal.tibor@
erzsebetvaros.hu

Fogadóóra: 
minden hónap 

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

Devosa Gábor

a 9. választókerület 
képviselője

Megbeszélés, 
egyeztetés után
a hét bármelyik 

napján lakóim ren-
delkezésére állok.  

Keressenek 
a 06-1/462-3106-os 

irodai telefonszámon, 
vagy közvetlenül 

elérhetnek 
a 06-30/900-3311-es 

számon.

Bónus Éva

a 10. választókerület 
képviselője

Fogadóórát egyez-
tetett időpontban 

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

telefonszámon.
E-mail cím: 

bonus.eva@
erzsebetvaros.hu 

Facebook: 
www.facebook.com/

bonus.eva.
momentum

Bárdi Zsuzsanna

a 2. választókerület 
képviselője

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

Bejelentkezés: 
06-20/574-0584.

Facebook: 
bardi.zsuzsanna.

momentum
Instagram:

bardizsuzsa

önkormányzati 
képviselő
Fogadóóra 
időpontja: 

megbeszélés szerint. 
Bejelentkezés 

a benedek.zsolt@
erzsebetvaros.hu 

e-mail-címen.

Benedek Zsolt 

Folyamatosan várom Önöket fogadóórámra, bejelentkezés a 06-1/462-3359-es telefonszámon és e-mailben (ujvari-kover.monika@erzsebetvaros.hu) lehetséges!

UJVÁRI-KÖVÉR 
MÓNIKA

az 1. választókerület képviselője

Lakóim tudják, hogy 
a hozzám eljuttatott helyi 

ügyekre különös gondossággal 
figyelek. Akiket folyamatában 

érdekel választókerületünk éle-
te, képviselői tevékenységem, 

keressen elérhetőségeimen, 
kérje rendszeres Hírlevelemet, 
kövesse Facebook-oldalamon 

összefoglalóimat. 

Önökkel KÖZÖSEN
Február közepén szabadtéri fogadóórát tartottam a Madách téren, ahol több lakó keresett meg külön-
böző ügyekkel. Úgy gondoltam, jelen képviselői oldalamon megmutatom Önöknek, milyen nagy segít-
séget tudnak ezek a lakói jelzések nyújtani ahhoz, hogy közösen javíthassunk körzetünk élhetőségén. 

Beépítés 

A felsorolt ügyek  
csak töredéke a hozzám 

beérkezett jelzéseknek, de 
egy nagyon fontos tanulságuk 
mindenképpen van: mi csak az 

egyik fele vagyunk a képletnek. 
Az Önök véleménye és jelzése 

is ugyanolyan fontos, hiszen így 
tudunk hatékonyan és gyorsan 

eljárni. Köszönöm mindannyiuk-
nak, hogy velem együtt dolgoz-

nak Erzsébetvárosért! 
Bízom benne, hogy a jövőben 

egyre jobb csapat leszünk!

Így jutott tudomásomra az is, hogy Ács János Jászai Mari-díjas színházren-
dező emlékpadja eltűnt a Király utcából. A pad a szívügyem, nyáron segéd-
keztem is a felújításában, ezért keresést indítottam az ügyben. Az emlékpa-
dot sajnos újra megrongálták, ezért el kellett szállítani, de mire ezt olvassák, 
már vissza is került megszokott helyére, és ott is marad!

Meglett a pad! 

Az egyik lakóm jelezte, hogy a Király és 
a Rumbach Sebestyén utca sarkán lévő 

tábla jelzését nem tudják értelmezni, hogy 
az adott utcaszakaszon ki parkolhat. 

Az ügyben azonnal felvettem a kapcso-
latot az illetékesekkel, akik nekiláttak a 

helyzet kivizsgálásának.

Táblakérdés 

Lakói jelzés hívta fel a figyel-
memet arra, hogy a Wesselényi 
utcában egy balesetveszélyes 
kátyú keletkezett. Felvettem a 

kapcsolatot az illetékes irodával. 
Intézkedésüknek köszönhetően 

már ki is javították a hibát. 

Kátyú 



Lakói bejelentés érkezett hozzám, hogy egy 
vendéglátóhely a Holló utcában szabálytalan 
teraszt alakított ki az utca közepén. Az ügy-
ben a polgármesterrel közösen személyes 
találkozóra invitáltuk az érintett lakók képvi-
selőjét, a közös képviseletet, és áttekintettük 
a jogszabályi háttért. Ezzel egyidejűleg az 
illetékes hatóság elindította az eljárást.

Teraszügy 

A Madách téri árkád beépíté-
sével kapcsolatos lakossági 

reakció érthető, hiszen ez a jár-
daszakasz közhasználat céljá-
ra átadott terület. A problémát 
felmértem, egyértelmű, hogy a 
kialakult helyzet balesetveszé-

lyes. A megoldást bonyolítja, 
hogy műemlék épületről lévén 
szó, nem önkormányzatunk az 
illetékes. A kormányhivatalhoz 

fordultunk, és az érintettek-
kel való napi kapcsolattartás 
mellett kértük, hogy azonnali 

hatállyal vizsgálják ki az ügyet, 
tegyék meg a megfelelő intéz-

kedéseket.
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Ripka András
önkormányzati képviselő

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

Veres Zoltán
önkormányzati képviselő

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

Közéleti Broadway
Február elején rendhagyó eseményre, a Közéleti Broadwayre hívtuk és 
vártuk a VI. és VII. kerületi érdeklődőket, melynek első vendége Orbán 
Balázs miniszterhelyettes volt. A rendezvény fő célja egy előremutató és 
gondolatébresztő közéleti beszélgetés volt, ami országos, budapesti  
és kerületi témákat is érintett. A Broadway Benedek Zsolt képviselő-
társam szervezésében valósult meg, melynek ő volt a házigazdája 
is. Az est népszerűségét jól mutatta, hogy első alkalommal telt ház 
fogadta vendégeinket.

Orbán Balázs előadásában hallhattuk például Magyarország 
fejlődéstörténetét és jövőjének várható alakulását, érdekes sta-
tisztisztikai elemzéseket és a gazdasági növekedés hatását a 
magyar lakosság életére. Erzsébetváros közéleti szereplői 
közül többek között elfogadta meghívásunkat Vattamány 
Zsolt kormányhivatal-vezető és Veres Zoltán frakcióvezető 
is. Az előadást követően lehetőség nyílt a vendégekkel 
kötetlen beszélgetésekre, ami valóban baráti hangula-
túvá tette a talákozót. Nagyon bízunk benne, hogy 
ha gyománnyá tudjuk tenni a Közéleti Broadwayt, és 
még számos alkalommal találkozhatunk az erzsé-
betvárosiakkal is rendezvényeinken.

„2022-t írunk, és az önkormányzati ciklus 3. 
évében járunk. Polgármester úr a költség-
vetéssel kapcsolatos beszédét a súlyos 
örökséggel kezdte, csak ehhez nem tette 
hozzá, hogy ez plusz 10 milliárd forint volt, 
amit az előző vezetés itt hagyott az önkor-
mányzat kasszájában” – szólalt fel a pol-
gármester bevezető beszéde után Veres 
Zoltán, hozzátéve: a főbb prioritások fel-
sorolása (kultúrnegyed, lakhatási politika, 
ingatlangazdálkodás, zöldterületek, közle-
kedés, segélyezési rendszer) kapcsán azt 
tapasztalhatjuk, hogy Erzsébetváros nem 
előre halad.  

A legfontosabb lakossági, jóléti szolgál-
tatásokat szinte azonnal elvonták az erzsé-
betvárosiaktól még 2020-ban, és az idei 
költségvetésben sem szerepelnek, ahogyan 
a fejlesztések, beruházások sem. „A költség-
vetési sorokban szerepelnek számok, de az 
eredmény elmaradt, és azt látom, hogy labo-
ratóriumi körülmények között, az íróasztalnál 
működik csak ez a költségvetés, de ebből 
nem fog megvalósulni az, ami a lakosságot 
szolgálná” – tette hozzá a frakcióvezető.

A polgármester viszontválaszá ban a 
2019-ben átvett állapotról, önkormányzati 

ingatlanokról, fejlesztésekről és az azóta el-
telt három év lassabb haladásáról beszélt. 
A Fidesz–KDNP-frakció összegzett vélemé-
nye szerint azonban ez a költségvetés nem 
a fejlődés, hanem a toporgás költségvetése. 
„Annak tudom be, hogy nem rendelkezik 
kellő mélységű információval Erzsébetvá-
ros fejlesztéséről a 2010–19-es időszakban, 
mivel nem tartózkodott Erzsébetvárosban. 
Ajánlom figyelmébe az Erzsébet Terv Fejlesz-
tési programot, mely részletesen bemutatja, 
mit, hogyan, mennyiért fejlesztettünk” – zárta 
a költ ségvetés vitájában a polgármesterhez 
cím zett mondandóját Veres Zoltán.

A költségvetés a tényleges 
problémákat nem orvosolja
Február közepén megszületett a kerület idei költségvetése, ami a FIDESZ-KDNP frakciója szerint nem a 

jövőt prognosztizálja. Veres Zoltán frakcióvezető több ízben is felszólalt a költségvetés tárgyalásakor, véle-

ményét kifejtve előremutató javaslatokkal és erős is kritikákkal illette a (most már elfogadott) terveket.

„A költségvetési sorokban szerepelnek számok, 

de az eredmény elmaradt, és azt látom, hogy

laboratóriumi körülmények között, az íróasztalnál 

működik csak ez a költségvetés, 

de ebből nem fog megvalósulni az, 

ami a lakosságot szolgálná.” 



A társasházi pályázatokra tavaly először 130 
millió forintot különített el képviselő-testü-
letünk, amit az év végén, az idei átmeneti 
költségvetés terhére 95 millió forinttal kipó-
toltunk. Az első költségvetési csomagban 89  
pályázat érkezett be, amiből 17 érvénytelen 
volt. A második csomagban 50 pályázatot ér-
tékeltek önkormányzati munkatársaink, eb-
ből 18 volt érvénytelen. 

A mi körzetünkből 19 társasház nyert a 
pályázaton:

Mire kell figyelni?
A pályázás összetett folyamat, több kérdés 
merülhet fel, amire a lakóknak is tudniuk kell 
a választ.

Nagyon sok mindenre lehet pályázni a 
társasházban lévő osztatlan közös tulajdon-
ban levő felületekre, területekre, például: 
belső homlokzat, lépcsőház, kapualj, függő-
folyosó, tető, kéményseprőjárda, kémények, 
bádogos munkák, elektromos hálózat, kö-
zös vízvezetéket, gázvezetékek stb.

Nyilván egy társasház közössége és a 

közös képviselő tudja, hogy mik a felújításra 
váró munkák, mik a prioritások egy társas-
házban, valamint, hogy mire tudják a fede-
zetet megteremteni, hiszen az önkormány-
zati pályázatnál 50 százalék önrész az, 
amit prezentálni kell pályázati feltételként. 
Tehát a közgyűlés által elfogadott árajánlat 
50 százalékának a társasház rendelkezésére 
kell állnia.

A pénzügyi fedezetnek elsősorban a tár-
sasház bankszámláján kell meglennie, de ha 
egyéb megtakarítási számla van a társasház 

birtokában, azt is elfogadja az önkormányzat 
fedezetnek, ha igazolja a közös képviselő írás-
ban, hogy a társasház kéri a kiutalást.

Ha ez megvan, akkor közgyűlést kell 
tar tania a társasháznak, a közgyűlési jegy-
zőkönyvben a pályázati kiírásban szereplő 
határozatot szó szerint kell szerepeltetni, va-
lamint a pályázatban kiírt feltételeknek mara-
déktalanul meg kell felelni, úgymint vázrajz, 
szakértői vélemény, fotódokumentáció stb.

A pályázati feltételek figyelmes elolvasá-
sát mindenképpen javaslom, annak ellené-
re, hogy létezik a hiánypótlás „intézménye”, 
hiszen azok nem teljesítése, – mert mondjuk, 
elkerülte a figyelmünket – a pályázat sikerte-
lenségét is jelentheti.

A pályázatot nemsokára kiírják, idén 
250 millió forintot különített el a testület a 
társasházi, illetve nyílászáró-pályázatokra. 
Mint civilként társasházkezeléssel foglal-
kozó képviselő, szívesen nyújtok tájékoz-
tatást, ha kérdésük van, keressenek elér-
hetőségeimen.
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MOLNÁR ISTVÁN
az 5. választókerület képviselője

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

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

NAGY ANDREA
a 8. választókerület képviselője

Javaslatom alapján kettő éve írták ki először a Tiszta utca – Rendes 
ház pályázatot. Választókerületünk szó szerint tarolt a tavalyi pályá-
zaton. Az illetékes bizottság döntött a 2021. évi Tiszta utca – rendes 
ház pályázat eredményéről, és az induló házak jutalmazásáról.

1. helyezett: Szövetség utca 27. • 640 900 forint (5. vk.)
2-3. helyezett: Dohány utca 94. • 609 025 forint (5. vk.)
2-3. helyezett: Izabella utca 12. • 609 025 forint (5. vk.)

Tavaly tavasszal minden házamban plakáton hívtam fel lakóim figyelmét 
erre a pályázatra, mely a társasház előtti útszakasz folyamatos, áprilistól de-
cemberig tartó takarításáért cserébe komoly anyagi támogatást jelent az 
önkormányzattól. Büszke vagyok, hogy a dobogóra körzetem házai kerül-
tek, gratulálok nekik, és biztatom őket és valamennyi társasházamat, hogy 
idén induljanak el a hamarosan ismét kiírásra kerülő pályázaton!

TÖBB JUT A LAKÓKÖZÖSSÉGEKNEK: 
A február 16-i képviselő-testületi ülésen elfogadott 2022. évi költségvetésben 
összesen 200 millió forintot hagyott jóvá a testület a különböző típusú társas-
ház-támogatási pályázatokra, ez megnövelt összeget jelent a tavalyi eszten-

dőhöz képest. A kiírás a március közepi testületi ülés után várható, e-mailben, 
faliújságra kitett plakáton értesítem Önöket. Kérem, ha lehetőségük van rá, 

induljanak a pályázaton, ha kérdésük lenne, keressenek elérhetőségeimen! 

KÖLTSÉGVETÉS

Társasházi pályázat
Folyamatosan biztatom a lakóközösségeket, hogy 
induljanak a társasházak részére kiírt pályázato-
kon. A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 
legutóbbi döntései szerint az alábbi házaim nyer-
tek támogatást:

NYERTES HÁZAINK

Erzsébet körút 28. 1 500 000 utcai ereszalj felújítása

Erzsébet körút 21. 2 000 000
3. emeleti függőfolyosó 
felújítása

Alsó erdősor 30.
3 000 000 
ebből 1 200 000 vissza 
nem térítendő

közös elektromos vezeték 
felújítása

Izabella utca 3/B
2 814 000 
ebből 1 125 600 vissza 
nem térítendő

társasházi méretlen 
főelosztó és fővezeték 
felújítása

Szövetség utca 22.
2 510 000 
ebből 1 004 000 viszsza 
nem térítendő

kéményseprőjárda 
felújítása

Erzsébet körút 38. 2 743 000
részleges tetőfelújítás 
1. ütem

Wesselényi utca 69.
4 000 000 
ebből 1 600 000 vissza 
nem térítendő

függőfolyosó felújítása

Alsó erdősor 36. 2 607 000 tetőfelújítás

Az Izabella utca 12. lakói 
nagyon örültek a jó hírnek,
idén is indulni fognak a pályázaton 

TISZTA UTCA 
 - rendes ház pályázat

A körzetünkben lévő társasházak mindegyikében vannak olyan 
vár  ható felújítások, amelyekre gyűjteni kell, ezek között vannak 
szé pészeti, vannak funkcionális és vannak kötelező feladatok is. 
Februárban elfogadtuk a költségvetést, amelyben a társasházi pá-
lyázatok fedezete is megtalálható. A lakóközösségek számára össze-
állítottam egy tájékoztatót az adatokról és a pályázat folyamatáról.

Társasházi pályázati kisokos

Bethlen G. u. 9. Kapualj felújítás

Dembinszky u. 29. részleges elektromos
hálózat felújítás

Garay u. 32. elektromos hálózat felújítás

Garay u. 34. tetőrész felújítás

Garay u. 42. függőfolyosó feletti 
előtető felújítás

István u. 9. részleges tető felújítás

István u. 10. lépcsőház felújítás

István u. 16. kéményseprő járda felújítás

István u. 20. elektromos fővezeték 
felújítás

Marek J. u. 22. emeleti függőfolyosó 
átépítés

Nefelejcs u. 13. kapualj, lépcsőház világítás

Nefelejcs u. 23. kéményseprő járda felújítás

Nefelejcs u. 24. tető felújítás

Nefelejcs u. 28. kéményseprő járda felújítás

Nefelejcs u. 40. lépcsőház festés

Nefelejcs u. 45. belső homlokzat felújítás

Péterfy u. 31. kéményseprő járda felújítás

Péterfy u. 32. utolsó résztető felújítás

Péterfy u. 40. lépcsőház festés



Újabb erzsébetvárosi csoda
Ötvöstörténeti gyűjtemény nyílt a kerületben, az Akácfa utca 59.-ben tekinthető meg ennek a csodákat teremtő, sajnos lassan 
eltűnőfélben lévő szakmának a kiállítása. Én nemcsak azért vagyok elégedett, mert részese lehettem a folyamatnak, amikor 
egy több mint tíz évvel ezelőtt kezdeményezett kiállítás végre megnyitotta a kapuit, hanem azért is, mert ez a gyűjtemény gya-
korlatilag egy olyan mesterségnek a találkozóhelye, ami Erzsébetvárosban virágzott, alkotott és értéket teremtett. Zoltán Ta-
másnak köszönhetjük a csodálatos tárgyak nyilvánosságát, aki nemcsak alkotóként, de gyűjtőként is kiemelkedő, és értékeit a 
köz, a kerület, az ország rendelkezésére bocsátotta. Ez a gyűjtemény nemcsak egy kiállítás, hanem egy szakma találkozóhelye 
is, ami generációk munkáját, munkásságát öleli fel, és egyben generációk találkozóhelyéül is szolgál a jövőben. Ez a kiállító-
hely történelmünk komolyanvételéről is szól, egy életmű megkoronázása. Az Ötvöstörténeti Gyűjtemény kiállítása nyilvános, 
a közeljövőben mint közösségi tér működhet, ahova önkormányzatunk is sok kulturális eseményt tervez. Érdemes követni, 
figyelni, elmenni, megnézni, legyenek önök is hírvivői annak, hogy milyen csodák találhatók Erzsébetvárosban. 
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SÁLI ANNAMÁRIA
6. választókerület

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

SZÜCS BALÁZS
a 7. választókerület képviselője

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

A február 17-i képviselő-testületi 
ülésen frakciónk leszavazta a Ver-
seny utcai projekt előterjesztését, 
amit több portálon hírként le is 
közöltek. Ezzel kapcsolatban frak-
ciónk álláspontja egyértelmű: egy 
részletes hatástanulmány elkészí-
tését, a Verseny-projekt megva-
lósíthatóságának vizsgálatát és a 
hosszú távú ingatlangazdálkodási 
stratégia elkészítését szorgalmaz-
zuk. Ezen információk hiányában 
szerintünk nem lehet megalapo-
zott, felelős döntést hozni a beruhá-
zás megindításáról. A Verseny utca 
24. szám alatti lebontott ingat lan 

helyén épülő 80 lakásos társasház 
összességében 5 milliárd forintba 
kerülne. 

Azonban a kerület hatalmas 
ingatlanvagyonnal rendelkezik, 
ám erről tudni kell, hogy a korábbi 
években ezeket hagyták lepusztul-
ni. Viszont van 400 olyan lakásunk, 
amit a fenti összegből fel lehetne 
újítani. Ez is egy alternatíva a meg-
oldásra, ezért kértük, hogy mielőtt 
döntünk az 5 milliárdos beruházás-
ról, készíttessük el azokat a vizsgá-
latokat, melyekből kiderül, hogy 
melyik variáció a leggazdaságo-
sabb Erzsébetváros számára. 

Olvasni tényleg jó, aki szereti a 
könyveket, az valószínűleg meg-
küzd azzal a problémával, hogy 
egy idő után nem fér el tőlük. 
Vannak azonban, akik szeretik a 
könyveket, de nem tudnak ven-
ni, esetleg nincs helyük otthon. 
Önkormányzatunk a kihelyezett 
nyitott könyvszekrényekkel segít-
séget kínál a fenti problémákhoz, 
választókerületünk lakói számá-
ra is közeli ilyen pont a Rózsák 
tere és a Huszár utca sarkán lévő, 
messziről is könnyen felismerhető 
szekrény. Innen viszont nemcsak 
elvinni lehet, hanem hozni is, lehet 
cserélni is, és lehet a Rózsák terei 
parkban is olvasgatni. A cél nem 
az, hogy tucatszám elvigyék a 

könyveket, ahogy sajnos többször 
is előfordult, hanem az, hogy mint 
egy közösségi olvasóteremben, 
egymásnak adjuk az olvasnivalót. 
Én is átnéztem az otthoni könyves-
polcomat, és rájöttem, több dupli-
kált könyvem is van. Ezeket össze-
gyűjtöttem, és elhelyeztem őket a 
Huszár utca sarkán lévő szekrény-
ben, ami éppen majdnem telje-
sen üres volt. Ha többen vinnénk 
könyveket, akkor több értelme 
lenne a jobbító szándéknak is.

Olvasni JÓ!
Óvoda előtt

Óvodába járni kötelező, de azt sem 
árt tudni, hogy jó is. A kicsik kisebb 

csoportokban tanulhatják meg 
azokat az általános közösségi sza-
bályokat, amelyek később egész 

életük folyamán fontosak lesznek. 
A kerületi önkormányzat honlap-
ján már megtalálható a 2022–23-
as nevelési évre 
vonatkozó óvo-

dai felvételi rend, 
a www.erzsebet-
varos.hu oldalon 
a Hirdetmények 
között található. 

Pályázatok!
Nemsokára startolnak a pályá-

zatok, hiszen elfogadtuk a 2022. 
évre vonatkozó költségvetést. 
Figyeljék, kövessék a pályázati 

kiírásokat, az önkormányzat hon-
lapján megjelenő felhívásokat 

Facebook-oldalamon is 
megtalálhatják majd!

BŐVEBBEN:

„Innen viszont 

nemcsak elvinni lehet, 

hanem hozni is...”

Szűken vett értelemben nem a körzetet 
érintő téma, de képviselőként, emberként, 
lakóként úgy gondolom, nem mehetünk el 
szó nélkül a szomszédunkban folyó hábo-
rú mellett. Az együttérzés és szolidaritás 
jeleként kikerült az ukrán zászló Erzsé-
betváros önkormányzatának épületére, 
amivel deklaráltuk egyértelmű vélemé-
nyünket, elítéljük az orosz agressziót.

a 80 lehet 400?
 ALTERNATÍVA: 

Az Oroszország által megtámadott Ukrajna melletti kiállásként Erzsébetváros önkor-
mányzata kitűzte az ukrán lobogót a Polgármesteri Hivatal épületére. Önkormányza-
tunk részt vállal a menekültek ellátásából, családok elszállásolásában, élelmezésé-
ben, orvosi ellátásában nyújtunk segítséget. Önök, itt élők is segíthetnek, kövessék 
az önkormányzat felhívásait az adománygyűjtések időpontjáról.

Egyik nemzet, egyik ember sem gondolhatja magát fontosabbnak, értékesebbnek 
a másiknál. Hiszem, hogy az az összefogás, ami az Ukrajnát ért agresszió kapcsán meg-
mutatkozott Erzsébetvárosban, Budapesten, szerte az országban és Európában, hitet, re-
ményt és erőt adhat mindannyiunknak az újrakezdéshez. És lehet, hogy messze még a 
háború vége, és még messzebb van a visszatérés a normális élethez, de hát tudjuk, a Nap 
is messze van, mégis érezzük a melegét az arcunkon. Köszönöm az eddigi segítségüket is!

A háborúról

Január végén 
elhunyt a Rózsák terei Szent 
Erzsébet-templom kántora, 

RAKUSZ FERENC, aki 40 
évig (1959–1979, 1996–

2016) szolgálta a közösséget 
orgonajátékával, énekével. 

Február 22-én a Buda-
pest-Terézvárosi Avilai Szent 
Teréz-templom urnatemető-
jében kísérték utolsó útjára, 
február 27-én a szentmisén 

érte szólt az ének. 
Emléke legyen áldott!

Rakusz Ferenc az 55 éves 
egyházi szolgálata elismeré-

seképp Ferenc pápa apostoli 
áldását tartalmazó oklevéllel 

(Fotó: Szent Erzsébet Plébánia 
Facebook-oldala)

Március 4-én a Rózsák terei templomban MÜLLER ISTVÁNTÓL, 
az Erzsébetvárosi Hadigondozottak Egyesületének volt 
elnökétől vettünk végső búcsút. Pista bácsi közért végzett 

munkássága nem csak a támo-
gatottak emlékezetében él. 

Kisebbségi önkormányzati 
képviselőként szívén viselte 
a német kisebbség ügyét, 
kerületünk a Rózsák terei 
Emlékezés kövét, amit a 
Hősök napján koszorúzunk, 

az ő kezdeményezésének 
köszönheti. 

Nyugodj békében, Pista bácsi!

BÚCSÚZUNK

NŐNAP

Őszintén remélem, hogy egyszer ez a nap az 
egyenlőség napja is lesz, eljön az idő, amikor 
mindenki egyenlő lehet hazánkban is. Én 
ezért dolgozom! BOLDOG NŐNAPOT!
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Állatkínzás bűntettének gyanúja 
miatt folyik nyomozás az egyik 
kerületi lakos ellen, aki kiköl-
tözése után magára hagyta és 
bezárta a lakásban hét macská-
ját. Az állatok közül öt éhen halt. 
De vajon az ügy milyen mentális, 
állatvédelmi, illetve rendvédelmi 
kérdéseket vett fel? 

Január 20-án az EVIN Zrt munkatársai riasz-
tották a kerületi rendőröket: jöjjenek ki az 
egyik erzsébetvárosi önkormányzati lakás-
ba, mert a lezárt, üres helyiségben macs-
katetemeket találtak. A rendőrök a Segítő 
Angyalok állatmentővel a helyszínre siettek. 
Arról, hogy a helyszínen mi fogadta őket, a 
Segítő Angyalok vezetője, Csikós Róbert 
így számolt be:

– Nehéz szavakkal leírni azt az iszonyatos 
bűzt és látványt. Öt cica bomlásnak indult 
teteme hevert a lakásban. Víz és élelem hí-
ján az állatok éhen haltak, és egymás tete-
méből is faltak. Két macska viszont még 
élt. Rendkívül rossz állapotban voltak, az 
ő orvosi ellátásukról és elhelyezésükről 
gondoskodtunk. 

De vajon hogy kerül hét macska egy le-
zárt önkormányzati lakásba? És hogyhogy 
nem tűnt fel senkinek az állatok kínhalála? 
Erre egyelőre nincs válasz. 

Ebben a második emeleti 60 négyzet-
méteres lakásban – nevezzük így – Annus 
néni lakott évtizedek óta. Az idős asszony 
fürdőszobája alatt folyamatosan szivárgott 
a víz, a fagerendák átáztak, a födém annyira 
megrongálódott, hogy félő volt, beszakad 
az alatta lévő lakásba. Az életveszélyes álla-
potok miatt, az EVIN Zrt. elrendelte a födém-
cserét, és az építkezés idejére, ideiglenesen 
egy másik lakást biztosított a néninek. A 
költözésre múlt év december 21-én került 
sor. 

– Azért döntöttünk úgy, hogy a lakót 
néhány nappal karácsony előtt átköltöztet-
jük, hogy az ünnepeket biztonságos helyen 
töltse – jegyzi meg Németh Zoltán, az EVIN 
Zrt. lakásgazdálkodási vezetője. 

A költöztetésnél jelen voltak az EVIN Zrt. 
munkatársai, jegyzőkönyvet vettek fel min-

denről. Németh Zoltán határozottan állítja: 
akkor a lakásában nem voltak macskák. 

– Mivel a lakó a kisebb ingatlanba nem 
tudta minden holmiját átvinni, abban álla-
podtak meg vele, hogy az egyik lakáskulcs 
nála marad, és egy hónapon belül, a saját 
költségén mindenét elviszi onnan. Hogy ez-
után mi történt a lakásban, hogyan kerültek 
oda a macskák, nem tudjuk. 

Annus nénit a rendőrségen előállították 
és kihallgatták. Vallomásából kiderült, már 
régen elveszítette a férjét, nyugdíjba ment. 
Egyik fia vidéken él, a másik a fővárosban, 
ám ritkán találkoznak. Annak idején a férjé-
vel is befogadtak cicákat, gondozták őket, 
igyekeztek nekik gazdákat találni. Miután a 
néni egyedül maradt, egyre több lett nála a 
kóbor állat. Előfordult, hogy 16 macskát is 
befogadott. Az asszony fizikai állapota azon-
ban egyre romlott, súlyos műtéteken esett 
át, bottal is alig bírt járni. 

A szomszédai évekkel ezelőtt bejelen-
tették, hogy macskák szabadon grasszálnak 
a házban, és ez zavarja őket. Az EVIN Zrt. ak-
kor bérleményellenőrzést tartott Annus né-
ninél. Felszólították, hogy tartsa be a lakókö-
zösség együttélésére vonatkozó szabályokat. 
Azóta több panasz nem érkezett a házból. 

A rendőrségi kihallgatása során az idős 
asszony elmondta, mivel mozgáskorláto-
zott, a kiköltöztetése után nem tudott visz-
szajárni a cicáit etetni. Az itt élő fiát kérte 
meg, hogy etesse az állatokat. Ám ő nagy-
családos, rengeteget dolgozik, jelezte az 
anyjának, hogy neki erre nem lesz ideje. Je-
lezte azt is, hogy a magára hagyott macskák 

elvadultak. Ugyanakkor Annus néni azt is 
emlegette: amikor idegenek jöttek a lakás-
ba, a cicák mindig elbújtak. Ez lenne az oka, 
hogy költöztetésnél sem vették őket észre? 
A bérlő azt állítja, több menhelyet felhívott, 
hogy elhelyezze valahová a cicákat, de se-
hol nem tudták befogadni őket.  

A rendőrség állatkínzás gyanúja miatt in-
dított ellene bűntetőeljárást. A gyanúsított 
elismerte a felelősségét, de hangsúlyozta: 
ő szereti az állatokat, segíteni akart rajtuk. 
Nem tudja, hogyan fog a lelkiismeretével 
megbirkózni. 

Kérdeztük a helyi önkormányzat Hatósá-
gi és ügyfélszolgálati Irodájának vezetőjét, 
Csüllög Szilviát: mit tehetnek a lakók, ha a 
házban valaki túl sok állatot tart vagy rosz-
szul bánik velük? Írásban válaszolt: 

Az állatok nem megfelelő tartása, illetve 
állatkínzás gyanújának esetén bejelentést 
lehet tenni a jegyzőnek, aki, ha szükséges, 
szakértő állatorvos bevonásával vizsgálja ki 
a bejelentést, vagy átteszi azt a jogosultság-
gal rendelkező egyéb hatósághoz. Az állat-
védelmi törvény szabályainak megsértése 
miatt jegyző állatvédelmi hatósági eljárást 
kezdeményezhet. 

Minden eljárásnál az a legfőbb cél, hogy 
az állattartó a jó gazda gondosságával jár-
jon el, megteremtve az állatnak megfelelő 
életkörülményeket. A bírságolás nem lehet 
a jegyző egyetlen vagy első eszköze, ezért 
mindig fel kell szólítani az ügyfelet a problé-
más viselkedésének jogkövetkezményeire, 
mielőtt kivetné a bírságot. 

   MACSKAJAJ

Sorsukra hagyott védtelen állatok

Több millió kóbor 
macska
A Dohány utcában található a Fehér-
kereszt Állatmentő Liga elnöke, Szilá-
gyi István azt mondja, bár befogadni 
ők sem tudtak volna hét macskát, ha 
értesítik őket a vészhelyzetről, meg-
próbálták volna elhelyezni valahová az 
állatokat. A menhelyek nem hatóságok, 
önfenntartó civil szervezetek, nem kö-
telességük minden kóbor állatot befo-
gadni. A férőhelyeik nagyon szűkösek, 
ráadásul kizárólag macskáknak fenn-
tartott menhely nincs. 

Szilágyi szerint közigazgatási érte-
lemben a macska mint állatfaj nem lé-
tezik. 2013-ben született az a törvény, 
amely a kutyáknál kötelezővé tette a 
chipet és a veszettség elleni oltást. A 
macskák esetében ez nem kötelező. 
Az ellenőrzésük szinte teljes hiányának 
következményei drámaiak. A Magyar 
Macskavédő Közhasznú Alapítvány 
becslése szerint hazánkban több millió 
kóbor macska élhet.  

Noé-szindróma
Ahogyan nő a kóbor állatok száma, úgy 
terjed a Noé-szindróma mentális beteg-
sége. Főleg a magányos idősek azok, 
akik elkezdenek állatokat gyűjteni. A 
társtalanságukat társállatokkal enyhítik.  
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy aki 
felelősen akar segíteni az állatoknak, az 
utcán összeszedett kóbor kutyát, macs-
kát vigye először állatorvoshoz! Ha az 
állat fertőző beteg, gyógyítani kell, két 
hétig karanténban tartani, hogy más ál-
latot ne fertőzzön meg. Ivartalanítsák és 
oltassák be a kutyákat és a macskákat is. 
A Noé-szindrómások teljesen meggon-
dolatlanul hurcolják haza a kóbor álla-
tokat, amelyek összezárva egymást fer-
tőzik. Mivel ivarosak, folyton harcolnak 
egymással. elvadulnak, túlszaporodnak. 
Az ilyen emberek elsősorban terápiás se-
gítségre szorulnak. Óriási a környezetük 
felelőssége is. Ha időben felfigyelnek az 
állatgyűjtőkre, meg lehetne előzni olyan 
eseteket, mint ami Annus nénivel és az 
éhen halt cicáival történt. 

Megunt házi kedvencek
A Segító Angyalok évek óta együttmű-
ködik az Országos Katasztrófavéde-
lemmel, illetve a BRFK-val is. Vezetőjük, 
Csikós Róbert szerint a járványhelyzet 
is megmutatta, hogy az emberek meny-
nyire felelőtlenül tartanak állatokat. 
„Nagyon sok háziállatot leadtak a gyep-
mesteri telepeken, menhelyeken. Aztán 
jött egy fordulat, amikor a kormány el-
rendelte, hogy a kutyatartók felmentést 
kaphatnak a kijárási tilalom alól a ku-
tyasétáltatás idejére. Ekkor rengetegen 
akartak kutyát otthonra. Mások pedig 
azért vittek haza állatokat, hogy amíg a 
gyerek a korlátozások miatt nem mehet 
iskolába, ne unatkozzon a lakásban. Az 
állatvédők tartanak attól, hogy amint a 
Covid lecseng, sokan fognak megsza-
badulni a fölöslegessé vált kutyáktól, 
cicáktól. 

Hány állatot lehet 
tartani egy lakásban?
A 2010-es „Kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról szóló kor-
mányrendelet”  előírja, hogy az egyes 
állatfajoknál mekkora minimális terüle-
tet kell biztosítani. Kistestű ebet tilos 10 
négyzetméternél  kisebb területen tar-
tósan tartani. A macskákról nem szól a 
jogszabály, de nekik is legalább ekkora 
tér kell. Állatvédők szerint azonban ezek 
a számok nem életszerűek, sokan úgy 
értelmezik, hogy, mondjuk, 60 négyzet-
méteren akár hat kutyát vagy hat macs-
kát is tarthatnak. Pedig a lakásban sok 
olyan hely van, ahová az állatot be sem 
engedik. 

Sándor 
Zsuzsa

Mindennap gondoskod-
junk az állatainkról!
A macskák tartásával kapcsolatosan is 
érvényesek az általános előírások: 
„A kedvtelésből tartott állatot úgy kell 
tartani, hogy az lehetővé tegye az ál-
lat természetes viselkedését. Az állat 
tartójának naponta legalább egy alka-
lommal ellenőrizni kell az állatot és tar-
tási helyét, és gondoskodnia kell arról, 
hogy a környezeti viszonyok megfelel-
jenek az állatok szükségleteinek. Állan-
dó fényben vagy állandó sötétségben, 
valamint állandó zajban állatot tartani 
nem szabad. Az állat tartási helyének 
olyan méretűnek kell lennie, hogy az 
állat fajára jellemző mozgási igényét ki 
tudja elégíteni.”
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Az önkormányzat képviselő-testületének 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsá-
ga 2022. február 15-én megtartott ülésén 
döntött a 2021. év második bérlakás-pá-
lyázatának eredményéről. A felújítási köte-
lezettséggel meghirdetett 17 lakásra 29-
en jelentkeztek, ám egy kétszobás és egy 
egyszobás otthonra nem érkezett érvényes 
pályázat. Annak érdekében, hogy kiadható 
lakás ne maradjon üresen, a bizottság úgy 
határozott, hogy azokat olyan személyek-
nek ajánlja fel, akik más otthonra pályáztak, 
de pontszámuk alapján a második helyre 
kerültek. 

Azonos pontszám esetén a bizottság a 
kerületben régebben lakókat részesítette 
előnyben, a kétszobás lakás esetében azt is 
figyelembe vették, hogy azt csak legalább 
négyfős család részére lehetett felajánlani. 
A lakásokat a nyerteseknek nyolc hónap 
alatt kell rendeltetésszerű használatra alkal-
mas, lakható állapotba felújítaniuk ahhoz, 
hogy a határozott idejű (10–15 év) bérleti 
szerződés megköthető legyen. 

Ez a pályázati konstrukció tovább folyta-
tódik, és az EVIN Zrt. várhatóan a következő 
negyedévben újabb – felújításra váró – la-
kásokat hirdet meg. A hirdetményt  a www.
erzsebetvaros.hu és a www.evin.hu  –  hon-
lapokon  lehet majd megtekinteni.

Erzsébetváros 135 millió forintot nyert az 
Egészséges Budapestért Program pályá-
zatán. E forrásból fogják megvalósítani a 
telemedicinás szolgálatfejlesztéseket is. 
Jelenleg a közbeszerzési pályázatok kiírása 
zajlik, és remélhetően április végén már a 
gyakorlatban is elindulhat az új projekt. 

Ennek megszervezésével és irányításával 
a polgármester a Bischitz Johanna Humán 
Szolgáltató Központot bízta meg. Peszleg 
Zsófia, a Bischitz egészségügyi szakmai ve-
zetője elmondta, a telemedicinás eszközök 
használatát két területen fogják bevezetni: 
a két idősek otthonában, valamint a körzeti 
gyermekorvosok munkáját szeretnék segí-
teni vele. 

De mire is való a telemedicinás eszköz? 
Ezekkel a speciális digitális készülékekkel 
helyben rögzíthetik a beteg szív- és tüdő-
hangjait, felvételeket készíthetnek a torok-
ról és a hallójáratról, a bőrelváltozásokról, 
mérik a hőmérséklet és szívritmusszámot. A 

készülék nagy előnye, hogy orvosi ismere-
tek nélkül is bárki gyorsan megtanulhatja a 
kezelését. A helyszínen felvett diagnosztikai 
adatokat a telemedicinás rendszer továbbít-
ja a szolgáltatóhoz, ahol szakorvosok elem-
zik a leleteket, diagnózist állítanak fel, és 
ezeket azonnal megküldik a betegekkezelő 
orvosainak. 

– Ez a szolgáltatás ott jelenti a legtöbb 
segítséget, ahol nem biztosítható az állandó 
orvosi jelenlét – mondja Peszleg Zsófia. – 
összesen 13 telemedicinás eszközt kapunk, 
ebből tizenegy a védőnökhöz kerül, kettő az 
idősek otthonaiba. 

Ezekben az otthonokban sem tud egész 
nap jelen lenni az orvos, viszont a telemedi-
cinás eszközzel a gondozók is elvégezhetik 
az alapvető vizsgálatokat, és idősek így sok-
kal gyorsabban kaphatnak orvosi segítsé-
get. 

A gyerekgyógyászatban is komoly gon-
dot okoz, hogy a gyógyítók nem tudnak 
minden kis pácienshez azonnal kimenni. A 
védőnők azonban ott vannak a terepen, és a 
készülékkel az orvos hiányában is elvégez-
hetik az alapvizsgálatokat. 

A telemedicina a legkorszerűbb orvosi 
technikát hozza be Erzsébetvárosba, ami 
ugrásszerűen javíthatja a helyiek egészség-
ügyi ellátását.

Tavasszal startolhat a telemedicina

Gazdára talált 17 önkormányzati lakás

„Szabadítsuk fel az utcát!” Ezzel a munka-
címmel indult részvételi színházi program 
a Radnóti Tesla Laborban, a Kazinczy utca 
21.-ben. A május végéig tartó műhelymun-
kában civilek dolgoznak együtt drámape-
dagógusokkal, szociodramatistával, szín-
házi szakemberekkel és a BME urbanisztika 
szakos tanszékének hallgatóival. A projekt 
során a csapat kiválaszt egy erzsébetvárosi 
közterületet, amit a résztvevők mélyebben 
megismernek, feltérképeznek. Az alkotók 
az adott utcaszakaszon vagy téren egy sé-
taszínházi előadásra invitálják majd a ke-
rület lakóit. Az együttműködés lényegét a 
csoportvezetők így fogalmazták meg: „Azt 
keressük, hogy a kultúra beemelésével ho-
gyan tehetjük élhetőbbé, személyesebbé 
az utcát.”

 tzs

Részvételi színházi műhely a Teslában

A Klauzál tér felújításával párhuzamosan 
az önkormányzat tavaly nyílt pályázatot 
hirdetett meg a pesti gettó emlékművé-
nek létrehozására. A beérkező pályamű-
vekből a szakmai zsűri egyöntetű szava-
zással választotta ki nemrég a legjobbat: 
Szabó Leventének, a Hetedik Műterem 
vezető tervezőjének koncepcióját. 

Szűcs Balázs alpolgármester vezeté-
sével szakmai kerekasztalon vitatták meg 
a győztes pályaművet. Szabó Levente 
tervezetében a Klauzál tér szerkezete 
kapott hangsúlyt, a megújuló tér közép-
pontjában helyeznének el egy 4 négy-
zetméteres bronzkorongot. Utalva arra, 
hogy a gettóban, a hatalmas zsúfoltság 
miatt, 4 m2 jutott egy fogolyra. 

A bronzlemezben háromezer szög 
lyukas nyoma lesz látható, emlékeztetve, 
hogy a gettó felszabadítása után három-
ezer temetetlen halottat találtak a Klauzál 
téren. Az áldozatok emlékére számozott 
emlékszögek kerülnek azokra az utca-
szakaszokra, ahol az egykori gettó pa-
lánkjai húzódtak. 

A kerekasztalon kérdéseket is kapott 
az alkotó: például kihelyeznek-e olyan 
magyarázó szövegeket, ami a járókelők 
számára érthetővé teszi a szimbólumok 
jelentését? Egyáltalán hetvenhét évvel a 
pesti gettó felszabadulása után hogyan 
lehet a mai fiatalokat megszólítani, és 
átélhetővé tenni számukra a holokauszt 
tragédiáját? 

Az emlékszögek elhelyezése örök em-
léknyomot hagyhat a jövő nemzedékei-
nek. 

Klauzál téri 
emlékszögek

Jó hír a kisnyugdíjasoknak, hogy febru-
ártól már szemüvegvásárlási támogatást 
is igényelhetnek az önkormányzattól. A 
testület megszavazta, hogy erre a célra 
évi hárommillió forintos forrást biztosíta-
nak. Évente legfeljebb húszezer forintos 
szemüvegvásárlási hozzájárulást kaphat 
minden rászoruló 65 év feletti lakos, aki 
igazolni tudja, hogy életvitelszerűen az 
Erzsébetvárosban lakik. 

Rászorultnak tekinthető, ha egye-
dülálló nyugdíjasként a jövedelme nem 
haladja meg a 105 450 forintot. Ha két 
vagy több fős családban él, és a jövedel-
me nem haladja meg a 85 500 forintot. 
Nyolcvan éven felüli kérelmező esetén 
ez a határ 119 700 forint.

A kérvényeket a Garay utca 5.-ben 
lévő Ügyfélszolgálati Irodán kell beadni, 
de a kérelmező lap letölthető az önkor-
mányzat honlapján is. Minden esetben 
csatolni kell a szemüveg vásárlását és a 
kifizetését bizonyító számlát, valamint a 
havi jövedelem igazolását is.  

Szemüveg-támogatás 
nyugdíjasoknak
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Komposztszüret az Almássy téren 
Tavaly márciusban épült meg az Almássy téren a közösségi komposz-
táló. Az elmúlt évben lelkes kerületi önkéntesek folyamatosan tisztítot-
ták, felügyelték, és idén március 28-án megtartják az első nyilvános 
komposztszüretet. 

Az eseményt délután öt órakor fotókiállítással nyitják meg, a tér 
kerítésén helyezik ki a neves fotográfus, Radisics Milán fekete-fehér 
képeit. A művész különleges témát talált: a karantén alatt kezdte el a 
kamrában talált, félig megfonnyadt zöldségeket fotózni. Bár a téma 
meghökkentő, képei mégis a létezés gyönyörű csendéletei. És mivel a 
komposzt a konyhai hulladékokból alakul ki, a fotográfiák tökéletesen 
illeszkednek az eseményhez. 

A tér közepére halmozzák fel a kifejtett komposztot, amelyből bárki 
ingyen vihet. A komposzt a lehető legjobb tápanyaga a növényeknek, 
sokkal hatékonyabb, mint a műtrágya. Földdel keverve akár a balko-
non lévő zöldjeinket is gondozhatjuk vele. 

A maradék komposzt az Almássy téren marad, tehát a következő na-
pokban is lehet érte jönni: csak siessenek, nehogy elfogyjon.

A tervek szerint Radisics Milán fotográfiáit vándorkiállításon viszik 
majd tovább, és a főváros többi közösségi komposztálójánál is bemu-
tatják.

Múlt év decemberében felmérés készült 
Erzsébetváros közlekedési gondjairól. A 
kutatást megrendelő Klímakabinet arra volt 
kíváncsi, hogy az itt lakó vagy a kerületben 
naponta megforduló autósok, bringások, 
gyalogosok mit gondolnak a helyi közleke-
dési viszonyokról, és min változtatnának. A 
vizsgálatot végző K-Monitor az online kér-
dőívezés új módszerét is kipróbálhatta: a 
válaszadók a kerület virtuális „problématér-
képén” bejelölhették, hogy pontosan, hol, 
melyik útszakaszon milyen nehézségeket 
tapasztalnak. Az online kérdőívet 116-an 
töltötték ki, a felmérés tehát nem reprezen-
tatív, de az eredményei meglepők és elgon-
dolkodtatók. 

Kiderült például, hogy még az autósok 
sem tekintik elsődleges közlekedési eszköz-
nek az autót. Noha a válaszadók több mint 
58 százaléka rendelkezik saját gépjárművel, 
28,4 százalék inkább kerékpározik a kerület-
ben. Száz válaszadó közül 17 gyalogol, és 
csak 16 ül rendszeresen a volán mögé. En-
nek okait Tóth Csaba, Erzsébetváros Klíma-
védelmi és Fenntarthatósági Kabinetjének 
vezetője magyarázza.

– A VII. kerületiek többsége az autót főleg 
hosszabb, hétvégi utazásokhoz, nagy be-
vásárlásra, konkrét célokra veszi igénybe. 
De nem használják naponta. Akinek a bel-
városban van dolga, nem feltétlenül megy 
autóval 

A „problématérkép” szerint az autósoknak 
a dugók okozzák a legtöbb bosszúságot. Az 
egyik gócpont a Wesselényi–Rottenbiller 
utca sarok, ahol gyakran feltorlódik a forga-
lom, emiatt nagy a zaj. Sokan panaszolták, 
hogy elviselhetetlen a dugó a Wesselényi 
utca–Erzsébet körút sarkán, és a Blaha Lujza 

térnél is. A Belső-Erzsébetvárosban ugyan 
bevált a forgalomcsillapítás, ám ez kerület 
más részein forgalomnövekedést okozott. 
Megnőtt például az átmenő forgalom a Kla-
uzál és a Holló utcákban. Tóth Csaba ezt az-
zal magyarázza, hogy a Holló utca közelében 
több mélygarázs épült, rengeteg autó tart 
oda, vagy hajt ki onnan, s ezért bedugul a for-
galom. A Klauzál utca viszont a forgalomcsil-
lapított terület határán van, és az elterelések 
miatt zsúfolódnak ott össze az autók. 

– A forgalomkorlátozás hatása összes-
ségében pozitív, a belső utcák nagy része 
jóval csendesebb, élhetőbb lett – folytatja 
Tóth Csaba. – Ugyanakkor, ha az autófor-
galmat eltereljük, óhatatlan, hogy máshol, 
például a Klauzál utcánál megnövekedjen 
a forgalom. Ez sajnos ezzel jár. Ezen csak az 
segítene, ha kevesebb autó jönne be Buda-
pest belső részébe.

A gyalogosok legfőbb gondja, hogy a 
belső utcák járdái szűkek, babakocsival el 
sem férnek. A szélesebb utcákon viszont  – 

például a Dohány és a Wesselényi utcában 
– hatalmas az átmenő forgalom, túl gyorsan 
hajtanak az autók,  és kevés a zebra. Tóth 
Csaba szerint érdemes lenne átgondolni, 
hogy ezeken belvárosi útszakaszokon be-
vezessék a 30 km/órás sebességkorláto-
zást. Így az autók könnyebben le tudnának 
fékezni, biztonságosabbá válnának a gyalo-
gos átkelőhelyek. 

A bringásoknak is akadnak gondjaik a 
kerületben. A válaszadók egytől ötig pontoz-
hatták a helyi kerékpáros infrastruktúráját, és 
45 százakékuk kettes fölé osztályzatot adott.  

– Az Erzsébet körúton és a Kiskörúton 
már vannak biciklisávok, de a bekötő uta-
kon még nincsenek – mondja Tóth Csaba. 
A Wesselényi és a Dohány utcákon például 
csak kerékpáros nyom van. A Rákóczi úton 
és a Dózsa György úton is hiányolják bicikli-
sávot. Kifogásolják azt is, hogy a szűkös bel-
ső utcákban az ott parkoló autók miatt nincs 
hely biztonságosan kerékpározni. A bringá-
sok szerint jóval több kerékpártámaszra is 
szükség lenne. 

A kerületi lakosoknak jelenleg ingyenes a 
parkolás, ám ezt a válaszadóknak csak körül-
belül 30 százaléka helyeseli. A kétharmaduk 
viszont – köztük sok gépjárműtulajdonos is 
–  évi húszezer forintot, vagy akár ennél több 
parkolási díjat is hajlandó lenne fizetni, ha 
cserébe könnyebben parkolhatnának. 

A kerületben kevesen használják az 
elektromos rollert,a válaszadók 58 százalé-
ka mégis elfogadja, hogy ez is lehet alter-
natíva az autózás mellett. Ugyanakkor fon-
tosnak tartják, hogy a rollereket ne dobálják 
szét, hanem legyen kijelölt tárolási helyük. 
Ez összecseng az önkormányzat szándéká-
val is, hiszen már megkezdődött a mikromo-
bilitási pontok telepítése az Erzsébetváros-
ban.                                                                       S. Zs.

Problématérkép a kerületről 

• Tavaszi nagytakarítás 
         – Várhatóan március 28-tól

• Átállás a hagyományos 
vizes technológiájú takarí-
tásra

• Rügyfakadás előtt rózsa- és 
cserjemetszés, fakorona-
könnyítés

• Időjárástól függően a nö-
vényzet locsolása

• Előkészítés alatt az egynyári 
növények kiültetése 

• Két új takarítógép üzembe 
állítása

Erzsébetváros Kft.
Telefon: +36 1 292-2168 

E-mail: takaritas@efebe.hu
Bejelentési lehetőség a honla-

pon: www.efebe.hu

MÁRCIUSI 
TERVEK

Tiszta

Felhívás
támogatás fiatalok egyéni 
közlekedéséhez

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a köznevelési intézményekbe járó 
tanulók részére biztosított térítésmentes, 
illetve kedvezményes juttatásokról, vala-
mint az erzsébetvárosi fiatal tehetségek 
támogatásáról szóló 25/2015. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete alapján az Ön-
kormányzat a VII. kerületben bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerü-
letben élő, 16 és 25 év közötti tanulói/
hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiata-
lok egyéni közlekedéséhez támogatást 
biztosít az alábbi formában:
• B kategóriás gépjárművezetői enge-

dély megszerzéséhez maximum 
40 000 Ft összegben

• kerékpárvásárláshoz maximum 
40 000 Ft összegben

• rollervásárlásához maximum 
25 000 Ft összegben
További információ, felvilágosítás a 

Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató 
Irodáján Csávás Kornéltól kérhető (06-1-
462-3424, csavas.kornel@erzsebetvaros.
hu).
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A terézvárosi Inda Galériánál Fekete Vik-
tória művészeti menedzser fogad minket, 
lekabátolunk, kapunk egy túratáskát pros-
pektusokkal, ő pedig bemutatja a stúdiót. 
Tegeződésre kér időst, fiatalt.

– Magyar és külföldi művészekkel is dol-
gozunk, vásárokra járunk, próbáljuk fiata-
lokkal kiegészíteni a kiállítói kört – sorolja a 
legfontosabb információkat vendéglátónk, 
Tallér Ágnes lakásgalériájáról. 

– Örömmel csatlakoztunk a VII. kerület 
kezdeményezéséhez, fontos nekünk, hogy 
minden lokális rendezvényen is részt ve-
gyünk – teszi hozzá.

Közben kócos fiatalember ugrik elő az 
egyik szobából, ő Neogrády-Kiss Barnabás.

– Sziasztok, Barni vagyok! – köszön vi-
dáman, s már hív is bennünket a kiállítótér-
be, ahol tárlata nyílik. Barni fotóművész, a 

harmincas évei elején jár, 18 éves korában 
agydaganattal műtötték, teljesen lebénult 
az egyik oldala, elvesztette a látása felét. 
Azóta máshogy látja a világot. Képeit intuí-
cióik alapján helyezték ki a kurátorral, Cséka 
György esztétával. A kiállítás április 8-ig te-
kinthető meg.

KOCKACUKOR BROSS ÉS TÁRSAI
Még bámulnánk Barni képeit, de indulni kell 
tovább, a Telep Galéria felé veszi az irányt 
csapatunk. Egy idősebb hölgyhöz csapó-
dom, Ágotának hívják. Tegeződünk, ha már 
így alakította az élet. 

– A lányom bölcsész, mint te, mindennap 
átküldi nekem, hogy merre-milyen kulturális 
programok vannak Budapesten, én meg el-
megyek, ahova tudok – mondja, és már me-
gyünk is felfelé a szűk lépcsőn, a Madách 

Imre úti vendéglátóegység galériájára, a 
Telep Galériába. Mayer Kittitől megtudjuk, 
hogy fontos céljuk a fiatal dizájnerek meg-
ismertetése.

Különleges tárlatot mutat be: Harsány 
Patrícia ékszerkiállítását.

– Patrícia felülírja az ékszerekről szóló el-
képzeléseinket: halálra ítélt tárgyakat kelt új 
életre, és újrahasznosítja őket – mondja Kitti.

És valóban: elhajított cumiból karkötő, tö-
rött pumpából melltartó, szakadt mérősza-
lagból gyűrű, kockacukorból bross készül 
Patrícia műhelyében. Újdonsült ismerősöm-
nek, Ágotának nem talált be a kollekció. 

– Az ékszer akkor jó, ha viselhető – fo-
galmazza meg érzéseit, majd az újrahasz-
nosításról kezdünk el beszélgetni, s lassan 
megbarátkozik a fiatal képzőművész szem-
léletmódjával. Újra cihelődünk, megyünk a 
VIII. kerületbe.

ABSZTRAKT A JAVÁBÓL
A Molnár Ani Galéra a Bródy Sándor utcá-
ban található. Máté Zsófia esztéta, az aktu-
ális kiállítás kurátora fogad minket a tágas, 
üvegportálos térben. Ernszt András és Ma-

rafkó Bence első közös bemutatkozása a 
Színrezgések – Köztes terek címet viseli. 
Kemény formák, erős színek, zavarba ejtő, 
meghökkentő alakzatok és festmények egy-
más mellett, egymásra reflektálva. Ez a tárlat 
is megtekinthető még április 9-ig.

Túracsoportunkból harmincas fiatalem-
ber szemlélődik legtovább az absztrakt mi-
liőben.

– A kortárs művészet igazi katarzist jelent 
nekem, folyamatos gondolkodásra késztet. 
Ezekbe az alkotásokba is több mindent bele 
tudok képzelni – mondja a férfi, aki nevét 
nem árulja el. Szakértőként járta végig a 
helyszíneket, hiszen művészettörténész. Jó 
ötletnek tartja a galériatúrát, élvezte a prog-
ramot, szerinte érdemes folytatni.

Lassan ránk esteledik. Több mint két 
órát sétáltunk együtt, három belső kerületet 
érintve. Szétválunk. A kortárs katarzisban 
elmerülve, elveszve, elgondolkodva ki-ki 
hazaindul. 

Visszasétálok Erzsébetvárosba.
 tzs

FRISS, KORTÁRS, MEGHÖKKENTŐ, ELGONDOLKODTATÓ, HELYENKÉNT ZAVARBA EJTŐ KATARZISOK

Kultúra és művészet Budapest szívében
A belső-budapesti kerületekre fókuszáló kortárs fesztiválra hívta a modern 
képzőművészet barátait Erzsébetváros. Az önkormányzat 678 cult&art címmel 
indított vezetett túrákat február 18–19-én, melyen a belvárosi magángalériá kat 
népszerűsítették. 

A programsorozathoz kapcsolódóan a Kla-
uzál téren nyílt 50 fényképből álló fotókiállí-
tás, amely egészen a hónap végéig látható, 
s a K11 Művészeti és Kulturális Központ Fa-
cebook-oldalán lehet szavazni a közönség-
díjért.

– Legjobban azt szeretem a szociofotók-
ban, hogy általuk egy kicsit belépsz valaki 
másnak az agyába, és az ő szemén keresztül 
látod a világot. Ez a legtöbb, amit a művé-
szet adhat – mondja lapunknak Dér Asia, s 
hozzáteszi, hogy a pályázók nem csupán 

a kiszolgáltatott embert mutatják meg, de 
megjelennek teljesen egyéni látásmódok is 
a fotók közt. Például számos, telefonnal ké-
szült, ám profi felvétel érkezett, bizonyítva, 
hogy a pillanat megragadásához a legké-
zenfekvőbb eszköz a mobil.

– A negatívumokkal szemben kifejezet-
ten pozitív előnye is van az állandó telefono-
zásnak: az emberek mernek fotózni, doku-
mentálni, felszabadulni az önkifejezésben 
– fogalmaz a rendező. Szerinte a legjobb 
húsz kép alkotóinak bármelyike lehetett vol-
na helyezett.

A zsűri döntése alapján 1. díjat kapott Ba-
ráth Mea Szerelem című alkotása, 2. helyre 
került Kósa Krisztián Csúcsidő című fotója.

BARÁTH MEA ÉS A SZERELEM
Máltán, Gozo szigetén készült a felvétel, a 
sárkányeregető fesztiválon, ahol hableányt 
ábrázoló papírsárkányt húz a tulajdonosa. 

– Egy párkapcsolat szinonimája számom-
ra az elkapott pillanat: rosszul működő, bán-
talmazó kapcsolatként értelmeztem a látott 
jelenetet. Fekszik a földön ez az éteri lény, 
pedig természetes élettere a víz vagy a le-
vegő. Húzza maga után valaki, akire rábízta 
magát. 

– Családmesék a vállalkozásom neve. 
Történetmesélő fotózással foglalkozom. 
Eltöltök a családokkal pár órát, a hétközna-
pokat, a mindennapi szituációkat fényképe-
zem le. Nincs póz, nincs műmosoly. 

KÓSA KRISZTIÁNNAL 
CSÚCSIDŐBEN
A Blaha Lujza téren exponálta az ezüstér-
mes képet alkotója, egy nyári, késő dél-
utánon, lenyugvó nap fényében. Krisztián 
szabadúszó fényképész, aki sajtófotósként 
végzett, most alapvetően utcafotósként 
definiálja magát. 

– Van egy sugárút projektem, melynek 
része a Rákóczi út is, így született meg ez 
a fotó a Blahán. Az én történetem az, hogy 
amikor a 80-as években, gyermekként elő-

ször jártam Pesten, a Rákóczin mentem vé-
gig. A Keletibe jött be a vonatunk, s mindent 
itt vásároltunk: biciklit, tévét stb. Nekem ez 
a Rákóczi út jelenti leginkább Budapestet. 
Igyekszem úgy fényképezni, hogy más is 
szépnek lássa.

Török Zsuzsa

 A TÖRTÉNET AZ UTCÁN HEVER: 50 MEGTALÁLT ÉLETKÉP 

Fotókiállítás 
a Klauzál téren
„A történet az utcán hever, még ha 
nem is veszed észre. Kirakatokban, 
parkokban, ablakokban várja, hogy 
megtaláld.” Ezekkel a gondolatok-
kal hirdette meg az ERöMŰVHÁZ 
Nonprofit Kft. és a K11 Művészeti és 
Kulturális Központ a Talált történetek 
fotópályázatot amatőr és profi fotó-
soknak. Több mint 500 pályaműből 
válogatta ki a zsűri a Klauzál téri 
tárlatra a legjobb 50-et; az első három 
helyezett képe pedig a K11 falát díszí-
ti az eredményhirdetés óta.

 

A programban bemutatkoztak:
a Deák Erika Galéria, 
az Inda Galéria, a Klauzál6 Projekt 
Galéria, a Molnár Ani Galéria, a Telep 
Galéria és a TOBE Gallery.
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Bóka B. László

A krónikák megőrizték az első bolond nevét, 
aki arra adta a fejét, hogy autótulajdonos le-
gyen, akkoriban csupán egyszerű kíváncsi-
ságból, műszaki érdeklődésének kielégítése 
céljából. Ő nem más, mint Hatsek (Hatschek, 
mert nevét mindenütt másképpen írják) Béla. 
Ő rendelte ugyanis az első igazi autót, egy 
Benz Velót, amely 1895 nyarán érkezett a 
fővárosba. Akkoriban ennek az „izének” még 
neve sem volt. A megrendelt jármű, ne ne-
vezzük még autónak, kétüléses volt. A motor 
főtengelyéről a sebességváltóként szolgáló 
szíjtárcsákon át – a differenciálművön keresz-
tül – lánccal hajtották meg a kocsi két hátsó 
küllős acélkerekét, melyeket tömör gumi-
abronccsal szereltek. A jármű már két külön 
fékberendezéssel rendelkezett. A kézifék a 
hátsó kerekeket fékezte úgy, hogy tuskót 
szorított a kerékhez. A lábfék pedig szalag-
gal, ugyancsak a hátsó kerékre hatott. 

AZ ELSŐ KILOMÉTEREK 
BUDAPESTEN

Időről időre az Oktogon téri Savoy kávéház-
ban találkozott egy nagyrészt műszaki beállí-
tottságú emberekből álló társaság, és ehhez 
tartozott az első autót megrendelő Hatschek 
Béla is. Egy hét múlva Hatschek úr lakásán 
Straube úr, a szállító gyár mérnöke csenge-
tett be. Tóth Mihály 1967-es visszaemlékezé-
séből tudjuk, hogyan is történtek a dolgok. 
Egy festékkereskedésben benzint és olajat 
vásároltak, és együtt mentek a Józsefváro-
si pályaudvarhoz. Állítólag a fuvarlevélen 
pirossal vastagon volt aláhúzva a szó: auto-
mobil. A kis Benz lassan legurult a rámpáról, 
és mindketten felültek szépen a kocsira, és 
elhajtottak. A szóbeszéd szerint az oktatás a 
Népligetben kezdődöt,t és délután Hatschek 
Béla már egyedül vezetett. Másnap, immár 
a mérnök nélkül mutatta meg barátainak új 
szerzeményét. Amerre csak elhaladt, minde-
nütt leállt a forgalom, annál is inkább, mert 
a konflisok elé fogott lovak idegesek lettek 
a nagy durrogástól. Amikor megérkezett az 
Oktogon téri kávéház elé, mindenki felug-
rott a helyéről. Pillanatok alatt óriási tömeg 
verődött össze. A jelen lévő két rendőr nem 
bírt a közönséggel, erősítést kellett kérni. Ál-
lítólag hamarosan megérkeztek a tűzoltók is, 
alig lehetett őket lebeszélni arról, hogy „elolt-
sák” a fura szerkezetet. Azt nem tudjuk, hogy 
Hatschek úr végül hogyan jutott haza, de azt 
igen, hogy a híres Király utcai Mandl mulató-
ban dal született az első autósról: 

Jön a Hatsek és úgy zörög, 
az utca-nép pedig röhög. 
Elöl zörög, pöfög hátul, 
hogy az ember majd elájul.

A jelen lévő rendőrközegek hozzáállásá-
ról még csak annyit, képtelenek voltak el-
dönteni, hogy mit látnak, amin nem csodál-
kozhatunk, hiszen akkor láttak életükben 
először automobilt. Tiltó rendelkezés nem 
volt ugyan, ahogyan KRESZ sem, de erősen 
törték a fejüket, most mihez is kezdjenek. 
Végül nagy tanakodást követően tisztelettel 
megkérték Hatschek urat, legyen kedves 
egyelőre bevonni a gépet az utcáról, aztán 
majd értesítik a további eljárásról. 

Hatschek úr meglehetősen sokat bosz-
szankodott a csökönyös kis jószággal. So-
kat kellett bütykölnie. Végül is megunta a 
sok bajlódást, de elege volt a szomszédok 
és a járókelők állandó csúfolódásából is, így 
aztán túladott a kocsin. Bármilyen hihetet-
len, még a járgány utóéletéről is elég sokat 
tudunk: Dió szegi László vásárolta meg, tőle 
pedig Hora Nándor, az első magyar autó-

építők egyike. Hora különféle javítgatásokat 
végzett a kocsin, majd ő is továbbadta egy 
Mezei nevű vállalkozónak, aki sofőriskolával 
próbálkozott. Ettől kezdve már nem tudha-
tó, mi lett a kis négykerekűvel.

A városi mítosz egy más formában is 
megőrizte az első autó első útjának történe-

tét, ez a változat sokkal kevésbé kedves, ám 
hasonlít napjaink utcai megoldására. Vala-
hol, a Rákóczi tér környékén járhatott a kis 
Benz-zel Hatschek Béla, amikor elévágott 
egy konflis, még a kerekek is összeértek. A 
lovak vélhetően megijedtek az „ördög sze-
kerétől”, amely nem csak hangos volt, de 
még füstölt is. A kocsis leugrott a bakról, és 
amúgy pestiesen egyenesen Hatschek Bé-
lának esett. Egy közelben tartózko dó rendőr 
igyekezett szétvá lasztani őket, de ez csak 
olaj volt a tűzre. A környék ről több konflis is 
érkezett, és a kocsisok társuk segítségére si-
ettek. Akadt járókelő is, aki be avatkozott – az 
egyik vagy másik fél oldalán –, s ütöt ték egy-
mást, ahol érték. Egy szer csak lövés dörrent. 
A nagy tumultusban valaki, egy megátalko-
dott gépkocsiellenes rálőtt a gépkocsive-
zetőre. A golyó szerencsére célt té vesztett. 
A történet e változata szerint Hatschek Béla 
azért adta el gyorsan a kocsit, hogy az életét 
védje. 

Az első budapesti autótulajdonos
Ül az ember a dugóban, halálra idegeskedi magát, hogy elkésik. Míg autó csak álldogál, a tulajdonosnak 
esetleg eszébe jut: ki lehetett az az őrült, akinek először támadt olyan ötlete, hogy autót vegyen magának 
ebben a városban? Nos, van egy rossz hírem: Erzsébetváros ebben is, mint annyi minden másban – első 
volt, hiszen az első gépkocsi-tulajdonos erzsébetvárosi volt. 

A Benz Velo kocsin a Hatschek család: Béla mögött kislánya, Hatschek Adrien Janka üldögél 1895-ben. 
Hatschek Bélának egy fia is született, Hugo, aki később a műszemgyár vezetését vette át.

Az első automobilista
Hatschek Béla (1858–?) ismert optikai műszerész volt. Lát- és műszer, villamos jelző és 
villanyvilágítási üzlete volt Budapesten először a Váci utca 11., majd az Erzsébet körút 
5. alatt, és műszemkészítő üzeme Bécsben. (Cégének pontos neve egyébként: „Első 
Magyar és Ausztriai Emberi Műszem Készítő”.) Nem elég, hogy a boltja, de még a mű-
helye is a kerületben, mégpedig a Síp utca 16. alatt működött. Később már kőszénnel, 
tűzifával és koksszal is kereskedett. Leszármazottai ma Los Angelesben élnek. Csak mel-
lesleg jegyzem meg, Hatschek Béla lánya nem más, mint Hattay Adrienne színésznő, a 
Népopera tagja. De ez már egy másik, igen érdekes történet, sikertelen öngyilkossággal, 
lopással, váratlan örökséggel tarkítva.

Hatschek Béla hirdetése, Magyar Újság, 1897. 11. 07. 

A világ első két autója: Daimler négykerekűje (bal-
ra) es Benz háromkerekűje (jobbra), a Daimler–
Benz Múzeumban, Stuttgart-Untertiirchcimben

Egy eredeti, szép állapotú Benz Velo

Az első budapesti gépkocsi
A jármű egy kétüléses 1894-es Benz volt, 
mégpedig a sorozat harmadik darabja. 
A gyártó: Benz & Cie, Gasmotorenfabrik 
Mannheim, ezt a típust 1894-től 1898-ig 
gyártották. 
A kocsi jellemző adatai:
Hossza: 2300 mm 
Magassága: 1400 mm 
Szélessége: 1300 mm 
Tengelytáv: 1380 mm 
Nyomtáv: 1080 mm 
Motor: egyhengeres, fekvő elrendezé-
sű, vízhűtéses 
Motorteljesítmény: 3 lóerő 600 fordulat/
perc mellett 
Gyújtás: elektromos

A fáradhatatlan újító
A műszaki dolgok iránt olthatatlanul 
rajongó Hatschek Béla a hazai autó-
busz-közlekedés megteremtésére is tett 
hiábavaló kísérletet. 1895. október 17-i 
keltezéssel a Székesfővároshoz küldött 
„kérelmezvényt”, amely a „Társas motor-
kocsi (automobil) üzemvitelének felállí-
tására iparengedély kérése” tárgyában 
íródott. Mintakocsit azonban nem tudott 
bemutatni, amit a főváros tanácsa teljes 
joggal követelt meg, így az ajánlatot nem 
vették komolyan. Hatschek önműködő 
gyufaelárusító szekrények kihelyezésére 
is kért, de nem kapott engedélyt. Később 
motoros kocsik olcsó előállítást végző 
vállalat létesítéséhez kért, de szintén 
nem kapott támogatást. Később az ellen 
emelt szót, ismét kevés sikerrel, hogy 
az alsó fokú iparoktatást délelőttről dél-
utánra helyezték át.

A kávéház a képen még Kovács József nevét viseli, 
később lesz belőle Savoy
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébet-
város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a területi ellátási kötelezettséggel mű-
ködő, az egészségügyi alapellátásról és 
körzeteinek kialakításáról szóló önkor-
mányzati rendelet mellékletében meg-
határozott 32. számú háziorvosi körzet-
ben, vállalkozási formában, határozatlan 
időre szóló feladatellátási szerződés ke-
retében heti 40 órában, a felnőtt házior-
vosi feladatok ellátásra.
A praxisjog megszerzésének ellenérté-
ke: a meghirdetett háziorvosi körzet pra-
xisjoga térítésmentesen kerül átadásra a 
nyertes pályázó részére.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. április 30.

Ellátandó lakosságszám: 1199 fő 
Háziorvosi rendelő címe: 1078 Buda-
pest, István utca 35.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
lehet Szegény Ákos szociális intézményi 
referensnél a következő e-mail-címen: 
Akos.Szegeny@erzsebetvaros.hu

Pályázati felhívás háziorvosi 
praxis betöltésére

Hova írassuk be 
oviba, iskolába 
a gyereket?
Nyakunkon a beiratkozás az óvodába 
(április 20-tól május 20-ig) és az iskolá-
ba (április 1–30.). Zajlanak a nyílt napok 
(márciustól májusig) a gyerekek – és szü-
leik – számára a kerület oktatási intézmé-
nyeiben.

Ideje már most körülnézni, ismerkedni 
a körzetekkel, minden fontos információt 
beszerezni az ovikról, sulikról, átjelentke-
zési és felmentési lehetőségről. Tájéko-
zód ni a szociális támogatásokról, juttatá-
sokról, ösztöndíjakról, kedvezményekről.
Ebben segít az Önkormányzat hét óvo-
dáját és három iskoláját is bemutató 
Kopogtató kiadvány, amely – természe-
tesen ingyen – megkapható többek kö-
zött a képzési helyeken (a bölcsödékben 
is!), a védőnői szolgálatoknál, a kerületi 
gyermekorvosoknál, továbbá az önkor-
mányzati irodaépületek (Erzsébet krt. 6. 
és Garay u. 5.) portáján.

Keresse a Kopogtatót!



K11 Művészeti és Kulturális Központ 
Budapest VII. ker., Király utca 11. Jegyek kaphatók online a jegy.hu és a jegyx1.
hu oldalakon, valamint a helyszínen hétköznapokon 10 és 16 óra között, és  ren-
dezvények kezdete előtt. További információ: www.facebook.com/kiralyutca11 
és www.k11.hu, e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu.

ERöMŰVHÁZ
Az ERöMŰVHÁZ műsorkínálata 2022. február 10 és február 10. 
között. A programok a Covid-járvány miatt változhatnak. Az aján-
lónkban szereplő eseményekkel kapcsolatban mindig tekintsék 
meg az aktuális információkat a kulturális intézmény honlapján: 
www. eromuvhaz.hu

Március 10. 10:00 SENIOR 50+ JÓGA 50 év felet-
ti jógázni vágyóknak, és nem csak időskorúaknak. 
Jegyár: 600 Ft/alkalom, 2000 Ft/4 alkalom

Március 10. 19:00
DOKU7 – ANYÁIM TÖRTÉNETE 
Virág parlamenti képviselőként be-
lefáradt a számára kilátástalannak 

tűnő ellenzéki létbe és otthagyta a politikai pályát. 
Zenész barátnőjével, Nórával úgy döntenek, hogy 
gyereket vállalnak, annak ellenére, hogy Magyar-
országon kifejezetten nehéz az azonos nemű pá-
roknak családot alapítani. Jegyár: 1500 Ft; diák, 
nyugdíjas 1000 Ft

Március 11. 19:00
BÁCSKAI JULI PSZICHOSZÍNHÁZA Oly sokáig 
voltunk lenn, nem is tudjuk, milyen fenn. Mérai 
Kata és Máthé Zsolt improvizálnak. Jegyár: elővé-
telben 2500 Ft, az előadás napján 3200 Ft

Március 14. 19:00 SIBITKA ANNA KIÁLLÍTÁSA 
Kiállításmegnyitó. Ingyenes

Március 16. 18:00
ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK – kortárs megoldá-
sok. Globális probléma a nagyvárosokban üresen 
álló épületek létezése. Kerekasztal-beszélgetés. 
Jegyár: 500 Ft

Március 17. 10:00 SENIOR 50+ JÓGA 50 év felet-
ti jógázni vágyóknak, és nem csak időskorúaknak. 
Jegyár: 600 Ft/alkalom, 2000 Ft/4 alkalom

Március 17. 19:00
DOKU7 – NAGYI PROJEKT (Ren-
dező: Révész Bálint) A film három 
fiatalember felnőtté válásának és 

nagyszüleik elmúlásának története – egy tényle-
ges és egy szimbolikus road-trip. A fiúk európai ba-
rangolása során egy virtuális utazás is kibontako-
zik, ahogy a nagymamáik – egy angol kém nő, egy 
náci németországbeli táncosnő és egy magyar 
kommunista holokauszttúlélő – felelevenítik  em-
lékeiket. Jegyár: 1500 Ft; diák, nyugdíjas 1000 Ft

Március 19. 16:00 
MEGÍRÜLÜNK! ÍR NAP Egy délután az ír kultúra 
jegyében. Koncert és táncház a M.É.Z. zenekarral 
kicsiknek és nagyoknak. Kézműves foglalkozás – 
minden, ami zöld. 19:00 órától beszélgetés az ír 
mesékről. 20:00 órától Ír kocsmamesék – zenés 
irodalom, közreműködnek a Firkin zenekar tagjai.  
Jegyár: délutáni program: 1000 Ft; esti program: 
early bird 1900 Ft, elővétel: 2500 Ft, az előadás 
napján: 3500Ft

Március 20. 10:00
CSIBY GERGELY SZÍNITANFOLYAMA Várunk, ha 
érdekel a színészet vagy csak egyszerűen a játék 
öröme. Jegyár: 7000 Ft

Március 22. 16:00
ZUMBA LINE DANCE Veronikával Könnyített 
zenés torna. Jegyár: 500 Ft, mozgássérült-igazol-
vánnyal ingyenes

Március 22. 18:00
DALSZÖVEGÍRÓ MESTERKURZUS Hogyan ké-
szülnek a slágerszövegek? Hat alkalmas kurzus. 
Varga Livius. Jegyár: 10 000 Ft/alkalom

Március 23. 17:00 
VEGAN WORKSHOP Nina konyhájában ezúttal a 
medvehagyma áll a középpontban: készítünk le-
vest, pestot és kencéket. Jegyár: 2000 Ft

Március 24. 10:00
SENIOR 50+ jóga 50 év feletti jógázni vágyóknak, 
és nem csak időskorúaknak. Jegyár: 600 Ft/alka-
lom, 2000 Ft/4 alkalom

Március 24. 19:00
DOKU7 – KÖNNYŰ LECKÉK  A ti-
zenhét éves Kafia két évvel ezelőtt 
gyermekházasság elől menekülve 

Szomáliából egyedül érkezett hazánkba. Azóta 
egy budapesti gyermekotthonban lakik. Jegyár: 
1500 Ft; diák, nyugdíjas 1000 Ft

Március 25. 16:00
VERSMŰHELY minden, amit a versekről, versírás-
ról tudhatsz. Jegyár: 500 Ft

Március 25. 19:00
KÉP ÉS GONDOLAT – Kiss Péter pszichológus 
Aktuális témák kibeszélése. Jegyár: 1000 Ft

Március 29. 18:00 
BESZÉLŐ EMBER – Horváth Kristóf „Színész Bob” 
és Bárány Bence slam poetry kreatív írói kurzusa.  
Jegyár: 7000 Ft

Március 30. 18:00
ÉPÍTETT TÉR AZ ANIMÁCIÓBAN - animációs film-
vetítés. Filmvetítés után beszélgetés. Jegyár: 500 Ft

Március 31. 10:00
SENIOR 50+ jóga 50 év feletti jógázni vágyóknak, 
és nem csak időskorúaknak. Jegyár: 600 Ft/alka-
lom, 2000 Ft/4 alkalom

Április 1.
KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 
– Haagen Imre és Cziráki Nándor könyvbemutató, 
kiállításmegnyitó koncert, ingyenes

Április 2. 10:00 FIKTÍV HÉTKER 
fotós workshop gyerekeknek. Alkosd meg saját 
„hétkered” az egyik legősibb fotótechnika segítsé-
gével: argenotípia. Jegyár: 500 Ft

Április 4.  18:00
KIÁLLÍTÁS FINISSZÁZS Sibitka Anna kiállításá-
nak zárása, ingyenes

Április 5. 16:00 ZUMBA LINE DANCE Könnyített 
zenés torna nem csak fiataloknak. Jegyár: 500 Ft, 
mozgássérült-igazolvánnyal ingyenes

Április 5. 18:00
KREATÍV DALSZÖVEGÍRÁS 10000 Ft/alkalom

Április 6. 19:00
KVÍZEST Oscar-díj. Jegyár: 1000 Ft

Április 7.  10:00
SENIOR 50+ JÓGA Jegyár: 600 Ft/alkalom, 2000 
Ft/4 alkalom

Április 7. 19:00
ZENESZÍN Varga Livius vendége Lovasi András, 
Jegyár: 1500 Ft

Róth Miksa Emlékház 
és Gyűjtemény 
1078 Budapest, Nefelejcs utca 26. 
Jegyek kaphatók online a jegy.hu és a 
jegyx1.hu oldalakon, valamint a helyszí-
nen. www.facebook.com/rothmuzeum és 
www.eromuvhaz.hu, e-mail: titkarsag@
eromuvhaz.hu

Március 12. 11:00
TEMATIKUS TÁRLATVEZETÉS – nőiség. 
Jegyár: 750 Ft

Március 19. 10:30
ÁLTALÁNOS TÁRLATVEZETÉS Jegyár: 1000 Ft

Március 23. 18:00
MŰVÉSZETTERÁPIA (3. csoport) 
Ötalkalmas, zárt csoportos művészetterápia, 
kéthetente a Róth Miksa Emlékház és Gyűjte-
ményben! Az alkalmakat vezeti: Daróczi Virág 
művészetterapeuta. Az öt alkalomra szóló bérlet 
ára 12 500 Ft

Március 25. 19:00
RÓTH EXCLUSIVE: design és építészet. 
Jegyár: 1000 Ft

Március 31. 17:30
SZABADEGYETEM: mozaik. Jegyár: 750 Ft

Április 7. 17:30 
SZABADEGYETEM: üveg 
Radócz Ákos és Németh-Szondy Melinda isme-
retterjesztő előadásai az üveg- és mozaikművé-
szetről. Jegyár: 750 Ft

Április 9. 11:00
TEMATIKUS TÁRLATVEZETÉS: irodalom 
A Róth Múzeum kincsei az irodalom tükrében. 
Jegyár: 750 Ft

Folyamatosan igényelhető programjaink 
cso portok számára, előzetes bejelentkezést 
követően:
- tárlatvezetés az állandó kiállításokon
- épülettörténeti séta
- múzeumpedagógiai foglalkozások 
  (6–18 éves korosztály)
 További információ: 
  rothmuzeum@eromuvhaz.hu
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Március 18. 18:00 
TÁRLATVEZETÉS Jegyár: 500 Ft

Március 19. 
A ROXFORT MŰHELY ÖNISMERETI CSO-
PORT  FOGLALKOZÁSA 
Elhivatás, kiválasztás. Hol van az én igazi he-
lyem? Jó helyen vagyok-e az életemben?  – 
Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához 
hívjuk segítségül a 21. század kultikus hősét, 
Harry Pottert, mintának tekintjük önmagára 
való találását, és ehhez igénybe vesszük a ki-
mondottan terápiás céllal kialakított Oh-kár-
tyákat is. Jegyár: 4000 Ft

Március 26. 17:00
„AZ OBJEKTÍVRŐL SZUBJEKTÍVEN” Mitől 
jó egy fotó, fotós workshop Ujvári Sándor 
sajtófotóssal. Jegyár: 1500 Ft
 
Március 27. 10:00
„KAPCSOLATOK” – terápiás filmklub Imrei 
Andrea vezetésével. Film: Sarah Polley, Apáim 
története. Jegyár: 4000 Ft

2022. április 9.  15:00
A ROXFORT MŰHELY ÖNISMERETI CSO-
PORT  FOGLALKOZÁSA 
Elhivatás, kiválasztás. Hol van az én igazi he-
lyem? Jó helyen vagyok-e az életemben? – 
Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához 
hívjuk segítségül a 21. század kultikus hősét, 
Harry Pottert, mintának tekintjük önmagára 
való találását, és ehhez igénybe vesszük a ki-
mondottan terápiás céllal kialakított Oh-kár-
tyákat is. Jegyár: 4000 Ft

A HERNÁDHÁZ 
– PESTI MOZI 
márciusi programjai
1078 Budapest, Hernád u. 46. Jegyek 
kaphatók online a jegy.hu és a jegyx1.
hu oldalakon, valamint a helyszínen. 
https://www.facebook.com/pestimozi és 
www.hernadhaz.hu,  e-mail: pestimozi@
eromuvhaz.hu

Március 13. 18:00
SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG – beszél-
getés Kováts Adéllal. Felvételről megis-
mételjük nagy sikerű beszélgetésünket Kováts 
Adéllal, a Radnóti Színház igazgatójával. A be-
szélgetés a csányi5 Facebook-oldalán látható. 
Ingyenes

Március 17. 17:00
FŐZZÜNK FŰSZERES ESZTERREL, gasztro 
workshop. Csupa kitniot – amit az askenáz zsi-
dók nem, csak a szefárd zsidók esznek. A work-
shopra korlátozott számban kaphatók jegyek 
elővételben a helyszínen. Jegyár: 10 000 Ft

Március 20. 16:00
A ZSIDÓ OTTHON TÁRLATVEZETÉS Az Erzsé-
betvárosi Zsidó Történeti Tár állandó kiállítást 
ezúttal a zsidó otthonok szemszögéből járjuk 
be. Tárlatvezető: Keleti Éva. Jegyár: 1500 Ft

Március 23. 18:00  
VOLT EGY ÉV! 1972.  Réczei Tamás az Így sze-
rettek ők sorozat kitalálója, és Kiss Diána Mag-
dolna színművész, a legvidámabb barakkévek, 
legtitkosabb bugyraiba vezet el bennünket, 
sok elhíresült zenei slágert megidézve. Jegyár: 
1500 Ft

Március 24. 18:00  
REJTŐ KLUB A Kabaré és Rejtő. Zenés, békebe-
li múltidéző Fesztbaum Bélával. Jegyár: 900 Ft

Március 27. 14:00
RÉGEN MINDEN JOBB VOLT 
– Gasztro workshop a Gólem Központtal. 100 
éves süteményt és töltött libanyakat készítünk a 
Gólem Központ pékjével és szakácsával. 
Jegyár: 6000 Ft

Március 29.18:00 
ÉRTÉKTÁR EST Ingyenes program

Március 30. 17:00
KÖNYVKIBESZÉLŐ a Hosszú lépés csapatával. 
Ingyenes program

Március 31. 18.00
A HORVÁTH DÁNIEL & ŐRI KISS BOTOND 
DUÓ KONCERTJE. A hegedűvirtuóz Horváth 
Dániel „Dudu” és a zongorista, zeneszerző Őri 
Kiss Botond alkotta formáció zenéjében a jazz, 
a klasszikus és a népzene egészítik ki egymást. 
Jegyár: 1500 Ft

Április 7.  18:00 
SZUNYOGH SZABOLCS: 
Zsidó különlegességek sorozata. 
Különleges repülő lények; a Csányi5 Facebook- 
oldalán. Ingyenes

Budapest, VII. ker., Csányi u. 5. 
Telefon: +36 1 369 3688, 
e-mail: csanyi5@eromuvhaz.hu, 
nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig és 
vasárnap 14–18 óráig, pénteken: 10–14 
óráig, szombaton: zárva.  Jegyek kaphatók 
a helyszínen a nyitvatartási időben és a 
rendezvények előtt.

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítá-
sát vállalom garanciával. Hívjon bizalom-
mal: 06-20-980-3957!
Pedikűr 30 éves gyakorlattal! Házhoz me-
gyek bármilyen korosztálynak, férfiak szá-
mára is. Tel: 06-20-938-9031
Gyógypedikűrt, manikűrt vállalok, hí vásra 
házhoz megyek. Tel: 06-30-242-9507
Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, 
építését, kondenzációs kazánok telepíté-
sét teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-
7752
Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, 
gondozás, akár 24 órában, mindez ottho-
nában. 06-30-247-1095

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásáro-
lok festményeket, ezüstöket, bronzokat, 
órákat, bútorokat, porcelánokat, katonai 
tárgyakat stb., hagyatékot. Üzlet: 06-20-
280-0151, herendi77@gmail.com 
Kert-telekrendezés! Térkövezés, kertépí-
tés, favágás, bozótirtás, gyepesítés, kerítés-
építés. Reális áron, ingyenes árajánlat. Tel: 
06-20-259-6319, www.telekrendezes.hu
Tetőfedő, bádogos és ácsmunkát válla-
lunk A-tól Z-ig. Tel: 06-30-119-8691
Nyugdíjas konyhai kisegítőket keresünk 
Gödre versenyképes bérezéssel, ingyenes 
buszjárat, étkezési lehetőség. Jelentkezés: 
06-20-381-5037 és 06-20-244-2868 (aktív 
korúak számára is elérhető)

Fiatal pár telket/nyaralót venne 25 m Ft-
ig! Dunakanyar, Balaton előny, 06-20-454-
9152

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

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

APRÓHIRDETÉSEK
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KERESZTREJTVÉNY

Melyik úton jut fel a macska 
a háztetőre?

Találd meg a két kép közti 
öt apró különbséget!

Megfejtések:

Írj az ábra üres 
négyzeteibe 1 és 
6 közötti egész 
számokat úgy, 
hogy minden 

sorban, minden 
oszlopban, az át-
lókban és a vas-
tag vonalakkal 

határolt területe-
ken belül minden 

szám egyszer 
forduljon elő!

öt apró kül

GYERMEKREJTVÉNY

 Szusi szerint 

Nyugdíjas
TelefoNosokaT 

keresüNk!
választható munkaidő:

4,6 vagy 8 óra

06-70/554-9384
''
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Szeretné jobb anyagi
körülmények között 
biztonságban tölteni 

nyugdíjas éveit?

Egészítse ki nyugdíját egyszeri
magas összegű + rendszeres 

havi életjáradékkal!

Életjáradék biztonságosan,
szakértőktől, immáron 20 éve!

Korona Támogatói Programok Zrt.
+36 30 6256183

program@koronaeletjaradek.hu
www.koronaeletjaradek.hu
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Március 2-án, hamvazószerdán elkezdődött 
a nagyböjt – a keresztény naptár szerint –, 
s az időszak eltart egészen április 16-áig, 
nagyszombatig. A katolikus egyház ebben 
a 45 napos periódusban hamvazószerdá-
ra és nagypéntekre szigorú böjtöt rendel, 
péntekekre pedig teljes húsmentességet. A 
tanítás szerint a böjt segít bennünket köze-
lebb kerülni Istenhez, mivel nem csupán a 
test, hanem a lélek, és a szellem is megtisz-
tul. A böjt szinte az összes világvallás szer-
ves részét képezi.  A keresztény közösségek 
a húsvétra, Jézus feltámadására készülnek 
fel azzal, hogy kevesebbet, puritánabbul, a 
húst elhagyva étkeznek. 

Református családból származom, dédi-
kém tartotta a böjtöt, noha erre egyháza nem 
kötelezte. Ilyenkor előkerültek nálunk a leg-
egyszerűbb ételek, amiket a modern gaszt-
ronómia újragondolva, sokszor borsos áron 
kínál mint hungarikumot. Nézzük csak a lán-
gos árának szárnyalását, vagy, hogy meny-
nyibe kerül egy budapesti fesztiválon a tócsi 
(én így ismerem, de tócsniként is mondják), 
ami csupán reszelt krumpliból és lisztből áll.

Dédikém varázsló volt a konyhában, a 
semmiből is tudott főzni valamit. Valami egé-
szen finomat. Őrzöm Vilma néni háztartási 
tanácsadóját 1956-ból, mellette Dédike sa-
ját receptgyűjteményét, melyben gyönyörű 
kézírással sorakoznak régi idők házi fortélyai, 
a konyhából. Itt van mindjárt a puliszka – más 
néven gánica, málé, polenta –, amit édesen 
és sósan egyaránt lehet készíteni, köretként 
és főételként egyaránt lehet fogyasztani. 
Puliszkát adhatunk a csirkepaprikáshoz: a fi-
nom, sűrű és ragacsos szaft nagyon passzol 
a kukoricához, továbbá sokkal érdekesebb 
a nokedlinél. A juhtúrós puliszka pedig egy 
önálló étel, amit gyorsan össze lehet rakni, 
nem jár különösebb előkészülettel sem. És 
főként igazi, böjtös fogás.

Gyengén sózott, 1 liter lobogva fővő 
vízbe apránként beleszórunk 20 dkg kuko-
ricalisztet, habverővel folyton kevergetve 
10 percig főzzük, így biztos nem ragad le, 
majd egy hideg vízzel kiöblített tálba kana-
lazzuk, kihűtjük. Kb. 1 óra múlva lapos tálra 
borítjuk, s mint a tortát, úgy szeleteljük, s to-
vább daraboljuk, apró kockákra. Zsírozott, 
tűzálló edénybe, zsírba mártott kanállal egy 
sort rakunk, megszórjuk friss juhtúróval, így 
folytatjuk, míg a puliszkánk elfogy. Tetejére 
túrót tegyünk. Sütőbe tesszük, átforrósítjuk, 
nem sütjük meg. Melegen tálaljuk, tejföllel 
meglocsoljuk.

A változatosság kedvéért tejjel, lekvárral, 
vagy hagymás, paprikás zsírral is fogyaszt-
ható az „alap puliszkánk”, ami klasszikus 
böjtös étel és még finom is.

Jó étvágyat kíván
Szusi

  Juhtúrós puliszka

20 dkg kukoricaliszt

25-30 dkg juhtúró

tejföl, ízlés szerint

só, kevés zsír

Hozzávalók: 
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