
„Politikai térhasználat” – ezzel a prakti-
kus, bizarr mivoltában is tárgyszerű kifeje-
zéssel írja körül egy szakfolyóirat a város 
frekventált helyein dúló emlékműháborút. 
Annak kiemelt frontvonala az úgynevezett 
Felvonulási tér (a promenád), manapság 
éppen Ötvenhatosok terének hívják. Ott 
volt az egykori Lizsé, amelyre derékszög-
ben futott rá a Magyarok Nagyasszonyának 
temploma. Működött színház is a park mel-
lett, története során favázas Aréna mozitól 
Erzsébetvárosi Színházig, Béke Színházig 
és persze Városligeti Színházig sok minden 
volt. De jött a nagy Sztálin, jött a nagy féle-
lem, hogy a népek tanítójának szobrát itt 
és csakis a ligetben lehet felállítani. 1951-
ben a parkot 360 méter hosszan, 85 méter 

szélességben kiirtották, a ligetet beljebb 
tolták. A keletkező térszerű képződmény-
be (Felvonulási tér) beletömtek hatvanezer 
négyzetméter követ, 48 ezer négyzetméter 
betont, tízezer négyzetméter aszfaltot, hogy 
az átalakítás végeredményeként megszü-
lessen a népnyelv által ismert „Csizma tér”. 

A Csizma téren némi átalakítás után (az 
emelvényből dísztribün lett) sokáig vonul-
gatott fel-alá a pesti nép, szobrok dőltek, 
kormányok jöttek-mentek. Eltüntették a 
kommunizmus szimbólumait, a vörös lobo-
gós matrózt, amely plakátalakból lett bronz-
szobor, ’89-ben drótkötélre tették és elvitték 
Lenint. Nemzeti Színház többször épült vol-
na. Mindig lefújták. Lefulladt a Medgyessy 
által állított „guruló homokóra”, amely uniós 

tagságunk közeledtét mérte. (Pedig most 
szükség lenne rá, kifelé gurulva az unióból.) 
És megszületett a történelem szubsztanciá-
ja és célja, a Múzeumi Mélygarázs. 

A Felvonulási tér delejesen vonzza a le-
geltérőbb indíttatású rezsimeket, mindegyik 
betonba gyömöszölné magát. És ez még 
csak a liget – a Hősök teréig jobb, ha nem 
megyünk. A történelmi blaszfémia a csúcsán 
ott a hét vezér, a fölöttük csápoló Gábriel 
ark angyallal. Az arkangyal zavartan integet. 
Hogy kerülök én ide? Ki ez a hét bundás 
alak? Honnan jönnek és hová mennek? Mi-
ért nem tudnak a magas lóról leszállni? 

Buják Attila

Közélet, közérzet, kultúra
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Rezsimek, betonba öntve

Nincsenek rohamrendőrök golyóálló mellény-
ben, nincsenek berúgott ajtók, senki sem kiabál 
a jelvényét villogtatva: a valóságban egy hétvégi 
razzia sokkal békésebb esemény, mint a filmeken. 

Ami nem azt jelenti, hogy lenne időnk unat-
kozni: az éjszaka közepén érkezik meg a buli-
negyed egyik jól ismert szórakozóhelyére ötven 
egyenruhás. Másodpercek alatt elfoglalják a he-
lyet, onnan ember ellenőrzés nélkül már ki nem 
léphet. 

A rendőrök olajozottan dolgoznak, roppant 
udvariasan, szinte már kedvesen kérnek igazol-
ványt. A bulizók pedig minden vita nélkül mutat-
ják; az sem tiltakozik, aki „ruházatátvizsgáláson” 
esik át: tudomásul veszi, hogy a rend fenntartása 
némi kellemetlenséggel jár. Esetleg azzal, hogy 
egyeseket átmenetileg kivonnak forgalomból. 
Mondjuk, mert a zsebükben vagy a táskájukban 
talált anyag kábítószergyanús, és ezt a gyanút a 
mobil labor is igazolja. Vagy, mert az ellenőrzés 

során kiderül, hogy körözés alatt állnak. Az érin-
tetteket bilincsben az autóhoz kísérik, a csapat 
halad tovább, egy olyan szórakozóhelyre, ahol a 
bejelentések szerint túl drágán mérik az italt és a 
hölgyek bájait. 

És most már tényleg kezd olyanná válni az 
este, mint egy film. A bár vendégei hunyorogva 
nézik a hirtelen jött lámpafényben, mennyire 
lehangoló a fényesre koptatott rúd, a mocskos 
szőnyegpadló. Pedig az öltözőnek kinevezett pe-
nészes, nedves lyukat még nem is látták. A smink 
mögött megbúvó fáradtságot és beletörődést 
sem – nem ők hallgatják a lányok panaszát fájó 
hátról, nehéz munkáról, hanem rendőrnők, akik 
példás emberséggel végzik a munkájukat. 

A többi csak statisztika: csaknem hétszáz iga-
zoltatás, 246 ellenőrzött jármű, 19 letartóztatás, 
egyetlen éjszakán. Hogy rend legyen.        K. M. V.

Razzia Erzsébetvárosban

  Cikkunk a 3. oldalon



Az írónő 1926. ápri-
lis 23-án Kucses Éva 
Etelka Nanetta né-
ven született Szege-
den. Nevét később 
Kispálra magyarosí-
totta. Nem biztos, 
hogy így mindenki 
ráismerne, de ha azt 
írjuk, hogy 96 éve 
született Janikovsz-
ky Éva, akkor szinte 
nincs olyan ember ebben az országban, 
akinek ne húzódna széles mosolyra a szája.

Április 22-én Kispál Tibor alpolgármes-
ter és az írónő fia, Janikovszky János szer-
vezésében két megemlékezést is tartottak. 
Niedermüller Péter polgármesterrel, Szücs 
Balázs alpolgármesterrel és Devosa Gábor 
képviselővel közösen megkoszorúzták a 

Bajza utcai Janikovszky Éva-emléktáblát, 
majd felszerelték a Belvárosi pihenőpark–
Janikovszky Éva park rácsos kapujára az 
írónő könyveinek idézeteiből készített 16 
plakátot. A megemlékezés Janikovszky 
Éva szobránál zárult, ahol Jenei Kevin a fia-
tal olvasógeneráció nevében helyezte el a 
tisztelet és emlékezés kis koszorúját.

Janikovszky Éva itt élt Erzsébetváros-
ban, műveinek jelentős része a Bajza utca 
8. szám alatti lakóházban született, ahol 48 
éven keresztül alkotott. Innen kelt szárny-
ra és világhírnévre sok könyve, lett milliók 
mosolyának, érzéseinek, életének tükre, 
nemcsak itthon, de külföldön is. Könyve-
it 35 nyelvre fordították le, munkásságát 
tucatnyi díjjal ismerték el. De Janikovszky 
Évát nem a díjaiért szeretjük, hanem azért, 
mert az életünket írta meg, a mindenki szá-
mára ismerős valóságunkat.                      S. J.

Budapest közterületein június 1-jétől a 
hatóság büntetést szab ki azért, ha a fel-
használók szabálytalan helyen hagyják 
az e-rollereket – erről döntött április 27-i 
ülésén a Fővárosi Közgyűlés. Az Erzsé-
betvárosi Önkormányzat 2020-ban el-
sők között kötötte közterület-használati 
engedélyhez az elektromos rollerek tá-
rolását és kölcsönzését. Ennek megfele-
lően az Önkormányzat már 2021-ben 59 
helyszínen jelölt ki kölcsönzési pontot a 
tulajdonában lévő közterületeken.

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

Április 21. jeles nap a gyermekek neve-
lésével foglalkozók számára: nemzetközi 
óvodanap, és hazánkban a bölcsődék nap-
ja is. Az óvodai nevelésben való részvétel 
ma már kötelező minden három–hat éves 
kisgyermek számára, ám a bölcsődéket na-
gyon sokáig csak amolyan gyermekmeg-
őrzőként tartották számon. És ez mekkora 
tévedés volt! A három év alatti gyerekek 
szocializációja, a közösséghez tartozásuk 
élménye pontosan olyan meghatározó a 
további fejlődésük szempontjából, mint 
a szeretet, az ölelés, a mese és a játék. Er-
zsébetvárosban három bölcsőde fogadja a 
legkisebbeket, mindháromban a koruknak 
legmegfelelőbb fejlesztő foglalkozások, 
környezet és szívvel-lélekkel értük dolgozó 
nevelők várják őket. A Dob utcai, a Városli-
geti fasori és Lövölde téri intézményekben 
74 ember látja el a kicsinyeket.

A bölcsődék napja nevelés nélküli mun-
kanap volt, a délelőtt mindenhol játékos 
csapatépítéssel telt. Bölcsődéink dolgozói 
szerették volna, ha ezen a napon egy kicsit 
jobban odafigyel rájuk a társadalom, így 
délben a Király és a Kazinczy utca keresz-
teződésénél egy igazán különleges per-

formanszszal léptek ki a bölcsődék védett 
világából. Élőképek, rímes és rímtelen szö-
vegek színes kartonokon – üzenet a világ-
nak a mi bölcsődéink kreatív dolgozóitól. 

Őket ünnepeltük április 21-én. Ők pedig 
a gyermekeinket ünneplik az év 365 nap-
ján. Megérdemlik a megbecsülést. 

  Performansz a figyelemért

 A Föld napja az Almássy téren

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” – ezzel a gondolattal hívja fel a figyelmet 1970 óta minden év április 22-én a 
Föld Napja Hálózat bolygónk természeti környezetének megóvására. Ehhez a gondolathoz csatlakozva szerveztek óvodáinkban idén is 
különféle „zöld”-eseményeket. Mi a Csicsergő óvodába látogattunk el, ahol a környezettudatos szemléletmód alakításának fontos szem-
pontja mellett arra is gondoltak a nevelők, hogy a gyerekek élvezzék is ezeket a foglalkozásokat. Nos, kreatív ötletekben nem volt hiány. 

Április 22-én, a Föld napján a Klímakabi-
net szervezésében rendezvényt tartottak 
az Almássy téren. Játékos, szórakoztató 
programokkal várták az ide látogató csa-
ládokat. A gyerekektől az idősekig ren-
geteg tippet, ötletet kaptak arra, hogyan 
lehet a mindennapokban is környezettu-
datosan élni. A Bábozd Zöldre Egyesület 
tagjai megmutatták, hogy még a lyukas 
zoknik is újrahasznosíthatók, például 
vicces zoknibábokat lehet csinálni belő-
lük. Ezenkívül a kicsiknek napelemes ba-
baház-bemutatót is rendeztek. A finom 
falatokról a Szatyorbolt csapata gondos-
kodott. A Szatyorbolt bevásárlóközösség 
és társadalmi vállalkozás is: összeköti a 
főváros közeli biotermelőket a fogyasz-
tókkal. Missziójuk az új környezettuda-
tos vásárlás szemléletének terjesztése. 
Nemcsak olcsó és egészséges élelmi-
szerekhez juthatnak a közösség tagjai, 
de olyan ínyencségekhez is, amelyek az 
élelmiszer-áruházakban nem kaphatók. 
A Föld napján mi is megkóstolhattuk az 
Almássy téren a diós-petrezselymes pes-
tót és a batátapástétomot is. 

  A Föld napja

Az Erzsébetvárosi Kópévár Óvodában 
április 11-én „kivirágzott” a költészet fája. 
A több mint két méter magas, papírból 
készült alkotáson színes virágokra és 
levelekre ragasztva kerültek fel azok a 
versikék, amelyeket a gyerekek hoztak 
otthonról. A költészet napjára az óvoda 
kerítését a gyerekek rajzaival, a falakat az 
óvónők kedvenc verseivel dekorálták. A 
tornateremben 91, ünneplőbe öltözött 
ovis, az óvoda nyolc csoportja gyűlt össze 
ebéd előtt. A gyerekek, akik sokat készül-
tek az eseményre, csoportonként szaval-
tak egymásnak, majd meghallgatták a 
„nagyokat”, a Baross Gábor Általános 
Iskola öt tanulóját. Az óvoda saját verset 
is választott, Kányádi Sándor: Ha a nap-
nak című költeményét egyszerre mondta 
az aprónép az óvó nénivel, dadussal. Az 
ünnepélyes pillanatok záróeseménye az 
óvónők kórusa volt, Weöres Sándor és 
Tolcsvay László Bóbita-dalát énekelték. 

  A költészet fája a Kópévárban   Büntetés a szabálytalanul 
  leparkolt rollerekért
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Fókuszban a közrend 
és a köztisztaság

A kerületi rendőrkapitányság nyomozásai-
nak eredményessége tavaly 56,6 százalékra 
emelkedett az egy évvel korábbi 45,5 száza-
lékos szintről. Egyebek mellett ezt tartalmaz-
ta Türi Árpád rendőr alezredes, kapitány-
ságvezető beszámolója. A rendfenntartók 
munkáját Erzsébetvárosban nehezíti, hogy 
a népsűrűség itt több mint hétszerese a fő-
városi átlagnak, a Keleti pályaudvar, a Bla-
ha Lujza tér és a Nagykörút vonzáskörzete 
komoly átmenő forgalmat vonz. Az idegen-
forgalmi szezonban a bulinegyed csaknem 
négyszáz kereskedése és vendéglátóhelye 
naponta több tízezer vendéget fogad. 

A 2021-es év eredményei közé tartozik, 
hogy a regisztrált bűncselekmények száma 
19,6 százalékkal, 2353-ról 1892-re csök-
kent. Ugyancsak javult a bűncselekmények 
100 000 lakosra vetített aránya, csökkent 
a lopások és gépjárműfeltörések száma, 
miközben a kiemelten kezelt bűncselek-

mények nyomozásának eredményessége 
lényegesen javult: 26,3 százalékról 42,8 szá-
zalékra emelkedett. A beszámoló azonban 
nem csak kedvező jelenségeket említ: 696-
ról 721-re emelkedett a közterületen elkö-
vetett bűncselekmények száma. Több ga-
rázdaságot regisztráltak, és míg 2020-ban 
nyolc, 2021-ben tizenkét kábítószer-keres-
kedőt füleltek le. Ez persze nemcsak annak 
mutatója, hogy több lett a díler, de annak is, 
hogy a rendfenntartók sikeresebben léptek 
fel ellenük.

A bűnüldözés eredményességének javí-
tása érdekében a kerületi rendőrkapitány-
ság, a BRFK, a Készenléti Rendőrség és a 
kerület rendészei számos közös akcióban 
vesznek részt, ezt bizonyítják az utóbbi he-
tekben megtartott nagyszabású razziák is. 
A közrend erősítését és az erzsébetvárosiak 
biztonságérzetének javítását szolgálja, hogy 
az önkormányzat sokszínű együttműködést 
folytat a kerületi rendőrkapitánysággal. 

A kerület rendészei közösen járőröznek a 
rendőrökkel, együtt használják a térfigyelő 
rendszert, amelynek tökéletesítésére az ön-
kormányzat jelentős forrásokat mozgósít. 
Az önkormányzat adományai tették lehető-
vé, hogy 2021-ben 59 rendőr pénzjutalmat 
kapjon, hét kategóriában osztották ki az év 
kerületi rendőre/az év kerületi rendőrségi 
dolgozója elismerést. Erzsébetváros hét 
önkormányzati tulajdonú lakás bérlőkijelö-
lési jogát adta át a kerületi rendőrkapitány-
ságnak, ami a rátermett fiatalok számára 
vonzóbbá teheti a közismerten alulfizetett 
rendőri pályát. A beszámolót a testület egy-
hangúlag fogadta el.

A kerület döntéshozói módosították azt a 
rendeletet, amely az úgynevezett mikromo-
bilitási eszközök, elsősorban az elektromos 
rollerek elhelyezését szabályozza. A testület 
úgy döntött, hogy Erzsébetváros a jogelle-
nesen széthagyott rollerek után legfeljebb 

napi 10 ezer forintos közigazgatási bírságot 
ró ki már május 1-jétől. Az ülésen elhangzott, 
hogy a rollerek elhelyezésére szolgáló mik-
romobilitási pontok létrehozása összesen 
13 millió 990 ezer forintba került. A határo-
zatot a testület a Fidesz három képviselőjé-
nek ellenszavazatával hozta meg.

A képviselők döntöttek a kerület ki-
adásainak jelentős részét kitevő tételek 
felhasználásáról: arról, hogy milyen tevé-
kenységeket fedezzenek a takarításra és 
a zöldfelület-fenntartásra szánt keretek-
ből. Takarításra idén több mint félmilliárd, 
542 155 161 forint jut. Ebből végzik el a 
kerület gépi és kézi takarítását a hétközna-
pokon, ebből ürítik a szemetesedényeket. 
Belső-Erzsébetvárosban kézi takarításra 
a hétvégi napokon is sor kerül. A Fidesz 
frakcióvezetője, Veres Zoltán jelezte, hogy 
szerinte a hulladékgyűjtőket Belső-Erzsé-
betvárosban szombaton és vasárnap is ürí-
teni kellene, úgy gondolja, hogy gondokat 

okozhat, ha ez elmarad. Javasolta, hogy a 
polgármesterrel közösen ellenőrizzék, mi-
lyen következményei lehetnek, ha napokon 
át gyűlik a szemét. Garai Dóra, az Élhető 
Erzsébetváros Egyesület képviselője szerint 
a bulinegyedben zajló hétvégi tivornyák 
következményeinek elhárítása érdekében 
itt mindenképpen gépi takarításra lenne 
szükség. Válaszában Niedermüller Péter 
polgármester azt kérte a Fidesz képvise-
lőitől, hogy próbáljanak hatni a kormány-
zatra, hogy az segítsen a kerület tisztán 
tartásában, hiszen a turizmus országos je-
lentőségű ágazat, ugyanakkor elfogadta a 
frakcióvezető meghívását közös „szemét-
láda-bejárási” akcióra. Az előterjesztést a 
testület a Fidesz három képviselőjének és 
az Élhető Erzsébetváros Egyesület tagjának 
ellenszavazatával fogadta el. 

A zöldfelületek fenntartására idén szin-
tén igen jelentős összeg, 243 945 572 forint 
jut. Ebből kell tizenhárom veszélyessé vált 
fát kivágni, kivenni az utánuk maradó tus-
kókat, és pótolni ezeket a fákat. Elvégzik a 
gallyazásokat, cserjéket ültetnek a Madách 
sétányra, a Hevesi Sándor térre, a Szenes 
Hanna parkba, a Király utcába és a Hutyra 
Ferenc utcába, lecserélik a rossz állapotú 
növénytartó ládákat. Folytatják a közterü-
leti padok felújítását is, egyebek mellett a 
Huszár utcában, a Kéthly Anna téren és az 
Erzsébet körúton. A zöldfelületek fenntartá-
sával kapcsolatos előterjesztést a képvise-
lő-testület a Fidesz három képviselőjének 
tartózkodásával fogadta el. 

Az összes képviselő megszavazta viszont 
azokat a támogatásokat, amelyek a gyere-
kek és a közoktatás rendszerében tanuló 
fiatalok érdekeit szolgálják. Ezek közé tar-
tozik, hogy Erzsébetváros megteremtette 
annak átlátható pályázati rendszerét, hogy 
általános és középiskolások sport- és művé-
szeti tevékenységét esetenként legfeljebb 
50 ezer forinttal támogassa, illetve, hogy 
kiemelkedően tehetséges fiatalok nemzet-
közi megmérettetéseken vegyenek részt. 
Erre a célra maximum 300 000 ezer forin-
tos támogatás adható. A kerület hozzájárul 
a fiatalok közlekedéséhez: iskolások és 25 
évesnél fiatalabb nappali tagozatos egye-
temisták roller megvásárlásához 25 ezer, 
kerékpár vásárlásához vagy B kategóriás jo-
gosítvány megszerzéséhez 40 ezer forintos 
támogatásra pályázhatnak. Az önkormány-
zat támogatja óvodások és iskolások tábo-
rozását, az iskolai alapítványok összesen 
15 millió forintot nyerhetnek el tanulmányi 
kirándulások, üzemlátogatások, versenyek 
előadások, erdei iskolák szervezésére. A 
2022-es költségvetésből 3,5 millió forint jut 
az idei diákolimpia megszervezésére. 

Barát József

Erzsébetvárosban csökkent a 
bűncselekmények száma az el-
múlt évben. Ezt állapíthatta meg 
a kerület rendőrkapitányának 
beszámolója, melyet a képvise-
lő-testület április 13-án megtar-
tott ülésén fogadott el. A kerület 
legfontosabb döntéshozó szerve 
22 előterjesztésről döntött, ezek 
között arról is, hogyan használják 
fel a köztisztaságra és a zöldítés-
re szánt anyagi kereteket. Több 
határozat szólt a gyerekek és a 
fiatalok támogatásáról.

Kiszorított 
garázdák
A képviselő-testület elfogadta a kerület 
rendőrkapitányának 2021-es beszámo-
lóját. Ebben szó esik számos eredmény-
ről, például arról, hogy csökkent az 
összes regisztrált bűncselekmény szá-
ma, ám közben több lett a közterületen 
elkövetett bűntett, a súlyos testi sértés, 
garázdaság, betörés. 

– Szakmai körökben úgy szokták 
mondani: a hetedik kerület az egyik 
legnehezebb „flaszter” a fővárosban. A 
bulinegyedek, a szórakozónegyedek az 
egész világon vonzzák a bűneseteket, a 
drogkereskedelmet és a prostitúciót. És 
tudjuk: a garázdáság, a súlyos testi sértés 
nagyon sokszor abból következik, hogy 
ittas emberek összeverekednek egymás-
sal. Összességében azonban mégis el-
mondható: az elmúlt években jelentősen 
javult a közbiztonság, a rendőrség mun-
kájának eredményessége. Ebből a szem-
pontból a kulcsszám, hogy 46 százalék-
ról több mint 56 százalékra emelkedett a 
nyomozások eredményessége. 

Az viszont sajnos elég látványos, 
hogy a Madách téren a múlt év végén, 
az idei év elején romlott a helyzet.

– Én azt gondolom, hogy erről már 
múlt időben beszélhetünk, hála a BRFK, 
a kerületi rendőrkapitányság és Erzsé-
betváros Rendészeti Igazgatósága közös 
fellépésének.

Igaz-e, hogy a baj akkor kezdődött, 
amikor az Örs vezér teréről kiszorítot-
tak notórius garázdálkodókat?

– Tény, 10-12 ember, akik korábban az 
Örs vezér terén megkeserítették az arra 
járók életét, behúzódott a Madách térre. 
Olyan, gyakran folyamatos kábítószer- 
mámorban élő agresszív hajléktalanokról 
van szó, akiknek a társadami integráció-
ja  sajnos már aligha lehetséges. De látni 
kell, hogy ezek az emberek a rendőrök 
hatékony munkájának köszönhetően 
már kiszorultak a Madách térről is. Per-
sze, miközben örülünk annak, hogy már 
nincsenek ott az Astoria környékén, hogy 
kinyomtuk őket a Madách térről és a Deák 
térről, tudjuk, hogy ezzel valójában nem 
oldottuk meg a fővárosra nehezedő gon-
dot: feltűnnek majd másutt. Hosszú távon 
ezekről az emberekről, akik igen súlyos 
szociális, mentális, egészségügyi gondok-
kal küzdenek, valami módon gondoskod-
ni kellene. Nem lehet az egész stratégiánk 
az, hogy menjetek el valahová, ahol nem a 
mi szemünk előtt vagytok. 

Merre van előre? Mit tehet a kerület 
a közbiztonság javításáért?

– Amit nap mint nap teszünk. Többször 
tárgyaltam a budapesti rendőrfőkapitány-
nyal, aki meg is adja azt a segítséget, ami-
re szükségünk van. Lehetőségeink szerint 
segítjük a kerületi rendőrség munkáját, 
megerősítjük a kerületi rendészeti igaz-
gatóságot. Vettünk új autókat a számukra, 
zajlik a térfigyelő kamerarendszer felújítá-
sa. De természetesen tudni kell: egy olyan 
belvárosi kerület, mint a miénk, sehol a 
világon nem teljesen mentes a deviáns 
magatartástól.                                                     B. J.

MEGKÉRDEZTÜK 
A POLGÁRMESTERT



Erzsébetváros önkormányzata a buli-
negyed helyett kultúrnegyedet szeretne 
felépíteni, amiben nagy szerepet szán a 
zsidó hagyományok ápolásának. Van-e 
ebben együttműködés a kerület és a 
Mazsihisz között?
Megválasztása óta kapcsolatban vagyunk 
Niedermüller Péter polgármesterrel, és a 
közös gondolkodásnak már eredményei is 
vannak. Hagyományos kapcsolódási pon-
tunk a zsidó kulturális fesztivál, amelyben 
jelentős szerepet kap a hagyományos érté-
kek képviselete, az ismeretterjesztés. Idén 
újítunk, az önkormányzat a Spinoza-ház és 
a Mazsihisz közös szervezésében ingyenes 
szabadtéri örömzene lesz minden csütör-
tökön a Dob utca és a Rumbach Sebestyén 
utca sarkán. Arra törekszünk, hogy alkal-
manként ötven percben a lehető legszín-
vonalasabb produkciókra kerüljön sor. A 
koncertek egy része zsidó klezmerzene, de 
lesznek komolyzenei, musical- és hagyomá-
nyos popzenei programok is. 

Időnként többé vagy kevésbé tréfásan 
azt mondják, hogy Erzsébetvárosban van 
Közép-Európa egyetlen olyan zsidó ne-
gyede, ahol még zsidók is élnek. Milyen 
közösségek vannak a kerületben? 
Közép-Európa legnagyobb zsidó közössé-
ge Magyarországon él. Többségük Buda-
pesten, így közösségeink jelen vannak az 
Erzsébetvárosban is. A kerület otthont ad 
több civil közösségnek, amelyek ilyen vagy 
olyan módon kapcsolódnak a zsidósághoz. 
A Rumbach utcai zsinagóga negyedik eme-
letét átadtuk a Mozaik Hub elnevezésű szer-
vezetnek, amely 18 zsidó civil egyesülést 
képvisel, és a Joint támogatásával műkö-
dik. A Csányi utca is élő közösségekkel teli 
kulturális központtá kezdi kinőni magát, itt 
található a Zsidó Történeti Tár és a Gólem 
Színház. A kocsmaturizmus mellett lassan, 
de terjeszkedik a nívós kultúra is. 

És hogyan befolyásolta a közösségek 
mindennapi életét a szórakozóhelyek, a 
bulinegyed működése?
Az itt élők lakásainak értékét megemelte, 
ugyanakkor kétségtelen, hogy egyes szó-
rakozóhelyek környékén az életminőség 
csökkent, azt ne mondjam: praktikusan lak-
hatatlanná váltak az éjszakai zaj miatt. Mi ha-
tározottan támogatjuk, hogy a kocsmaturiz-
must valamelyest ellensúlyozza egy olyan 
kultúra, amely más rétegeket vonz ide. 

A Dohány utcai templom Magyaror-
szág egyik leglátogatottabb kulturális 
intézménye, népszerűsége vetekszik a 
Nemzeti Galériáéval. Gondolom, ez első-
sorban azokat vonzza, akik nem bulizni 
jönnek. Esetleg működhet-e egy olyan 
kezdeményezés, hogy nekik a zsinagóga 
meglátogatása után más helyi programo-
kat ajánljanak?
A Covid előtti utolsó évben éppen a Dohány 
utcai zsinagóga volt az ország leglátoga-
tottabb muzeális intézménye, több mint öt-
százezer fizető látogatót fogadott. Szép és 
csábító elképzelés, hogy az ide érkezőket 
küldjük el a kerület más intézményeibe is, ám 
a turisztikai szakemberek szerint ez sajnos 
nem működik. A látogatóink 95 százaléka 
külföldi, többségük nem zsidó. A turisták lát-
ni akarják Európa legnagyobb zsinagógáját, 
a temetőt, az emlékfát, jó esetben a múzeu-
mot, de erre limitált idejük van. Átlagosan öt-
ven percet szánnak erre, és mennek tovább. 
A turista a Parlamentet is meg akarja nézni, 
fel akar menni a Várba, érdekli a Hősök tere, a 
Vajdahunyad vára. Nehéz kilépni ezek közül 
a korlátok közül, és rábeszélni más kerületi 
programra. Nagyon vonzó ajánlatot kell tenni 
ahhoz, hogy a turistákat lekössük. 

A Rumbach Sebestyén utcai templomba 
sem lehetne átcsábítani őket? Hiszen az is 
igazi attrakció. 
Valóban: a Rumbach utcai zsinagóga egy 
varázslat. Igazi ékszerdoboz, és a felújítá-
sa remekül sikerült, büszkék vagyunk rá. 
Ráadásul annak az Otto Wagnernek az 
egyetlen magyarországi alkotása, aki Bécs 
sztárépítésze volt, és akinek a munkásságát 
az osztrák fővárosban ma is igen nagyra 
tartják. Valóban unikális az épület. De erre is 
érvényes, hogy azokat, akik a Parlament, a 
Vár és a Hősök tere mellett a nagy zsinagó-
gára kíváncsiak, nem könnyű rávenni: most 
akkor nézz meg még egy zsinagógát. Tény 
viszont, hogy a Rumbach-templom látoga-
tottságát tovább szeretnénk növelni, ami-
hez vonzó programokat kell szerveznünk. 

Komoly építkezés kezdődik a Dohány ut-
cai zsinagóga mellett, óriási szálloda kerül 
ide. Van-e valamilyen kapcsolat a beruhá-
zóval? Mégsem mindegy, hogy mi törté-
nik Európa legnagyobb zsinagógájánál. 
Nem örülünk ennek az építkezésnek, féltjük 
a zsinagógánkat. Kaptunk számos műszaki 
garanciát arra, hogy folyamatosan figyelni 
fogják a talaj vagy az épület mozgását. Igaz,  
a Dohány-zsinagóga mellett a közeljövőben 
hatalmas mélygarázsos építkezés kezdődik, 
a beruházók jogerős építési engedéllyel ren-
delkeznek. Turisztikai szempontból a szállo-
da létrehozása izgalmas dolog: folyamatos 
tárgyalásban vagyunk a beruházóval például 
arról, hogyan valósuljon meg a szomszédos 
passzázs és a zsinagóga közötti kapcsolat. 

Nem mindegy, hogy milyen vendégkö-
re lesz ennek a hotelnek, kik azok, akik a 
legnagyobb európai zsinagóga mellett 
szállnak meg. 
Nyilvánvaló, akik ide jönnek, nem a bulitu-
rizmust fogják erősíteni. Ez a legénybúcsúk 
résztvevőinél igényesebb és egyben fizető-
képesebb vendégkört céloz meg. 

Állami politika, hogy az iskolák, a szociális 
intézmények egy része kerüljön egyházi 
kezelésbe. Ez mit jelent a Mazsihisz szá-
mára? 
Az eddigi gyakorlat szerint a Mazsihisz csak 
olyan szinten akart élni ezzel a lehetőség-
gel, amely közvetlenül segíti a közösségünk 
fejlődését. Mi nem vettünk át oktatási intéz-
ményeket csak azért, mert azokat a 

kedvezőbb normatív támogatással nyere-
séggel lehet üzemeltetni. A Mazsihisz dön-
téseit ebben a kérdésben is mindig az vezet-
te: mire van szüksége a zsidó közösségnek? 
Létezik kezdeményezés, amely szerint a Bu-
dán működő nívós, 850 diákot fogadó ala-
pítványi Lauder iskola és a Scheiber iskola 
mellett Pesten létre kellene hoznunk még 
egy színvonalas új oktatási létesítményt, de 
ennek még nem sikerült megtalálnunk a he-
lyét.

Megkerülhetetlen téma: az antiszemitiz-
mus. A felmérések azt mutatják, hogy a 
magyarok 36 százaléka valamilyen szin-
ten elutasító a zsidósággal szemben. Van-
nak-e ezzel kapcsolatban feladataik? 
Nagy szükség van a folyamatos párbeszéd-
re. Ennek része az egyházak közötti kapcso-
latok erősítése. Ebben nem állunk rosszul, 
a Mazsihisz és a keresztény egyházak vi-
szonya kiegyensúlyozott. Rendkívül fontos 
az is, hogy adjunk információt magunkról: 
a magyar társadalomnak ne legyen olyan 
csoportja, amelynek a szemében valami is-
meretlen, titkos, sötét folt a zsidóság. Arra 
törekszünk, hogy bemutassuk, milyen ér-
tékeket alkotott ebben az országban a zsi-
dó-nem zsidó szimbiózis. Fontos, hogy eb-
ben a politika is legyen partner. A hatalom 
és ellenzéke egyaránt. Jó lenne, ha a politi-
kai pártok arra is érzékenyek lennének, ami-
kor saját pártjukon belül érzékelnek antisze-
mitizmust, és nem csak az ellenoldal hibáit, 
előítéletességét vennék észre. Ez komoly 
fejlődés, igazi közéleti innováció lenne. 
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Dohány utcai zsinagóga: 
a legnépszerűbb muzeális intézmény 

KÖZÉLET

Barát József

Kerületünkben működik a Magyar-
országi Zsidó Hitközségek Szövet-
ségének központja. A Mazsihisz a 
négy magyar történelmi egyház 
egyike, a hazai zsidóság általános 
képviselője. Magyarországon a 
becslések szerint ma több mint 
120 ezer zsidó ember él, legtöbb-
jük Budapesten. A szövetséghez 
mintegy negyven zsinagóga tar-
tozik. A szervezet elnökét, Heisler 
Andrást kérdeztük. 

A Zsidó Művészeti 
Napok a premierek 
fesztiválja
Május 19-én startol a Zsidó Mű-

vészeti Napok programja olyan 

helyszíneken, mint a Müpa, a MOMkult, a 

BMC, a Katona József Színház, az Átrium és 

az Óbudai Társaskör. Ámon Betti, a rendez-

vény háziasszonya lapunknak elmondta: a 

színházművészet, a komoly- és a könnyűze-

ne, a jazz, az irodalom mind hangsúlyos a 

programsorozatban. Erre az alkalomra csu-

pa új előadás születik, egyedi felállásban. 

Először áll közös színpadra Miklósa Erika és 

Tóth Vera, Szirtes Edina Mókus és Szinetár 

Dóra, Pajor Tamás Geszti Péterrel és Koltai 

Róberttel. Különleges előadásra készül Má-

csai Pál Máté Gáborral és Lukács Miklóssal, 

Szűcs Gabi Ónodi Eszterrel, Grecsó Kriszti-

án Bognár Szilviával és Balogh Kálmánnal, 

Kollár-Klemencz László Farkas Róberttel 

és Dargay Marcell-lel. Igazi kuriózum lesz 

a The Arab-Jewish Orchestra koncertje, a 

formáció először lép fel Magyarországon.

Utcai örömzene mindenkinek
Fennállásának huszadik évfordulóját ün-

nepli idén a Spinoza Színház. Jubileumi 

programjainak részeként az Erzsébetvá-

rosi Önkormányzattal és a Mazsihisszel 

közösen indít ingyenes, utcai örömzene 

koncertsorozatot. Szeptember 8-ig minden 

csütörtökön délután 4 és 5 óra között a zsi-

dó világzene hazai sztárjai lépnek fel a Carl 

Lutz-emlékműnél a Dob utcában, többek 

között Jávori Ferenc Fegya, Dunai Tamás, 

Szinetár Dóra, Gerendás Péter, Nógrádi 

Gergely, Fellegi Balázs, Darvas Kristóf. 

A májusi csütörtökök fellépői:

május 12.: Sabbathsong Klezmer Band

május 19.: Klein Judit és barátai

május 26.: Kardos Dániel és Magyar Bori

Fotó: Wikipédia, Thaler Tamás



A korábbi fegyverszünet a Városliget ügyé-
ben merőben más helyzetben, az önkor-
mányzati választás után köttetett. Orbán és 
Karácsony főpolgármester megállapodása 
úgy szólt, hogy az addig elkezdett építke-
zések akadálytalan befejezése fejében a 
kormány garanciát vállal arra, hogy nem fog 
olyan beruházásba, amely a fővárosiak aka-
ratával ellenkezik. Ez átmeneti nyugalmat 
hozott, de a konfliktust nem oldotta meg. 

Az optimizmustól áthatott hangulatban 
sem volt a megegyezéssel mindenki elége-
dett. Legkevésbé Baán László, a Liget Buda-
pest Projekt miniszteri biztosa, a Szépművé-
szeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria 
főigazgatója. (A két intézményt 2012-ben 
szervezetileg egyesítették.) Gyanakodtak a 
ligetvédők, akik kezdettől állították, szokat-
lan ez a gáláns megegyezés, amelyet a kor-
mányzat az első adandó alkalommal úgyis 
megszeg majd. Amit elértek, azzal egy ideig 
elvannak, és alkalmas pillanatban minde-
nen átgázolnak. És elégedetlenek voltak 
a kompromisszumot nem ismerő radikális 
természetvédők is, akik a visszabontásig el-
mentek volna.

Mindkét fél a 2022-es győzelemre, végső 
soron tiszta helyzetre várt. Ez a friss kéthar-
maddal be is következett. A miniszterelnök 
most azt állítja, a választást a liget ügyében 
történelmi állásfoglalásnak tekinti, és ennek 
szellemében nagyjából azt csinál, amit akar. 

Kérdés, kik is az Orbán által a megegyezés-
ben emlegetett „fővárosiak”, akiknek akarata 
ellenére nem építette volna be a ligetet, most 
mégis beépítteti. Változott-e a véleményük? 
A két szomszédos kerület, Terézváros, Erzsé-
betváros lakói, akiknek lakhelyével a Város-
liget határos? Zugló, amelynek joghatósága 
alá a közpark tartozik? Vagy egyszerűen csak 
azok, akik szerettek a ligetben csavarogni, 
focizni, kutyát sétáltatni, sakkozni, olvasgatni 
és fűre lépni, sőt elheverni benne.

Vita dúl arról is, melyik szavazat mérv-
adóbb. Az országos hatású kétharmad, 
amely a beépítés terveit Baán László kor-
mánybiztos szerint „nemzeti üggyé” eme-
li? Vagy Budapesté, amely tizenhét man-
dátummal szembement a kétharmaddal a 
választási vereség ellenére is? Esetleg az 
önkormányzati választás? Ebben a hangu-
latban – a gyász és a diadalmámor légköré-
ben, megfejelve háborúval, válsággal, elva-
duló inflációval – már rég nincs betartandó 

kompromisszum. A győztes mindent visz, ez 
nulla összegű játszma lesz.

Nézzük, mi az, ami megépült, s amit Baánék 
elképesztő szívóssággal meg akarnak még 
építeni. Megépült először is a Magyar Zene 
Háza, amely a kritikák szerint elegáns, külö-
nösségében izgalmas épület. Elmondhatjuk 
azt is, hogy a zeneház a parkkal, a természeti 
környezettel kellemesen harmonizál. Ezt a 
tervező jól el is találta. 

– A zeneháznak egyetlen baja van – 
mondja Kerpel-Fronius Gábor főpolgármes-
ter-helyettes, akire a ligettel kapcsolatos 
kommunikációt a Városháza szignálta –, 
hogy oda épült, ahova épült.

A főpolgármester-helyettes nem tagadja, 
tetszik neki a Magyar Zene Háza, sőt, el van 
ragadtatva.

Baán szerint heteken belül átadják a Dó-
zsa György úttal párhuzamosan futó (közé-
pen homorított) óriáscsúszdát vagy rollerpá-
lyát, a Néprajzi Múzeum hatalmas tömbjét. A 
Néprajzi Múzeum most kap először önálló, 
állítólag funkciójához illő otthont. Baán 
szerint amit látunk, „nagyszabású építé-
szeti gondolat” erőteljes megfogalmazása, 
amely nemzetközi tervpályázaton is nyert. 
Tetején fű, fa, virág, cserje, maga a „zsivajgó 
természet”. Zöldtetős beruházás, a tető célja 
elfedni a tényt, hogy kőkemény magyar vas-
ról, acélról, betonról van szó. Ez az a három 
anyagtípus, amelyhez a magyar építési vál-
lalkozó is ért. Mérete önmagában imponáló. 
Hosszabb, mint a Kossuth téren a Parlament. 
Mellette tompán dübörög a Dózsa György 
út, néha elhúz a busz, a troli Csikágó felől. 

A ligetvédők hiányosságként fel szokták 
hozni, hogy a belső tér kisebbik része hasz-
nos kiállítási tér, a többi étterem, ajándék-
bolt, fagyizó, kemény turisztikai biznisz. Az 
épületet láthatóan „jó drágára” építették. Az 
orbáni beruházások bája, hogy mesterien pá-
rosítják a dinamikus profitvággyal a hazafias 
szellemet. Kerpel-Fronius szerint a monstrum 
tervként még sokat ígérő volt, megvalósulá-
sában „depressziós csatahajó”. 

Három nyitott, de pénzigényes beruhá-
zás maradt. Az első a flotta vezérhajója, az Új 
Nemzeti Galéria, a baáni koncepció csúcsa. 
A japánok által tervezett pagodaszerű épü-
letnek, amely az elbontott Petőfi Csarnok 
helyén állna, még egy évig érvényes építési 
engedélye van. Az ok, ami miatt a főigazgató 
a választás után sietett színre lépni (terveit az 
Indexen kimerítő részletességgel ismerteti), 
jelzi, amit lehet, most dűlőre kell vinni. A lé-
lektani pillanatot akarja kihasználni, amikor 
az ellenfél demoralizált. A másik, fontosabb 
ok, hogy a pénzügyi forrásokat minél előbb 
le kellene fejni, mielőtt mindent magába nyel 
a válság és az infláció. Az egész ligetre ráte-
lepedő épület makettjét Baán a szobájában 
őrzi. A közbeszerzést még az idén ki akarja 
íratni, hogy „a főváros hibájából bekövetke-
ző” halasztás miatt a fejlesztés pénzügyi ter-
hei ne növekedjenek. A sürgetésre a főigaz-
gatónak fejlett közgazdasági érvei vannak. 
Nyilvánvaló, hogy rangsorolni kell, mondja, 
de „a közberuházások nem állhatnak le”, 
hisz az állami beruházási tevékenységnek 
anticiklikus hatása van, válság idején moz-
gásban tartja a gazdaságot. 

Ahogy az Indexnek adott interjúból fel-
sejlik, a terv két utolsó eleme, a Közlekedési 
Múzeum helyén épülő Magyar Innováció 
Háza és a gyermekszínház pár évet akár vár-
hat is. Első a Nemzeti Galéria. Ezt akarja Baán 
keresztülverni. Az „interaktív tudományos 
élményközpontként” működő, magyar talál-
mányokat reklámozó innováció háza a kol-
lekció kiegészítő darabja. A gyerekszínház 
(Városligeti Színház) a Dózsa György út és az 
Ajtósi Dürer utca sarkán áll majd. A Városli-
getben régebben is volt színház, 1950-ben, 
a Felvonulási tér építésekor elbontottak.

Ellenállásra a kormányzat a kétharmad 
ellenére is számíthat. A ligetvédők egyelőre 
hallgatnak. 

– Ligetvédők gyakorlatilag nincsenek, 
hogy őszinte legyek, igazából nem is vol-
tak – mondja Csák Gergely, „a ligetvédők 
szóvivője”. – Magát a kifejezést a sajtó csak 
kényelmességből használta. Én sem va-
gyok szóvivő, csak magam által kinevezve. 
A sajtónak jobb híján én nyilatkoztam, ha 
már kérdeztek minket. A társaság sohasem 
alakult szervezetté, bázisdemokrata alapon 
működött. Összejöttek, őrt álltak, sóhajtoz-
tak, szánták a virágokat, fákat. A passzivitás 
oka a szerveződéstől való idegenkedés. Az 
egyik harcos azt mondta, kellenek a pártok, 
a másik, hogy a politika mindent megront. A 
harmadik, hogy mi csak fákat védünk, a po-
litikához nincs közünk. 

Mindazonáltal Csák szerint, ha valaki 
New Yorkban próbálkozna azzal, hogy a 
Central Parkban ingatlanfejlesztésbe kezd, 
az ottani természetvédők azonnal felgyújta-
nák a városházát. 

– Amit csináltunk, vagyis nem csináltunk, 
ide vezetett. Tarlós szánakozva megmosoly-
gott minket, és mindent megszavaztatott. 
Most belepakolnak a ligetbe három lakóte-
lepnyi nyers betont.

A dolog persze nem olyan sima. Figyelem-
re méltó – bár koncepcióként halvány –, amit 
Karácsony főpolgármester állít. „Azon túl, 
hogy minden politikai, jogi eszközt megra-
gadunk, nagy tételben mernék fogadni arra” 
(Baán Lászlóval), hogy az építkezések pénz 
híján nem fognak elindulni. Az államnak ezer-
milliárdos tételeket kellene rendeznie. Baán 
némi gúnnyal mondja, „állná a fogadást”. A 
zöldvédelmi koncepciót a városvezetés zöld-
ügyi elkötelezettségének bizonyítását szol-
gáló „minimális munkát igénylő, olcsó politi-
kai marketingterméknek” tartja. 

A parkvédelem valóban olcsó. Gondozni 
kell a gyöpöt, metszeni a fákat. Ott tartunk, 
ahol három éve. A hajó megy tovább.
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Buják Attila

Ligetes táj betonban 
A vész kitört, ahogy az várható volt. A miniszterelnök a Magyar Zene Házának avatóján, januárban jelezte, 
a Városligettel (Liget Budapest Projekt) kapcsolatos viták végére az április 3-i választások tesznek majd 
pontot. Nem volt kétséges, ki teszi ki a pontot. Közeledett az utalásidő, postán voltak a választási pénzek. 
A miniszterelnök fellépésén, testbeszédén is látszott, magabiztos győzelemre számít. 

Istenem, milyen gyönyörű
A Békemenet napja van, álmosan zötykölődik velünk a 20-as busz. Az avatás előtt álló Néprajzi Múzeum 
mellett megyünk el. Elragadtatott sikolyokat hallunk. Két ka posvári úrhölgy tüntető ámul-bámul.
– Istenem, Margit, milyen gyönyörű.
– Látod a fákat a tetőn? Ott egy bokor.
– Csodálatos, Margitom.
– Nahát. Hogy ezt hogy tudták kitalálni? 



A levélíró felméréséről Závecz 
Tibort, a közvélemény-kutatás-
sal foglalkozó Závecz Research 
vezetőjét kérdeztük. Előrebocsá-
totta, hogy nem ismeri a kutatás 
módszertanát, de minden kutatás 
több annál, mintha az ember tájé-
kozódás nélkül ítélkezne. 

A közvélemény-kutatás kiindulópontja 
mindenkor az, hogy a kérdező eldöntse, 
milyen „alapsokaságot” akar modellezni. 
Vizsgálhatjuk a magyar társadalmat, a bu-
dapesti választókat, vagy, mint esetünkben, 
Belső-Erzsébetváros lakóit. A kutatásnak, 
ha pontosságra törekszünk, kell hogy le-
gyenek empirikus, szociológia háttéradatai, 
amelyekkel a kérdező vélhetően nem ren-
delkezik. Nem tudhatta, hogy Belső-Erzsé-
betvárosban milyen a kérdezettek szociális 
összetétele, iskolai végzettsége, életkora, 
jövedelmi helyzete. Márpedig a szükséges 
háttér-információk nélkül megvan a veszé-
lye annak, hogy minden jó szándék ellenére 
pontatlan eredmény születik. 

Esetünkben a kérdező online módszerrel 
gyűjtötte információit. Ez ma már elfogadott 
eljárás, de vaktában, tapasztalatok nélkül 
kevésbé tudunk a fenti szempontokra fi-
gyelni. Závecz Tibor szívesebben folyamo-
dik a telefonos és legfőképp a személyes 
adatfelvételhez. Vannak további szempon-
tok arra nézve, hogy az eredményt finomít-
suk. Fontos, hogy rendelkezésre álljanak 
az életkorra, nemi megoszlásra vonatkozó 
adatok. Milyen arányban szerepelnek nyolc 
osztályt végzettek, szakmunkások, diplo-
mások, nyugdíjasok, magas vagy alacsony 
státuszúak. Ezek lényeges orientációs pon-
tok. Nem tudjuk, hogy a 270-280 helyi lakos 
között nincs-e túlreprezentálva valamelyik 
korosztály, társadalmi csoport. Ha nagy 
számban kérdeztünk idősebbeket, lehet, 
hogy ők a bulinegyed számukra kései zá-
róráit nagyobb arányban ellenzik. Torzíthat 
a kutatás, ha zömmel alacsony státuszúakat 
kérdeztünk, a másik véglet, ha a vélhetően 
értelmiségi kutató a barátai, ismerősei köré-
ben vizsgálódott. 

Závecz Tibor hozzátette: az önkormány-
zat érdekelt félként szintén elfogult lehet. 
Nyilvánvaló, hogy a felmérés készítőjének 
kialakult véleménye van, ezt jelzi is. Ennek 
ellenére el kell ismerni, hogy a kérdések 
nem sugalmazók, technikailag tárgyilago-
sak. Az eredményből kirajzolódik valamiféle 
differenciált kép. Speciális szempont lehet 
az is, mióta laknak a kérdezettek Belső-Er-
zsébetvárosban. Ha „őslakosok”, talán elé-
gedetlenebbek, csöndesebb viszonyokhoz 
szoktak, egy friss beköltöző esetleg tolerán-
sabb. 

A közvélemény-kutató gyakran vékony 
jégen jár, ezt jelzi, hogy az országgyűlési vá-
lasztások előtt kétharmadra senki sem szá-
mított.                                                                   B. A.

A torzítás 
veszélye

Szükségünk van 
a párbeszédre!
Belső-erzsébetvárosi lakóként írom ezeket a sorokat, remélve, hogy 

itt, az újság lapjain elindul egy vita, jobb esetben konstruktív párbe-

széd a helyi politikusok és a lakók között. Volna miről beszélgetni.

Például az éjféli záróra be nem váltott ígéretéről. Az annak kiváltására 

kierőlködött úgynevezett kritériumrendszerről. Arról, hogy a pandémiás 

nyomás enyhülésével ugyanazok a problémák ugyanolyan mértékben 

tértek vissza a kerületrészben, és csak azért nem még súlyosabban, mert 

az előző vezetéstől 2019-ben örökölt helyzetnél rosszabb már nem lehet.

Beszélni kellene a horribilis közterületi takarítási költségek ellené-

re gyakran piszkos utcákról is. Arról, hogy a költségek felét – ha nem 

többet – a kerület alig negyedét kitevő terület viszi el, sokszor látható 

eredmény nélkül.

Arról is eshetne szó, hogy a milliónyi lakossági panasz ellenére mi-

ért tartja fenn továbbra is a bulinegyedet az önkormányzat. Miért nem 

zavarja a helyi politikusokat, hogy az elmúlt években már lakók ezrei 

szavaztak a lábukkal a fenntarthatatlan állapotokról, és költöztek el a ke-

rületrészből? A társasházakban itt maradók pedig mint egy skanzen kiál-

lítási tárgyai élnek gyérülő lakóközösségekben vagy nemritkán egyedü-

li „őslakosként” magukra maradva az ideiglenesen lakást bérlő turisták 

között – egyre romló környezettel, infrastruktúrával és szolgáltatásokkal 

körülvéve.

Ki más, ha nem az itt élő lakosság számára kell élhető, lakóövezethez 

méltó feltételeket teremteni? Ezekről mind beszélni kell.

Kezdjük a fenti felsorolásban nem szereplő, már megvalósított, for-

galomcsillapítás szándékával bevezetett közlekedési változtatásokkal, 

amelyekben a kerületrész – az önkormányzat kísérleti terepeként – ki-

emelt szerepet kapott. A csak elméletben magalapozott elképzelés eb-

ben a negyedben valósult meg a gyakorlatban, kevesek örömére, töb-

bek bánatára. Hiába állítja be sikernek a helyi vezetés, tapasztalataim 

szerint ezek a változások a lakóknak inkább keserűséget, bosszúságot 

okoznak. Egy ideig hallgattam a „a lakóknak ez milyen jó” típusú mantrá-

kat, és közben azt láttam, hogy az általam is használt közösségimédia-fe-

lületeken a lakók többsége rossz véleménnyel van róla, ahogyan én is.

Az első ilyen tapasztalat a Kazinczy utca forgalmi rendjének, konkré-

tan a behajtási iránynak a megváltoztatása volt, amit az önkormányzat 

zászlót lengetve ünnepelt, miközben ez a Wesselényi utcán a középső 

kerületrészben is végig dugót okozott. Hiába volt erős lakossági tiltako-

zás, az intézkedés maradt. Jött a karantén időszaka, amikor más gondok 

foglalkoztattak mindenkit, így a vihar és a forgalom átmenetileg elült. 

Ahogy azonban javult az általános helyzet, kiderült, a Kazinczy utcai ano-

mália csak előfutára volt egy nagyobb területet érintő változásnak, és 

mint azóta tapasztalható, ellehetetlenítette a helyi autósok közlekedését, 

miközben a bejövő forgalom csak minimálisan mérséklődött. És mivel 

a kialakított forgalmi rend miatt szűkebb utcákra szorult az alig csökke-

nő autómennyiség, gyakorlatilag bedugult a Síp, a Holló, a Klauzál utca 

közlekedése. Ténylegesen a Király és Kazinczy utca közötti szűk kereszt-

utcák váltják ki a Dohány, a Wesselényi és a Dob utcákon való haladást.

Kinek jó ez? A taxisoknak mindenképpen, ők vígan körözhetnek. 

Ugyancsak jó a szórakozni ide érkezőknek, akik autójukból bömbölő 

zenével folyamatosan megszeghetik a be nem tartatott önkormányzati 

rendeletet – amelyről a megszavazott és beígért, de egyelőre hiányzó 

figyelmeztető táblákról kellene értesülniük.

Az utcákon is lazábban lehet dülöngélni éjjelente részegen. Fantasz-

tikus. A lakó pedig örüljön ennek.

A kerületrészben több tucat úgynevezett mikromobilitási pont léte-

sült az e-rollerek számára, de nem nekünk, lakóknak, mert ez az infra-

struktúra is a kocsmák vendégeit szolgálja. Ellenben a lakosságnak a 

Klauzál-csarnok gyalázatos kerékpártárolási lehetősége jut.

Kérdésem: kinek a kiszolgálása az elsődleges? Mert ez a  bennszülött 

gyarmati lét kezd irritáló lenni.

Mivel az önkormányzat egyik hivatala nehezen hihető és a tapaszta-

lataimmal ellentétes felmérési eredményeket közölt több kérdéskörre 

vonatkozóan (záróra, közlekedési rend, parkolás, szórakozóhelyek kri-

tériumrendszere), kénytelen voltam szerény lehetőségeim keretei között 

egy saját felmérést végezni, amelynek mellékelt diagramjai egyértelmű-

en jelzik, hogy a lakók véleménye nem egyezik az önkormányzat meg-

állapításaival. A kérdőívet eddig 274 lakó töltötte ki. A felmérés online, 

a lehetőségek szerint kontrolláltan csak belső-erzsébetvárosi lakók be-

vonásával készült. Noha ez három százalék körüli mintának felel meg, a 

kerületrészben a lakók relatíve alacsony száma miatt az eredménynek 

mégis relevanciája van. Ez már olyan arány, amiből illik következtetése-

ket levonniuk a helyi politikusoknak. Normális esetben.

Szikszai Sándor
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A kerületrészben mely zárórarendeletet 
támogatná a kocsmák, szórakozóhelyek 
esetében?

•  Egységesen 10–22 óráig
•  Egységesen 9–23 óráig
•  Egységesen 9–24 óráig
•  Vasárnap–csütortök 10–22 óráig 
 Péntek, szombat 10–02 óráig

Ön szerint ha nem, miért nem javult 
a helyzet? 

•  Nem tartatják be a szabályokat
•  A rendelet nem jó

Tamogatja on, hogy a keruletreszben setaloutcak letesuljenek 

268 valasz 

e lgen 
• Nern 
• Csak a zar6rarendelet

lakossagbarat valtoztatasa 
eseten.

Támogatja ön, hogy a kerületrészben sétá-
lóutcák létesüljenek?

•  Igen 
•  Nem
• Csak a zárórarendelet lakosságbarát 
 választása estén

„A hír szent, a vélemény szabad.” Ez volt az alapelv, amelynek jegyében a makói születésű Pulitzer József, azaz Joseph Pulitzer meg-
teremtette a modern amerikai sajtó hagyományát, és ezzel az egész nyugati világ médiakultúrájának egyik meghatározó figurája lett. 
Nem véletlen, hogy máig is az ő nevét viseli az amerikai sajtó csúcsteljesítményeit jutalmazó díj. 

Az Erzsébetváros újság a vélemények tiszteletének, de a tények feltétlen elsőbbségének hagyományát követve indítja útnak Fó-
rum rovatát, amelyben szívesen közöljük olvasóink, a kerület lakóinak leveleit, és az abban foglaltakról az adott téma legjobb szakértő-
it, a kerület döntéshozóit is megkérdezzük. Saját eszközeinkkel így kívánjuk megerősíteni azt a párbeszédet, amely egyformán fontos 
az itt lakóknak, választott képviselőiknek és az általuk megbízott hivatali apparátusnak is.

Nem értünk mindenben egyet első cikkünk szerzőjével, Szikszai Sándorral, de éppoly fontosnak tartjuk, hogy véleménye megjelen-
jen, mint hogy felvetéseire a legjobb tudásunk szerint beszerezhető válaszok érkezzenek. 

Fórum rovatunkban az ujsag@erzsebetvaros.hu címre vagy az önkormányzat postacímére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) vár-
juk leveleiket, amennyiben azok közös ügyeinkről szólnak, nem személyeskedők, és nem tartalmaznak nyílt pártpolitikai üzeneteket. 
Figyelem: olvasószerkesztőnk az újságírók szövegeinek tényállításait is ellenőrzi, irtja a magyartalanságot. És végül, oldalaink nin-
csenek gumiból, így fenntartjuk a levelek rövidítésének jogát. Arra törekszünk, hogy új Fórum rovatunk segítsen közös gondjaink 
megoldásában. 

Barát József főszerkesztő      

A vélemény szabad!



Az éjszakai szórakozóhelyek 
működésének szabályozásával 
foglalkozik a Belső-erzsébetvárosi 
Munkacsoport, amelynek munká-
ját az összes érdekelt fél, a lakók, a 
rendfenntartók, a vállalkozók és az 
önkormányzati apparátus bevoná-
sával Ujvári-Kövér Mónika alpol-
gármester irányítja. Őt kérdeztük 
Szikszai Sándor felvetéseiről.

A bulinegyed lakói mit kapnak cserébe a 
nehézségekért, amelyeket a turistaforga-
lom okoz nekik?
– Ha kormányzati szinten nézem, akkor na-
gyon egyszerű a válaszom: semmit. Az ön-
kormányzat mérlege azonban nem ennyire 
negatív. A kerületben idén félmilliárd forin-
tot meghaladó összeg megy el takarításra, 
ennek jelentős részét Belső-Erzsébetváros 
tisztán tartására fordítjuk. Pedig törvény 
mondja ki, hogy a társasház előtti útszakasz 
takarításáról a tulajdonosoknak kell gon-
doskodniuk. De a szórakozóhelyek miatti 
terhelést szem előtt tartva, ezt a feladatot az 
önkormányzat átveszi, miközben a turiszti-
kai bevételekből nekünk a kormány semmit 
sem oszt vissza. Igaz, létezik egy úgyneve-
zett felügyeleti díj, de azt maximálták. Tehát 
bármilyen nagy forgalmú a vendéglátó egy-
ség, évente százezer forintos nagyságrendű 
összeget fizet. Én ezzel az egész rendszerrel 
nem értek egyet. Számos olyan párbeszé-
det hallottam a vendéglátók és a lakók kö-
zött, amikor szórakozóhelyek tulajdonosai 
kijelentették: ők teljesítik a kötelességüket, 

fizetik a felügyeleti díjat, a többi nem az ő 
dolguk. Hogy van ez? Összesen alig több 
mint négymillió forint jött be ebből a díjból, 
miközben mi százmilliókért takarítjuk Erzsé-
betvárost. És még nem beszéltem a rongá-
lásokról, a zöldfelület fenntartásáról. Ez egy-
szerűen vicc. 

Nem lehetne további hozzájárulást kérni a 
vendéglátóktól?
– Nem. A Belső-erzsébetvárosi Munkacso-
port tevékenysége erre is kitért. Számos 
étterem, szórakozóhely tulajdonosai készek 
lettek volna arra, hogy a befogadóképes-
ségük arányában fizessenek valami plusz-
összeget a káros hatások csökkentésére: 
takarításra, térfigyelő kamerák kihelyezésé-
re, biztonsági szolgálat foglalkoztatására. 
Kiderült azonban, hogy az a jogi helyzet, 
hogy mi pluszpénzt nem kérhetünk, mert 
az állam kirótta a felügyeleti díjat, Magyar-
országon pedig tilos duplán adóztatni. Az 
egyenlet tehát úgy néz ki, hogy miközben 
a bevételek a kormányhoz vándorolnak, a 
kiadásokat nekünk kell fizetnünk, amihez 
semmilyen támogatást sem kapunk, sőt há-
rommilliárdot elvontak tőlünk. Közben per-
sze a lakók minden probléma megoldását 
tőlünk várják. 

Dönthetne-e úgy az önkormányzat, hogy 
éjfélkor mindent bezár?
– Dönthetne.
És miért nem teszi?
– 2019-ben minket azzal a programmal vá-
lasztottak meg, hogy szabályozott működést 
teremtünk: szigorú és objektív kritériumrend-
szert hozunk létre, rendeletben szabályozzuk 
az éjfél után is nyitva tartó szórakozóhelyek 
működését. Amit ígértünk, azt teljesítettük.

És ez bejött? 
– Ami a szórakozóhelyek belső működését, 
így például a zajcsökkentést illeti: igen. Az 
éjszaka is nyitva tartó szórakozóhelyek szá-
ma a szigorú intézkedések hatására például 
jelentősen, 319-ről 185-re csökkent. 

Ez nem nagy öröm azoknak, akik arra éb-
rednek, hogy randalírozó fiatalok része-
gen kivonulnak az utcára.
– Tény. Ezért fontos tennivalóink vannak. A 
bulinegyeddel kapcsolatban a jövőben az 
összes egyeztetésnek arról kell szólnia, hogy 
mit lehet tenni, hogy a közterületen ne azok 
az elfogadhatatlan magatartásformák legye-
nek jellemzők, amelyeket jelenleg tapaszta-
lunk. Ezután az úgynevezett vonuló tömeg-
ről kell szólniuk a beszélgetéseinknek.
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Bulinegyed: 
mi történjen 
a vonuló 
tömeggel?

Erzsébetváros hasonló úton jár, 
mint amelyen forgalomcsillapí-
tási kezdeményezéseivel előbb a 
IX., majd a VIII. kerület is elindult, 
igaz, Belső-Erzsébetvárosban az 
intenzív turistaforgalom miatt 
sokkal nehezebb a szabályozás. 
Olvasónk írása alapján erről 
beszélt lapunknak Dorner Lajos, 
a Városi és Elővárosi Közlekedési 
Egyesület (VEKE) elnöke. 

– Ferencvárosban kezdődött a folyamat, 
méghozzá drasztikus lépéssel, a Ráday utca 
majdnem teljes lezárásával  – mondta Dorner 
Lajos. Ezt követően döntöttek a józsefváro-
si Palotanegyed forgalomcsillapításáról, ez 
a Rákóczi út túloldalán egyfajta tükörképe 
Belső-Erzsébetvárosnak. A Bródy Sándor 
utcában ugyanúgy „szemben egyirányúsít-
gattak”, mint a Wesselényi és a Dohány ut-
cában, emiatt egy ideig zúgolódtak a helyi 
lakók, ám az intézkedés hamarosan pozitív 
eredményt hozott. A Palotanegyedben élők 
viszonylag gyorsan megszokták az új hely-
zetet, különösen, mert az átmenő forgalom 
néhány hónap alatt érezhetően csökkent.

– Van, amikor csak a kemény lépések hoz-
nak eredményt – vallja a VEKE elnöke. Tény, 

hogy óriási vitát váltott ki, hogy a Rókus kór-
ház előtt lezárták és sétálóutcává alakították 
a Gyulai Pál utcát. Sokan azt gondolták, hogy 
ez a lépés megbénítja a helyi forgalmat, az itt 
lakóknak nem lesz hol parkolniuk. Gyorsan 
kiderült azonban, hogy leginkább éppen a 
helyiek életét könnyítette meg a döntés. 

A Palotanegyed és Belső-Erzsébetváros 
között jelentős különbségek is vannak. Ezek 
közül a legfontosabb, hogy a bulinegyed 
néven elhíresült városrészben a szórakozó-
helyek jelentős forgalmat generálnak. Élénk 
a taxiforgalom, rengeteg fiatal turista érkezik 
elektromos rollereken. Ezeket a mikomo-
bilitási eszközöket elsősorban a külföldiek 
használják, gyakran fegyelmezetlenül, és 
sokszor ott teszik le őket, ahol kedvük tartja, 
időnként eltorlaszolva a járdát. A közleke-
dési eszközök bérbeadói az adott városrész 
életterét használják profitjuk megtermelésé-
re, és nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy 
van-e hasznuk ebből az adott városrész la-
kóinak, akiknek a turisták kedvéért áldozatot 
kell hozniuk. Ha nincs, akkor akár azt a nem 
nagyon elegáns megoldást is választhatják, 

amit az V. kerület. Onnan egyszerűen kitiltot-
ták a rollereket, a tulajdonosoknak úgy kel-
lett átprogramozniuk őket, hogy leálljanak a 
kerület határán. Természetes, hogy nem ez 
az ideális megoldás, hanem az, amikor a he-
lyiek, a szolgáltatók és a turisták egyeztetni 
tudják az érdekeiket, de folyamatos átalaku-
lás, alkalmazkodás nélkül ez aligha lehetsé-
ges. Vannak, akik szeretnék, ha minden úgy 
lenne megint, mint évtizedekkel ezelőtt, de 
ilyen nem létezik, viszont a turistáknak is al-
kalmazkodniuk kell a helyi szabályozáshoz.

Dorner Lajos elmondta: Barcelonától 
Dubrovnikig a turistacentrumokban fellá-
zadtak a helyi lakók a turistaáradat ellen. Ez 
utóbbi város falain belül kvóták érvényesek, 
csak megadott számú turista léphet be. Ve-
lencében belépődíjat szednek. De a belvá-
rosok lakóinak is áldozatokat kell hozniuk: 
Bécs és Prága is kitiltotta a gépkocsiforgal-
mat egyes városrészekből, az ott lakók sem 
használhatják az autóikat, és nem is par-
kolhatnak a saját házuk előtt. Tokió egész 
területén megtiltották az utcai parkolást, 
nem adnak ki forgalmi engedélyeket olyan 
autóknak, amelyeknek nincs állandó, igazolt 
garázsuk.

A VEKE elnöke Budapestnek kevésbé 
drasztikus megoldást javasol. Annak belátá-
sát, hogy a belvárosban a közösségi közle-
kedést érdemes választani, amely a magyar 
fővárosban kiemelkedően jó. A VEKE elnöke 
Bázel példáját ajánlja, ott a város lakóinak 
nyolcvan százaléka lemondott a saját gép-
kocsiról. Az emberek úgy gondolják: a közös-
ségi közlekedés olyan jó, hogy a városban 
nincs szükség saját autóra. 

Nem lesz úgy, 
mint régen

Forgalomcsillapítás: új 
intézkedések várhatók
Olvasónk észrevételei alapján négy
kérdést tettünk fel a Budapesti Közleke-
dési Központnak (BKK). Az intézmény vá-
laszának összefoglalóját közöljük. 

Vannak-e adatok arra, hogy a csillapítás 

hatására mennyivel mérséklődött az 

áthaladó forgalom?

A járványhelyzet és az ingyenessé tett 

parkolás a forgalomcsillapítás bevezetése 

után akadályozta a reális méréseket. Amikor 

2021 júliusában a Nyár utcában és a Do-

hány utcában az áthajtási korlátozást átme-

netileg feloldották, a délelőtti és a délutáni 

csúcsidőszakban a forgalom a korábbi há-

rom-négyszeresére nőtt – vagyis visszaállt 

a forgalomkorlátozás nélküli szintre. Ebből 

a közlésből az következik, hogy a forga-

lomcsillapítás hatására a Nyár és a Dohány 

utcában harmadára-negyedére csökkent a 

forgalom. Az áthajtási korlátozást 2021 ok-

tóberében visszaállították. 

Tudjuk-e, hogy a helyi lakók közleke-

désére hogyan hatott a forgalomcsillapí-

tás, a hurkok kialakítása?

A belső-erzsébetvárosi forgalomcsilla-

pítási pilot projekt bevezetése óta számos 

panasz érkezett arra, hogy a parkolóhelyet 

kereső lakók belekényszerülnek a „hur-

kokba”, így többet kell autózniuk. A kerület 

megvizsgálta annak lehetőségét, hogy akik 

lakossági parkolási engedéllyel rendelkez-

nek, áthajthassanak a tiltott pontokon, ezzel 

átvághassák a „hurkokat”. A KRESZ azon-

ban nem teszi lehetővé ezt. Okulva a felme-

rült problémákból, a kerületi önkormányzat 

a BKK-val együttműködve a parkolóhelyek 

egyharmadán kizárólagos lakossági parko-

lóhelyeket jelölt ki este 6 és reggel 7 óra kö-

zött. Az önkormányzat abból indult ki, hogy 

ha a lakó hamarabb talál parkolóhelyet, ak-

kor nem kell köröznie.

Mi a helyzet a Síp, a Holló és a Klauzál 

utcákkal?

Az új forgalmi rend a korábbiaknál job-

ban megterhelte ezt a három utcát. A Síp 

utca forgalma aránytalanul nagy az utca 

áteresztőképességéhez képest. Ráadásul 

a Síp utca és a Dohány utca közötti, egy-

befüggő telken várhatóan még 2022-ben 

nagy léptékű építkezés kezdődik, ami to-

vábbi beavatkozást igényel a forgalmi rend-

be. Az önkormányzat szándékai szerint az 

építkezés befejezését követően a Síp utcát 

már forgalomcsökkentett, gyalogosbarát 

formában adják át. Annak érdekében, hogy 

Belső-Erzsébetváros az építkezés alatt és azt 

követően is megközelíthető legyen, minden 

bizonnyal szükség lesz a Nagy Diófa utca 

forgalmi irányának megfordítására. 

A Holló utcában feltorlódó gépkocsisort 

feltehetőleg akkor lehet gyorsabban leve-

zetni, ha a Király utca elején, a Rumbach Se-

bestyén utcától érvényes áthaladási tilalmat 

a taxik számára feloldják. 

A Klauzál utcából kezdetben sok panasz 

érkezett a megnövekedett forgalomra, de 

az utóbbi időben már nem jeleztek ilyen jel-

legű panaszt az itt lakók.

Esélyes-e, hogy Belső-Erzsébetváros 

behajtásvédett övezet legyen? 

Ennek jogi és technikai lehetőségét a 

főváros, a BKK és az Erzsébetvárosi Önkor-

mányzat már fél éve vizsgálja. A BKK javas-

latait a napokban teszi le az önkormányzat 

asztalára. A „kvázi védett övezeti” státusz 

a hurokrendszernél egyszerűbb formában 

korlátozná a be- és áthajtási lehetőséget. 

Ugyanakkor ez a megoldás jelentős fejlesz-

téseket igényel, amelyek nemcsak drágák, 

de a megfelelő ellenőrző rendszer felállítá-

sához időre is szükség van. 

Az oldalt összeállította: Barát József
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  ERZSÉBETVÁROS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE

Nemrég fejezte be a munká-
ját a főváros által létrehozott 
Schadl-bizottság, amelyet 
Niedermüller Péter vezetett, 
nem véletlenül: ugyanis Schadl 
György – a Magyar Bírósági Vég-
rehajtói Kar jelenleg letartózta-
tásban lévő elnöke – a korrupció-
gyanús ügyleteinek jó részét 
a VII. kerületben folytatta. 
Ahogyan erről az Erzsébetvárosi újság ja-
nuári számában részletesen beszámoltunk, 
Schadl 2019-ben, még az előző fideszes 
kerületi vezetés idejében egyszerre nyolc 
önkormányzati lakást vásárolt meg kikiáltási 
áron. Az olcsón vett bérlakások közül azóta 
már többet továbbadott. Hasonló módon 
potom áron jutott értékes önkormányzati 
ingatlanokhoz a szintén kormánypárti veze-
tésű V. kerületben is. 

A botrányos eseteket feltáró fővárosi bi-
zottság arra is választ keresett: vannak-e 
összefüggések a különböző ügyek között, 
mi jellemezte a kormánypárti polgármeste-
rek vagyongazdálkodását, hogyan bántak 
a köztulajdonban lévő ingatlanokkal? És az 
eredmény lesújtó volt. 

– A fideszes kerületekben elképesztően 
felelőtlen vagyongazdálkodás folyt – mond-
ta lapunknak Niedermüller Péter –, jószerével 
nem törődtek a bérlakásállomány karbantar-
tásával. Gyakran megtörtént, hogy egy bérlő 
megvette a lakást kedvezményes áron, de 
semmit nem csinált vele, hanem kivitte az in-
gatlanpiacra, és busás haszonnal eladta. 

A VII. kerületben is jellemzővé vált az elő-
ző, fideszes érában, hogy egyesek a piaci ér-
ték 30 százalékáért vásárolhatták meg a bér-
lakásukat, aztán vagy megtartották, vagy 
továbbadták, és az üzleten milliókat nyer-
tek. Nem tudni, milyen alapon kivételeztek 
velük, mert más bérlők vételi szándékára 
évekig nem is válaszoltak. Aki valamilyen 

kiváltsága folytán ekkora kedvezménnyel 
jutott önkormányzati lakáshoz, az persze jól 
járt, csakhogy a kerület közössége rengete-
get veszített.  

Támadható módon zajlott a köztulajdon-
ban lévő lakások értékesítése is. Bizonyítha-
tó, hogy a pályázatokat csak nagyon rövid 
időre, eldugott helyeken hirdették meg, a 
bennfenteseken kívül alig tudott róluk va-
laki. A VII. kerületi fideszes vezetés alatt pél-
dául a hivatali honlapon kívül csak a Magyar 
Időkben és a Világgazdaságban – két, köz-
ismerten kormányközeli lapban – hirdették 
meg a lakáspályázatokat. Tehát formálisan 
betartották ugyan a pályáztatási szabályokat, 
valójában kijátszották őket. Ezért is történhe-
tett meg, hogy Schadl György valódi verseny 
és licitálás nélkül, egyetlen jelentkezőként 
vásárolhatott fel kikiáltási áron ingatlanokat. 
És ebben partnere volt minden fideszes ön-
kormányzat.

A köztulajdonban lévő ingatlanok mélyen 
áron aluli kiárusítása nemcsak a VII. kerület-
ben volt jellemző, hanem a többi fideszes ön-
kormányzatnál is. 2014 és 2018 között az V. 

kerületben 244, Terézvárosban 70, Erzsébet-
városban 362, Józsefvárosban 327, Ferenc-
városban pedig 243 önkormányzati lakást 
adott el a fideszes vezetés jóval az ingatla-
nok becsült piaci értéke alatt. Azaz Budapest 
kormánypárti belvárosi kerületeiben 2014 és 
2018 között több mint 1200 önkormányzati 
lakás került át magánkézbe, jelentős kedvez-
ménnyel. Ez több milliárdos vagyonvesztést 
jelentett az önkormányzatoknak. Csupán Er-
zsébetvárosban 2018–2019-ben 2,5 milliárd 
forintos veszteség érte a kerületet a kedvez-
ményes privatizálások miatt. 

A Niedermüller Péter vezette vizsgálóbi-
zottság a korrupció visszaszorítására javas-
latokat is megfogalmazott. Ezeket a változ-
tatásokat Erzsébetvárosban 2019 októbere 
óta a napi gyakorlatban alkalmazzák már. 
Javasolták, hogy a lakásvételi pályázatokat 
minimum 30 napig jól elérhető felületen, 
például az ingatlan.com-on vagy a jofogas.
hu-n tegyék közzé. Erzsébetvárosban a je-
lenlegi ellenzéki vezetés már megszüntette 
annak a lehetőségét, hogy a piaci érték 30 
százalékáért bérlakásokat lehessen venni, s 

ezt a példát ajánlják más önkormányzatok-
nak is. Tettek javaslatokat arra is, hogy a pá-
lyázati rendszer átlátható és számonkérhető 
legyen. Lehessen tudni azt is, hogy kikből 
állnak azok az önkormányzati bizottságok, 
amelyek a lakások értékesítéséről dönte-
nek, tegyék azt is nyilvánossá, hogy miért 
adják el az önkormányzati ingatlant. 

A Schadl-bizottság munkájában részt 
vett Pikó András, Józsefváros polgármes-
tere, Baranyi Krisztina, Ferencváros polgár-
mestere, és két ellenzéki önkormányzati 
képviselő, Szigeti Flóra, valamint Kovács 
Alex Gábor. A bizottság tagjai szerették vol-
na meghallgatni kormánypárti kollégáikat, 
például az V. kerület korábbi és jelenlegi 
fideszes polgármestereit, Rogán Antalt és 
Szentgyörgyvölgyi Pétert. Hívták Vattamány 
Zsoltot is, Erzsébetváros korábbi fideszes 
vezetőjét is, de egyikük sem vállalta, hogy 
felejen a bizottság kérdéseire. 

A bizottsági jelentés a Fővárosi Közgyű-
lés elé került, ez a testület dönt arról, hogy a 
feltárt esetekben tesz-e jogi lépéseket. 

Sándor Zsuzsa

SCHADL ELŐZETESBEN, A FIDESZ HALLGAT

Felelőtlen vagyongazdálkodás folyt

Támogatás fiatalok mű-
vészeti tevékenységéhez 
és sportjához
Az Önkormányzat 2022 áprilisától új tá-
mogatási lehetőséget biztosít a kerület-
ben élő általános vagy középiskolás 
tanulóknak tanórán kívüli művészeti 
vagy sportfoglalkozáson való részvé-
telükhöz.

Így kívánja ösztönözni, hogy a fiatalok 
szabadidejük egy részét az online térből 
kimozdulva, olyan tevékenységgel tölt-
sék, ami testi és szellemi egészségüket 
erősíti. A támogatás minimális feltételek 
teljesítése esetén már odaítélhető, így 
remélhetőleg sokak számára adhat mo-
tivációt, lendületet egy új tevékenység 
elkezdéséhez.

A támogatás összege legfeljebb 
50 000 forint, ami fél évig használha-
tó fel művészeti vagy sportfoglalkozás 
díjához, illetve művészeti foglalkozáson 
való részvétel esetén eszközvásárláshoz, 
-bérléshez, -karbantartáshoz. A támoga-
tás sporteszközre és sportruházatra nem 
fordítható.
A kérelem nyomtatványa elérhető az 
Önkormányzat honlapján, benyújtására 
személyesen az Ügyfélszol-
gálatokon vagy postai úton 
van lehetőség.

Április végén én is átvettem ország- 
gyűlési képviselői mandátumomat 
Erzsébetváros Polgármesteri Hiva-
talában. Nem volt kérdés számomra, 
hogy élek-e ezzel a lehetőséggel, 
hiszen több mint húszezer teréz- és 
erzsébetvárosi lakó támogatta sza-
vazatával a megkezdett munkánk 
folytatását, több mint a fele azoknak a 
lakosoknak, akik elmentek szavazni. 

Büszke vagyok arra, hogy nagyobb kü-
lönbséggel tudtunk győzni itt a kerület-
ben, mint négy éve, és az összes szava-
zókört sikerült megnyerni. 
A választási kampánynak vége, a tettek ide-
je következik. Nem lesz könnyű dolgunk, én 
mégis bizakodó vagyok. Bizonyos vagyok 
abban, hogy minden itt élőnek, bárkire sza-
vazott is, azonosak a céljai, és lehet, hogy 
a megvalósítás módjában nem mindig ér-
tünk egyet, de az elvárható eredményben 
biztosan. Hiszek abban, hogy a munkafo-
lyamatokban az esélyeket, a lehetőségeket 
csak akkor tudjuk kiaknázni, ha együtt gon-
dolkodunk, ha nem a baloldali–jobboldali 
szimpátia kettős mércéje alapján, hanem a 
kitűzött célokért dolgozunk. Közösen.

Dr. Oláh Lajos: Önökért dolgozom

Munkám során igyekszem mindkét kerület lakóinak üzeneteit tol-
mácsolni, ezért szükségem van az önök jelzéseire. Várom megkere-
sésüket e-mailben, telefonos üzenetben, előzetes egyeztetés alap-
ján személyes fogadóórámon, valamint a Facebook-oldalamon is. 
Az üzenet a következő négy évben sem változik: Önökkel együtt, 
önökért!

Elérhetőségeim: 
E-mail: drolahlajos@dkp.hu
Facebook: www.facebook.com/drolahlajos • Telefon: 06-30-709-1102

Együttműködés



KÉPVISELŐI OLDALAK
ERZSÉBETVÁROS

AZ ERZSÉBETVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐINEK MUNKÁJÁRÓL 2022/5

A JÚNIUSI OLDALAK KÉPVISELŐINEK FOGADÓÓRÁI

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

Ripka András
önkormányzati képviselő

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

Az áprilisi képviselő-testületi ülésen fogadtuk el a kerületi rendőrség ta-
valyi évre vonatkozó beszámolóját. Gratulálok rendőri vezetőinknek a bu-
dapesti viszonylatban is kiemelkedő eredményekhez, azonban az, hogy 
a belső-erzsébetvárosi részen tíz százalékkal növekedett a bűncselekmé-
nyek száma, aggodalomra ad okot. A rendőrkapitány úr beszámolója sze-
rint a „2021. évben a közterületen elkövetett bűncselekmények száma az 
előző évi 696-ról 721-re emelkedett”, amely nem segíti a biztonságérzet 
kialakulását az erzsébetvárosiaknál. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy 
2020. évhez képest 2021-ben emelkedés következett be a testi sértések 
(97-ről 112-re) és ezen belül a súlyos testi sértések (73-ról 81-re) számá-
ban is. 

Jól látszik, hogy egyes területeken van még lehetőség a javulásra, hi-
szen a kerület belső részein élő polgáraink is megérdemlik a nyugalmat. 
Frakciónk ezután is lehetőségeihez képest minden segítséget megad a 
kitűzött célok elérése érdekében a közrend fenntartóinak.

Szintén ezen a testületi ülésen fogadta el a képviselő-testület az új 
takarítási rendet, azonban ezt a legnagyobb jóindulat mellett sem tudta 
támogatni frakciónk. A várost vezető koalíció javaslata alapján a jövőben 
nem ürítik hétvégente a szemeteseket Belső-Erzsébetvárosban. Aki járt 
valaha belső részen, az jól tudja, hogy nem ritkítani, hanem éppen sűrí-
teni kellene a kukák ürítését és a takarítást. Részletes beszámolót erről a 
témáról Veres Zoltán képviselőtársam oldalán olvashatnak.

Köszönet
Köszönöm szépen 

minden választópol-
gárnak, aki részt vett 
a parlamenti válasz-

táson, egyben 
szeretnék gratulálni 

dr. Bajkai István 
választó kerületi 

elnökünknek, aki par-
lamenti mandátumot 
szerzett. Munkájához 
kitartást és jó egész-

séget kívánok!

Ripka András

Belső-Erzsébetváros lakói is 
megérdemlik a nyugalmat
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Megjelent két fontos 
pályázat, amely segítheti 
az önök épületének 
megújulását:

Társasház-felújítási 
pályázat, amelynek beadása 
folyamatos szeptember 30-án 
12 óráig.
Tiszta utca, rendes ház 
pályázat, amelynek beadási 
határideje május 31. 
Külön felhívom erre a pályázat-
ra a figyelmet: komoly jutalom 
jár a maguk előtti közterületet 
tisztán tartó társasházaknak.

A részleteket megtudhatják és 
a pályázati adatlapokat letölt-
hetik az önkormányzat hon-
lapjáról, vagy beszerezhetik a 
Polgármesteri Hivatal Hatósági 
és Ügyfélszolgálati Irodáin.

Tisztelt Lakók! Tájékoztatásul a választókerületünk eredménye az országgyűlési választásokon.

DR. OLÁH LAJOS ELLENZÉKI LISTA KOVÁCS BALÁZS FIDESZ–KDNP-LISTA

db % db % db % db %

16. szk. – Wesselényi utca 38. 241 50,3 231 47,8% 180 37,6% 185 38,3%

17. szk. – Madách Gimnázium 259 51,0 255 49,6% 200 39,4% 204 39,7%

18. szk. – Madách Gimnázium 347 54,4 321 50,2% 226 35,4% 242 37,8%

19. szk. – Rózsa utca 3. 271 51,3 257 49,1% 197 37,3% 207 39,5%

Összesen 1118 1064 803 838 
A népszavazási kérdésekre 34% szavazott érvényesen, 33% érvénytelenül, 33% nem szavazott Erzsébetvárosban.

Gyűjtés az orosz agresszorok áldozatainak
Mi, magyarok ismerjük, milyen az, amikor az oroszok elindulnak Európa felé. I. Miklós cár 1849-ben, Sztálin 1944-ben, Hruscsov 1956-ban küldte 
ránk katonáit. Most méltó utódjuk, Putyin támadta meg Ukrajnát, minden indok és jogalap nélkül. Az agresszorok elől elmenekült nőknek és gye-
rekeknek szerveztem két gyűjtést a választókerületemben. Köszönöm a lakóknak, hogy nagyon sok adományt hoztak. Ezeket az Ételt az Életért 
alapítvány juttatta el azoknak az anyáknak, gyerekeknek, akiknek férjük, apukájuk otthon harcol RaszPutyin csapatai ellen.

Erzsébetváros 
díjazottjai
Nagy Andrea képviselőtársammal közösen idén há-
rom személyt javasoltunk több évtizedes kimagasló 
kerületi munkája alapján önkormányzati kitüntetésre. 
A képviselő-testület elfogadta előterjesztésünket, így 
mindhárman díjazottak lettek.
A fotón mellettem balról Csőke Józsefné fodrászmes-
ter (Erzsébetváros mestere díj), Jenei Károlyné száj-
sebészeti asszisztens (Pro Urbe Erzsébetváros díj) és 
Kaya Bülentné Fehér Izabella virágárus (Erzsébetvá-
ros mestere díj), valamint Nagy Andrea.

TÁRSASHÁZI 
PÁLYÁZATOK!

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.

Veres Zoltán
önkormányzati képviselő

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

Hamarosan megszűnik Belső-Erzsébetvárosban a szemetesek hétvégi ürítése a kép-
viselő-testület áprilisi döntése alapján. „Ez hibás és felelőtlen döntés a kerületveze-
tés részéről, hiszen jelenleg is méltatlanul koszos Belső-Erzsébetváros, a kukák pedig 
rendre teljesen tele vannak, sokszor a szemetes mellé teszik az emberek a hulladékot. 
Költségcsökkentésre hivatkozva szüntetik meg a kukák hétvégi ürítését, ami azt is je-
lentheti, hogy egy péntek reggeli kukaürítés után akár három napon keresztül, egész 
hétvégén – jellemzően a legforgalmasabb időszakban – hozzá sem nyúlnak a takarí-
tók a szemetesedényekhez” – mondta el felszólalásában Veres Zoltán frakcióvezető. 
A kerületvezetés továbbá arról is döntött, hogy Belső-Erzsébetvárosban megszűnik a 
hétvégi gépi takarítás, helyette csak a kézi marad, míg Külső- és Középső-Erzsébetvá-
ros kézi takarítása 46%-kal, a gépi takarítás 25%-kal és a magas nyomású vizes takarí-
tás 14%-kal csökken.

A Fidesz-KDNP-frakció felhívta a figyelmet: a legtöbb lakossági panasz jelenleg is 
a köztisztaság miatt, az utcák, járdák tisztaságával, a szemetesedények állapotával 
kapcsolatban érkezik, ezért ez rendkívül elhibázott és felelőtlen döntés.

Még koszosabb lesz 
a „bulinegyed”

A fotó a Rózsák 
terén készült, 
de jól illusztrálja 
a problémát

Két év alatt 39 fa kivágásának terve landolt ismét a képviselő-tes-
tület asztalán. Sajnos ebből 26 már meg is valósult 2021-ben, és 
további 13 fa kivágása történik meg idén. „Erzsébetvárosban ren-
delet szabályozza, hogy a kivágott faegyedeket pótolni kell, azon-
ban ez nem valósult meg. A tavalyi 26 kivágott fa helyett csak 13-at 
pótoltak, tehát pontosan a felét. Ha ez így folytatódik, nem marad 
zöldfelület Erzsébetvárosban!” – mondta Veres Zoltán. Ráadás-
képp a kivágott fák után maradt gyökérzet és egyéb hulladék el-
szállítása jelentős pluszköltségekkel jár, erre plusz 15 millió forintot 
költ az önkormányzat.

Erzsébetváros jellegéből adódóan nem a legnagyobb zöldfelü-
lettel rendelkező városrész. Az előző kerületvezetés ezért minden 
lehetőséget megragadott arra, hogy zöldebbé tegye a kerületet. 
Ahol lehetőség volt rá, gyökeres fákat ültettek, ahol nem, ott plan-
téneres (dézsás) zöldeket, és több ezer négyzetméternyi közparkot 
létesítettek a belváros közepén. A már meglévő parkok ápolása és 
bővítése mellett például a Belvárosi pihenőpark és a Százház utcai 
közpark is hatalmas, új zöldfelületként jelent meg Erzsébetváros 
területén, melyeket az itt élők és az ide látogatók is nagy örömmel 
fogadtak és vettek használatba.

„Ha ez így folytatódik, nem marad 
zöldfelület Erzsébetvárosban!”



Ápolóink 
köszöntése
Évente mindössze két 
olyan nap van a naptár-
ban, amikor az ápoló-
kat köszöntjük, az egyik 
február 19., Kossuth Zsu-
zsanna születésnapja, ami a 
magyar ápolás ünnepe, illetve 
május 12., amikor Florence Nightin-
gale brit ápolónő születésnapján a 
világ minden ápolóját és ápolónőjét 
köszöntjük. 

Hogy mennyire fontos a mun-
kájuk, azzal mindenki csak akkor 
szembesül, amikor rászorul a se-
gítségükre. A betegágyak mellett 
ugyanúgy, mint a szülészeteken 
vagy a laborokban, a mentőknél 
vagy műtét közbeni asszisztencia-
ként lelkiismeretesen végzik a fel-
adatukat. Ők mindannyian hivatást 
választottak maguknak, és szüle-
tésünktől az utolsó óránkig elkísér 
bennünket gondoskodásuk. Szá-
míthattunk rájuk a pandémia alatt, 
és akkor is itt lesznek, amikor a Co-
vid-járvány teljesen lecsengett. 

Megköszönjük nekik? Nem kö-
szönjük meg. Főleg akkor nem, ami-
kor idegesen a bajban felelősöket 
keresünk. Amikor rájuk hárítjuk a 
felelősséget az egészségügyi intéz-
mények állapotáért, a nem túl minő-

ségi étkeztetésért, a nem lé-
tező vécépapírért… Pedig 

ezekről nem ők tehet-
nek, ahogy arról sem, 
hogy egyre nagyobb 
a létszámhiány, hogy 
a pandémia alatt egy-

szer csak megváltoz-
tatták a jogviszonyukat, 

hogy a fizetésük nemhogy 
alacsony, de az emeléssel együtt is a 
bértábla alján találták magukat.

Felsorolhatatlanul sok tartozá-
sa van feléjük az államnak és tár-
sadalmunknak. A köszönetünket 
nemcsak megérdemlik, de jár nekik 
az elismerésünk. Ha bárhol egész-
ségügyi intézményben járunk, ez 
jusson eszünkbe.

17 millió 
a vizsgálóasztalra
Mindannyian tudjuk, hogy nemcsak 
az ápolók munkája nincs elismerve, 
de az intézményi infrastruktúra sem 
mindenhol világszínvonalú. Szeret-
ném megköszönni képviselőtársaim 
támogatását, amivel a költségvetés 
elfogadásakor hozzájárultak ahhoz, 
hogy a Péterfy kórház a fül-orr-gé-
gészete számára be tudjon szerez-
ni egy új vizsgálóasztalt. Az ezzel 
kapcsolatos javaslatot az osztály 
vezetőjével, dr. Huszka Jánossal 

egyeztetve adtam be, és bár a be-
kért ajánlatok közül a legolcsóbbat 
választottuk, így is egy magas szín-

vonalú, modern vizsgálóasztal segíti 
majd a kerületi lakosok ellátását is a 
mi kórházunkban. 
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Fogadóórát előzetes megbeszélés alapján, egyeztetett időpontban tartok.            06-1/462-3226             nagy.andrea@erzsebetvaros.hu             Nagy Andrea képviselő

NAGY ANDREA
a 8. választókerület képviselője

Pályázati lehetőségek
Minden év egyik kiemelt költségvetési tétele, és a lakóközösségek számára az egyik leghasznosabb támogatás a 
társasházak és a lakók számára kiírt pályázatok sora. Összegyűjtöttem egy csokorba a legfontosabbakat, köztük 
olyanokat is, melyek már lejárnak az újság megjelenéséig, vagy amelyeket időszakosan újra kiírnak, mert fontos-
nak tartom, hogy tudják az itt élők, milyen lehetőségeik vannak, vagy lesznek akár a későbbiekben is.

Ezen a pályázaton a lakóközös-
ségek vehetnek részt a közös 
területekkel kapcsolatos felújí-
tási munkákra, például tető, kör -
folyosó, lépcsőház, de külön 
pá lyázati lehetőséget kínálunk a 
gázkizárt társasházak számára is. 

Határidő: 2022. 
szeptember 30.

A lakhatás problémáinak meg-
oldása komoly feladat a legtöbb 
család számára. Az önkormány-
zat a bérlakás állományt megle-
hetősen lepusztult állapotban 
vette át, nagyon sok teljes felújí-
tásra váró üres lakással. Ezek fel-
mérése folyamatos, érdemes az 
EVIN honlapján követni a folya-
matosan frissülő pályázati kiírá-
sokat, hiszen a felújítási kötele-
zettséggel kiírt lakások nyertesei 
a felújítás után önkormányzati 
bérlőként használhatják a saját 
maguknak felújított, akár több 
szobás bérleményt. A tavaszi 
pályázat határideje éppen lejárt 
április 29-én, de a 3. negyedév-
ben, várhatóan szeptemberben 
kiírásra kerülnek újabb lakások. 

Kiírás: Várhatóan 2022. 
szeptember  www.evin.hu

A lakóknak érdemes előre gon-
dolkodniuk az esetleges lakás-
felújítások kapcsán abban is, 
hogy hő, és hangszigetelt nyí-
lászárókra, az eredeti ablakok 
felújítására is nyújt támogatást 
önkormányzatunk. 
Ablakok mére tétől és a csere 
vagy javítás módjától függően 
50 ezertől akár 180 ezer forint is 
lehet a támogatás mértéke nyí-
lászárónként. 

Határidő: 2022. 
május 9.

  NYÍLÁSZÁRÓ PÁLYÁZAT

  TÁRSASHÁZ FELÚJÍTÁSI  
  PÁLYÁZAT

  BÉRLAKÁS

Nagy sikere van az Erzsébetváros 
Kertje pályázatnak, ahol a már 
meglévő udvarokkal, kertekkel 
lehet a versengésbe beszállni. Hét 
közösség is nyertese lehet ennek 
a pályázatnak, az első helyezett ju-
talma pedig 300 ezer forint.

Határidő: 2022. 
augusztus 31. 

De azoknak is nyújt pályázati le-
hetőséget az önkormányzat, akik 
még csak most tervezik a ker-
tecskéjük megépítését. A növé-
nyesítési pályázat pontosan azt 
a célt szolgálja, hogy szebb, virá-
gosabb, zöldebb lehessen a sok 
belső udvarunk. 

Határidő: 2022. 
október 31. 

   KERTJEINK

Nagyon sok pályázat határideje járt le a napokban, akik úgy gondol-
ják, hogy nem szeretnének lemaradni jövőre ezen lehetőségekről, ér-
demes megjegyezni milyen támogatási formákat nyújt még a kerület. 

De CO mérők illetve bringák és rollerek vásárlásának támogatása is a 
repertoár része, kövessék az önkormányzat honlapján a kiírásokat a 
Nyilvánosság menüpont alatt, de ha kérdésük van bármelyik lehető-
séggel kapcsolatban, akkor kereshetnek engem is elérhetőségeimen.

Erzsébetvárosi családosok üdülésének támogatására illetve 

Sajátos nevelési igényű és egyéb nehézséggel küzdő gyermeket 

nevelő családok részére is írunk ki pályázatot. 

SÁLI ANNAMÁRIA
6. választókerület

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

A Kópévár óvoda remek 
programjaiba sokszor a 
szülőket is igyekeznek be-
vonni. Ezt magam is meg-
tapasztalhattam, amikor a 
költészet napján és a Föld 
napján is ellátogattam 
hozzájuk Szücs Balázs és 
Devosa Gábor képviselő-
társaimmal. 

A fotókat és az 
összefoglalómat 
megtalálhatják 
Facebook-oldala-
mon. 

 Ünnepélyes aulaavatás

Gyakorlatilag mióta élek, ismerem a Péterfy kórházat, hiszen itt születtem, bár érthető okokból erről nincsenek 
emlékeim, de mivel itt nőttem fel Erzsébetvárosban, természetes volt, hogy bármilyen vizsgálat vagy betegség 
miatt a Péterfy kórházat vagy rendelőintézetet kerestük fel. Amióta képviselő vagyok, más szemmel nézem az itt 
folyó munkát, és csodálattal adózom minden itt dolgozó munkájának. 

A Péterfy, a mi kórházunk

Örömmel számolok be arról, hogy a 
Péterfyben mostanában látványos 
változásokat tapasztalhatnak a be-
tegek, a vizsgálatokra érkezők. Az 
Egészséges Budapest Program ke-
retében az alap felújítási munkálato-
kat, festést, burkolást, több helyen a 
nyílászárócseréket már elvégezték, 
sőt megújult a rendelőintézeti oldal 
aulája is. Itt eltűnt a 60-as éveket 
idéző hangulat, megóvva az értékes 
régi épület szépségét, új padlóbur-
kolatot kapott a terület, és kicserél-
ték az üvegtetőt is. A belső térben 

lévő kis pavilonokat beépítették, új 
formát kapott a porta, és felújították 
a különlegességnek számító forgó-
ajtót is. Az avatás egyben köszönet 
is volt, mindazon dolgozók számára 
szervezett házi ünnepséggel, akik 
részt vettek a Covid-ellátásban, illet-
ve az oltópontok munkájában.

Mint az önkormányzat 
képviselője, én is megkö-
szöntem és köszönöm 
áldozatos munkájukat!



Immár harmadik alkalommal hirdettük meg önkormányzatunk 
irodalmi ösztöndíját, amely a maga nemében a mai napig egye-
dülálló. Nem azért, mert az irodalmat támogatjuk, hanem azért, 
mert olyan írókat segítünk, akik előtt 
így megnyílhat a lehetőség a sza-
bad alkotásra, és akiknek művei 
alapján nemcsak irodalmi, de 
egyéb művészeti ágak is le-
hetőséget kapnak munkáik 
bemutatására. 

Részletek az Erzsébetváros Hírei Facebook-ol-
dalon, valamint az Erzsébetvárosi Irodalmi Ösz-
töndíj oldalán: 
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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

Folyamatosan érkeznek hozzám lakói jelzések, hogy az önkormányzati körzetemben különböző teraszokat alakítottak 

ki, amelyek zavarják a lakók nyugalmát. A lakói észrevételek egy része jogosnak tűnhet, ugyanakkor a helyzet nem ilyen 

egyszerű, ezért szeretnék ennek a kérdéskörnek pár sort szentelni. A kormány koronavírus veszélyhelyzeti intézkedései 

között szerepelt az a rendelkezés, miszerint a vendéglátóhelyek üzemeltetőjének nem szükséges közterületen terasz 

létesítéséhez engedélyt szereznie. Mi nem értünk egyet a kormány döntésével, már csak azért sem, mert ezzel még az 

ellenőrzés jogkörét is kivették az önkormányzati hatóság kezéből. Magyarul, ma egy vendéglátóegység minden enge-

délyeztetés nélkül ott üzemeltet teraszt, ahol akar, csupán minimális feltételnek kell megfelelnie. 

Hallom és értem a lakói észrevételeket, ezért amint visszanyerjük jogi eszközeinket, határozott lépéseket fogunk tenni 

az ügy érdekében, hogy a teraszok jogszerűen üzemelhessenek, az itt lakók nyugalmát nem zavarva.

Az áprilisi képviselő-testületi ülés 
egyik napirendi pontját egy tragé-
dia híre előzte meg. A közelmúlt-
ban egy újpesti iskolában tanuló 
gyermek haláláról kellett 
olvasnunk, akinél a 
mogyoróallergiája 
miatt olyan erős 
anafilaxiás sokk 
lé pett fel, hogy 
az Országos 
Mentőszolgálat 
kiérkező mun-
katársai már nem 
tudták megmen-
teni az életét. A tra-
gédia elkerülhető lett 
volna, ha az oktatási intéz-
ményben rendelkezésre állt volna 
adrenalintartalmú injekció. 

A hírt olvasva tudtam, hogy 
cselekednem kell, ezért kezde-

ményeztem, hogy az önkormány-
zat az összes nevelési és oktatási 
intézményben tegye elérhetővé 
az EpiPen és az EpiPen Junior in-

jekciót, amely rovar-
csípések, ételek, 

gyógyszerek vagy egyéb allergé-
nek által kiváltott súlyos allergiás 
reakciók (anafilaxia) sürgősségi 
kezelésére alkalmazható, és hasz-
nálatukról a pedagógusok kapja-
nak kimerítő tájékoztatást.

A döntés előkészítésénél a 
gyógyszer lejárati idejével is szá-
moltunk, ugyanis mostantól folya-
matos, megújuló forrást biztosít 
Erzsébetváros Önkormányzata az 
adrenalintartalmú injekció beszer-
zésére, tehát nem fordulhat elő 
olyan helyzet, hogy szükség ese-
tén ne legyen kéznél a gyógyszer-
ből a kerület nevelési és oktatási 
intézményeiben.

Döntésünk sajnos nem enyhíti 
az elhunyt gyermek családjának 
fájdalmát, de a történtekből tanul-
va megakadályozhatjuk, hogy ha-
sonló szörnyűség történjen meg 
Erzsébetvárosban. Bízom benne, 
hogy az életmentő injekció biztosí-
tásával soha többé nem kell ilyen 
szomorú, ráadásul gondos előké-
születtel megelőzhető történetek-
ről hallanunk.

Életmentő injekció Erzsébetvárosban

A teraszok ügyében nem mi döntünk!

Köszönöm, hogy levélben 
vagy telefonon megkerestek, 
és felhívták a figyelmemet 
néhány fontos, a körzetünket 
érintő ügyre. 
Várom visszajelzéseiket, 
melyekre minden esetben 
személyesen válaszolok, és 
Facebook oldalamon a lakos-
ságot érintő témákat külön is 
posztolom. Kövessék munká-
mat az online felületen is. 

Annyi minden elvá-

laszt bennünket, 

és sokszor nagyon 

úgy tűnik számom-

ra, mintha a világ egy 

kicsit „rá is játszana” 

erre: felnagyítja a különbségeket. 

A politika világáról nem is beszélve. A 

pünkösd azért fontos számomra, mert 

azt ünnepelhetjük, hogy több az, ami 

közös bennünk, mint ami elválaszt, „a 

Lélek ugyanaz” (1Kor 12,4). És nem 

csak több a közös bennünk: ezáltal va-

gyunk egyenlők is. 

Áldott, reménnyel teli ünnepet 
kívánok!

Pünkösd előtt

Az erzsébetvárosi civil szerve-
zetek az élet nagyon sok terü-
letén végeznek kiemelkedő 
tevékenységet, sokszor elen-
gedhetetlenül fontos feladatot. 
Működésre hétmillió forintra, 
programokra 12 millió forintra 
lehet összesen pályázni. Ebben 
az évben új lehetőség is nyílik a 
civilek számára. Piaci szereplő 
bevonásával közös események 
szervezésére is módjuk lesz. 

Részletes tájékoztatót tartot-
tunk számukra az önkormány-
zatban, de készítettünk egy 
írásos összefoglalót is, amelyet 
megtalálhatnak Facebook-ol-
dalam április 13-i bejegyzésé-
ben.

Idén is díjaztuk Erzsébetváros különleges, értékte-
remtő, illetve a társadalom számára fontos munkát 
végző lakóit. Én öt javaslatot tettem, mindegyiküket 
támogatta a képviselő-testület is. Fahidi Éva holo-
kauszttúlélő, a magyar közélet kiemelkedő alak-
ja dísz polgári címet, Tettamanti Béla Munkácsy 
Mihály-díjas grafikus, képzőművész posztumusz 
díszpolgári címet kapott kerületünktől. Pro Arte dí-
jat vehetett át Nagy Mari Jászai Mari-díjas színész-
művésznő, rendező, érdemes művész. Pro Urbe 
Erzsébetváros díjban részesítettük a Vince Kiadó 
társalapítóját, a Klauzál13 Könyvesbolt és Galéria tu-
lajdonosát Gál Katalint. Erzsébetváros mestere díj-
ban részesült Bordás Éva (képünkön), akit a válasz-
tókerületünkben élők is ismerhetnek, hiszen több 
mint tizenegy éve üzemelteti a Muskátli étkezdét a 
Damjanich utcában. Minden díjazottnak gratulálok!

Kiválóságaink

  Irodalmi ösztöndíjunk

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

  Civilek a pályán!

Új lehetőségek nyílnak a válasz-
tókerületekben élők előtt. 
Ebben az évben minden vá-
lasztókerület számára elkülö-
nítettünk a költségvetésben 
6-6 millió forintot, amelynek 
felhasználására az itt élők 
tehetnek majd javaslatot. Erre 
az önkormányzat külön szava-
zófelületet alakít ki, de a javas-
lataikat személyesen is eljuttat-
hatják hozzám. A lényeg, hogy 
mindenki csak arra a körzetre 
tehet javaslatot, ahol él. Amint 
megnyílik a szavazási lehető-
ség, tájékoztatni fogom Önöket.

Önök döntenek
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A szürke téli hónapok után kifejezetten üdí-
tő látvány a sok színes virág a köztereken, 
parkokban, de azok a növények bizony 
nem maguktól teremnek. Az Erzsébetvá-
ros Kft. kertészeti munkatársai hihetetlen 
tempóban végzik a palántázást, de nagyon 
sok egyéb feladatot is el kell látniuk ahhoz, 
hogy zöldterületekben szegény kerületünk 
szebb, virágos-növényes arcát mutathassa.

Tavaly megkezdték a cserjepótlást a par-
kokban, sőt több helyen, például a Jobbágy 
utca sarkán új zöldfelületet is kialakítottak. 
Befejezték a Belvárosi pihenőpark rézsűjé-

nek és a Százház parknak a növénypótlását, 
a polgármesteri hivatal előtti kis teret pedig 
virágosították, és a terület cserjesövényt is 
kapott. A Madách sétányra újabb 16 fém-
planténert helyeztek ki, ezekben most még 
apró, de később látványos cserjék teszik zöl-
debbé ezt az útszakaszt. 

A munkálatok folyamatosak, lapunk meg-
jelenése előtt a Bethlen téren dolgoztak a 
kertészek, itt harminc négyzetméteren gyom-
talanították a parkot és ültették be bokrokkal. 
Május 5-től az oszlopokra több mint nyolc-
ezer muskátli kerül ki. Ezeket a növényeket 
különleges, víztároló kaspókba ültetik, locso-
lásukról az Erzsébetváros Kft. gondoskodik. 

Az őszi virágok jelentős része még jó ál-
lapotban van, ezért csak május közepén ke-
rül sor a cseréjükre. Az egynyári felületeken 
kerületszerte pótolják a begónia- és díszcsa-

lánültetvényeket, továbbá kísérleti jelleggel 
körülbelül négyszáz négyzetméter területre 
virágmagkeveréket ültetnek. 

Ugyancsak májusban kerül sor a Madách 
téri planténerek graffitimentesítésére, pon-
tosabban antigraffiti tisztítószer alkalmazá-
sára ezeken a felületeken. 

A kertészek munkája nem mindig látvá-
nyos, és van, amikor még további szakem-
bereket is be kell vonniuk. Ilyen például a fü-
ves területek levegőztetése, a fűmagszórás 
és a fűnyírás, a műtrágyázás és a talajtaka-
rás, aminek eredménye a szép, összefüggő 
zöld gyep. 

Figyelem: a kutyusok energiájának le-
vezetésére ezek a területek nem valók, 
számukra a belső kerületekben, így Erzsé-
betvárosban is több kutyafuttató áll rendel-
kezésre.                                                                S. J.

A tizenkét év fölöttiek ingyenes oktatások-
ra jelentkezhetnek, és a Velo Budapest! 
profi kerékpáros szakembereivel haladhat-
nak végig egy-egy belső-erzsébetvárosi 
útszakaszon. A kezdők megtanulhatják 
a biciklisávok használatát, a speciálisan 
nekik szóló közlekedési lámpák és táblák 
jelzéseit, a városi közlekedés alapvető sza-
bályait. A haladó csoport olyan forgalmas 
utakon is megtanul biztonságosan kerék-
pározni, például sávot váltani, mint a Rákó-
czi út vagy a Keleti pályaudvar környéke. 
A csoportok gyakorlati és elméleti képzést 
egyaránt kapnak, alkalmanként hét-nyolc 
kilométeres körutat tesznek meg.

A foglalkozások kétórásak, előzetes re-
gisztrációhoz kötöttek. Jelentkezni a 
schabedly.david@erzsebetvaros.hu cí-
men lehet. 

A bringás kurzusok tervezett 
időpontjai

május  7. – kezdő 

május 21. – kezdő 

június 4. – haladó 

június 18. – kezdő 

július 2. – kezdő 

július 16. – haladó 

szeptember 10. – kezdő 

szeptember 24. – kezdő 

október 8. – haladó

Ingyenes bringatanfolyamok

Akik valaha igénybe vettek már valamilyen 
szociális ellátást, átélték, hogy sokszor 
maguk sem tudták, melyik intézményhez 
forduljanak a különböző problémáikkal. A 
szolgáltatásokat nem rájuk szabták, nem 
abban kaptak segítséget, amiben igazá-
ban szükségük lett volna. Ezen a helyze-
ten kíván változtatni az az uniós pályázat, 
amit a Bischitz Johanna Integrált Humán 
Központ nemrég megnyert. Nem egyma-
gában, hanem német, szlovák, szlovén és 
más magyar szervezetekkel közösen. 

A 30 hónapos uniós projekttel létrejön 
majd egy olyan új szolgáltatási rendszer, 
amely a hátrányos helyzetű kerületi lako-
sok munkaerőpiaci integrációját javítja. A 
pályázat egyrészt lehetővé teszi, hogy a 
szociális ellátásában együttműködő intéz-
mények sokkal jobban összehangolhassák 
a feladataikat. Nem a kliensnek kell majd 

igazodnia a hivatalok elvárásaihoz, hanem 
attól függően, hogy neki mire van szüksé-
ge, kapja meg a személyére szabott lehető 
legjobb szolgáltatásokat. 

A program célcsoportja a lakhatási 
problémákkal küzdő szegényebb réteg, 
azok, akik már eleve részesülnek lakhatási 
vagy rezsitámogatásban. Az ő esetükben 
kulcsfontosságú, hogy jó munkahelyet 
találjanak. A programmal például olyan 
tudáshoz juthatnak, olyan készségeket 
szerezhetnek meg, amelyekkel jelentősen 
nőhet az esélyük a munkaerőpiacon. 

Jelenleg a program még az előkészí-
tő fázisánál tart, várhatóan az év utolsó 
negyedében vagy a következő év elején 
indulhatnak el a lakossági szolgáltatások, 
amelyeknek fő koordinátora a kerületi csa-
ládsegítő központ lesz. 

S. Zs.

UNIÓS PÁLYÁZATON NYERT A BISCHITZ

Segítség a lakhatási problémákkal 
küzdőknek

Május 16-án két idősek klubja is újranyílik 
a kerületben. Az egyik a Dózsa György úti, 
a másik a Peterdy utcai bentlakásos idősek 
otthonában működik, ezeket a koronaví-
rus-járvány kirobbanása után be kellett zár-
ni. Két év szünet után ismét látogathatók 
lesznek ezek a klubok is, ami főleg a kör-
nyéken, Külső-Erzsébetvárosban lakó aktív 
szépkorúak számára jó hír. 

Nyitóbuliként majálist szerveznek, 
amelyre az idősek klubjaiban és a bentla-
kásos otthonokban lehet előzőleg jelent-
kezni. Az ünnepélyes megnyitót a Dózsa 
György úti otthon udvarán tervezik meg-
tartani. Lehet paprikás krumplit főzni a kon-

dérokban, lesznek szabadtéri csoportos 
játékok, de mindenekelőtt örömteli találko-
zásokra számíthatnak azok, akik a pandé-
mia miatt rég nem láthatták egymást.

A Dózsa György úti annyiban külön-
leges, hogy a társadalmi integráció szép 
példáját mutatja. A klubot ugyanis a nap-
pali pszichiátriai ellátásban részesülő be-
tegek, illetve középsúlyos demenciában 
szenvedők is látogatják, ők is részt vesznek 
a közös programokon. A baráti légkörben 
mindenki befogadásra talál.

A bentlakásos otthon területére tovább-
ra is csak maszkban szabad belépni, de ez 
a klubban levehető.                                     S. Zs.

Majálissal nyitnak az idősek klubjai

Jön a szép idő, egyre többen ülnek kerékpárra. A biztonságos kerekezéshez azonban 
nem elég a jó bringa: meg kell tanulni azt is, hogyan lehet a forgalmas belvárosi út-
szakaszokon körültekintően közlekedni. Ebben próbál segítséget nyújtani a helyi lako-
soknak a kerületi önkormányzat. 

Itt a tavasz, kertészkedjünk! Gyepszellőztetés, 
fűnyírás 

Muskátlitelepítés 
oszlopokra

Gyepfelújítás, 
talajtakarás

Rostált termőtalaj  

Kísérleti 
virágmagültetés  

Palántázás  

A kerületi lakók is részt vehetnek a 
növényesítésben, balkonládákban 
szép, színpompás minikerteket ültet-
hetünk, és a társasházi közösségek 
még nyerhetnek is az önkormányzati 
pályázaton, ha belső udvaraik kertjei-
vel jelentkeznek.

11 620 m2

8520 db

5522 m2

44 m3

400 m2

20 000 db



Ha vissza tudnánk menni az időben, és sétál-
nánk a múlt századforduló Erzsébetvárosá-
ban, valahol a Kertész utca és Dob utca sar-
kánál találnánk egy fényes kirakatú műhelyt, 
fölötte a cégtábla: Grünberger művészi csil-
lárkészítő – alapítva: 1901. Az alapító mes-
ter, Grünberger Adolf – Grünberger Tamás 
nagyapja – Kötcséről származó zsidó iparos 
volt, asztalosnak és csillárkészítőnek tanult. A 
gazdasági válság idején, amikor sokan Ame-
rikába „tántorogtak ki”, ő hét gyermekével 
Budapestre költözött, a VII. kerületbe. Nem 
csak azért, mert a zsidó negyedben élénk ke-
reskedelmi élet folyt: az itteni bérpalotákban 
megnőtt az igény a csillárok iránt. A polgári 
élet fejlődésével egyre több kávéház, szín-
ház és lokál nyílt, s Grünbergerék nélkül nem 
volt fény a pesti éjszakában. 

Adolf bácsi a négy fiának adta át mester-
ség fortélyait, a három lánya pedig a családi 
üzlet vezetésében segédkezett. A Kertész 
utcából átköltöztek a Klauzál tér 2.-be, a má-
sodik világháborúig ott működtették a csil-
lárüzletüket. 

A békebeli időkből sok anekdota ma-
radt fenn a bohém fivérekről. Ők tervezték 
a New York kávéház csillárjait is, ám a költ-
ségek akkorára nőttek, hogy a megrendelő 
nem tudta a teljes összeget kifizetni. Így hát 
természetben fizetett: a népes Grünberger 
família több mint egy éven át vasárnapon-
ként a New Yorkba járhatott ingyen ebédel-
ni. „Leesszük a csillárunkat” – viccelődtek 
az ínyenc fivérek. A sztoriból kabarétréfa is 
született, Nóti Károly írta, és Salamon Béla 
játszotta benne a „csillárját leevő” kávéházi 
vendéget. 

A derűs éveknek véget vetett a világhá-
ború. Adolf bácsi és a legidősebb fia meg-
halt, a többi testvér, köztük Manó, túlélte a 
vészkorszakot. Manó – Grünberger Tamás 
édesapja – Mauthausenből jött vissza, de a 
Klauzál téri üzletből már semmit nem talált. 
Manó az Andrássy úton próbálta újraindí-
tani a családi vállalkozást, fel is építette az 
új csilláros üzletet, de jöttek az államosí-
tások, és a nép nevében mindent elvettek 
Grünbergeréktől. A nevüket is: a testvérek 
Győrire magyarosítottak. Manó az elektro-
mos szövetkezet csillárrészlegének lett a 

vezetője, ahol a saját készítésű munkáikat 
is árulták. Mert persze a mesterségület nem 
adták fel. 

A férfi 1968-ban meghalt, a szakmát fiá-
nak, Tamásnak kellett volna folytatnia. Csak-
hogy a fiúnak semmi kedve nem volt hozzá, 
inkább sportriporter szeretett volna lenni. A 
családja azonban gyakorlatilag megtiltotta 
neki a pályamódosítást. Grünberger Tamás 
ma már hálás ezért a szigorét. Egy percig 
sem bánja, hogy csilláros lett, és ezt a mes-
terséget adja át a fiának is. 

Tamás a rendszerváltás után megnyitotta 
a Nagymező utcában a régi-új családi üzle-
tet az eredeti cégtáblával, és a Grünberger 
családi nevüket is visszavették. 

Tamást kérték fel a New York kávéház és 
az Uránia mozi csillárjainak újratervezésére. 
Régi újságokból véletlenül tudta meg, hogy 
ezeket a csillárokat valaha a nagybátya, 
Grünberger Jenő készítette, aki akkor halt 
meg, amikor ő született. Korszakokat és ge-
nerációkat kötnek össze a pompázatos vilá-
gítótestek. 

Grünberger Tamás tizenkét templomban 
dolgozott, de a legbüszkébb a Dohány ut-
cai zsinagógába tervezett másfél tonnás, 
126 égős csillárjára. Új statikai megoldást 
kellett kitalálnia a szerkezet felfüggesztésé-
hez, amelyért Europa Nostra feltalálói díjat 

kapott, valamint a Magyar Köztársasági Ér-
demrend lovagkeresztjét is.

Grünberger-csillár látható az Operettszín-
házban és az Erzsébetvárosi Zsidó Történe-
ti Tárban is. A mester mégis aggódik, azt 
mondja: a futószalagon gyártott LED-lám-
pák korában szinte senki nem csináltat csil-
lárt, legfeljebb a régi darabokat hozzák be 
javíttatani. Kihalófélben lévő mesterség ez, 
és a csillárokkal együtt mintha a régi idők fé-
nye is megkopott volna. Az egykori polgári 
lakásokat a csillár tette otthonossá, földíszí-
tette a fény. A mai új építésű házak lakóinak 
se pénzük, se igényük nincs erre. 

Grünberger Tamásnak van még egy 
nagy álma. Csillármúzeumot szeretne lét-
rehozni Belső-Erzsébetvárosban, ott, ahol 
az egykori üzletük állt. Be is rendezné régi 
korok világító búráival. A kerület egykor az 
iparosok negyede volt, és Erzsébetváros 
kultúrtörténetéből a csillárok évszázada 
sem hagyható ki. A múzeum elé utcai csillárt 
emelne, hadd ragyogja be a környéket. 
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A FÉNY MESTEREI

Csillármúzeumot Erzsébetvárosba!
Mi a közös bennük: Zeneakadémia, Dohány utcai zsinagóga, Uránia filmszínház, New York palota és az állatkert elefántháza? Valószínűleg az El-
mebajnokság győztese sem találná ki a megfejtést. Mindegyik épületben Grünberger Tamás csodálatos csillárjai világítják meg a teret. Az idős 
mester régi csilláros dinasztia sarja, s a családi krónika Erzsébetváros történetével fonódik össze.

FASZOBRÁSZOK FIGYELMÉBE! 
Grünberger csillárgyárban VII., Klau zál-
tér 2. ügyes faszobrászsegédek jó fize-
téssel állandó alkalmazást nyerhetnek, 
ugyanitt aranyozó lányok, esztergályos 
és aranyozó inasok is felvétetnek.
(Friss Újság, 1927)

„Jó a kedvem, hej, tillárom, Grüntől 
vettem a csillárom” – Hubay, Ránki, 
Vas: Egy szerelem három éjszakája, 
1961

Sándor Zsuzsa



112022/5 ERZSÉBETVÁROSKULTÚRA

Adott egy zenész, aki története-
sen pszichológus, és akit kellően 
érdekel, hogyan vannak és min 
dolgoznak zenésztársai. A színpa-
don kicsit zenélnek, sokat beszél-
getnek. Ennyi a népszerű és telt 
házas Zeneszín lényege, melynek 
szellemi atyja és mozgatórúgója 
Varga Livius.

Jól gondolom, hogy a Zeneszín sorozat az 
ön fejéből pattant ki?
– Majdnem. Kreatív társam, Tóth Áron Ger-
gely zenei és turnémenedzser és Biró Éva, 
az ERöMŰVHÁZ szervezője közösen álltak 
elő az ötlettel. 

Miért akar egy zenész beszélgetni a ze-
nélés mellett?
– Mondhatnám, hogy a szakmámba vág, 
hiszen pszichológus is vagyok. A beszélge-
tés mint műfaj már korábban is jelen volt az 
életemben. Sokoldalú televíziós és színpadi 
tapasztalatom van, hogyan lehet jól figyel-
ni és kérdezni, miközben szórakoztatjuk a 
közönséget, de úgy, hogy nem felszínes 
dolgokkal traktáljuk. A legfontosabb kivá-
lasztani a megfelelő beszélgetőtársat, de 
hozzá kell tennem, nincs unalmas interjúa-
lany, csak alaposan kell felkészülni. Bele kell 
helyezkedni az ő szerepébe, és akkor biztos, 
hogy ki lehet bontani azokat az érdekes té-
mákat, amelyekről csak ő tud jól beszélni, 
úgy, hogy megjelenjenek az érzelmei, és 
egy kicsit benézhessünk az imázsa mögé. 
Mindehhez kiváló iskola volt számomra az 
Abszolút című tévéműsor, amely Till Attila 
Propaganda című kulturális műsorának volt 
az utódműsora. Itt, a Zeneszínben felkészü-
lök a vendégemből, összeülünk a színpa-
don, és a nézők előtti beszélgetés egészül ki 
egy kis zenéléssel. 

Legutóbb Lovasi András volt a beszélge-
tőtárs. Mi volt az, amit mindenképpen sze-
retett volna megmutatni belőle?
– A Lovasi szövegeiben és költői világában 
megjelenő elvágyódást gondoltam közpon-
ti témának, amely mindannyiunk egész-
séges tulajdonsága. Ő itt marad és alkot, 
mégis mindig egy kicsit az elvágyódásról 
énekel. Az új anyagában (Grand Hotel Hal-
mahera) színtisztán látszik, ahogy megírja 

más népek elvágyódásait, amelyek mögé 
rejti az ő elvágyódását. Ennek megfelelően 
lőttem körbe kérdésekkel, és amikor azt lát-
ja az ember, hogy a másik megnyílik, akkor 
be kell fejezni a kérdéseket, akkor már csak 
figyelni kell. 

Mi van akkor, ha valaki rossz beszélgető-
társ, és csak röviden válaszol?
– Mindig rengeteg kérdéssel és témával ké-
szülök, ilyen esetekben jól jön egy hosszú 
kérdéslista, de általában azért el szoktam 

találni valamit, amire megnyílik az illető, 
amitől megmozdul benne valami. Megpró-
bálom kiugrasztani a nyulat a bokorból, 
amikor a másik kimozdul a komfortzónájá-
ból, amikor az őszinteség magasabb szint-
jére lehet lépni vele. Ez általában az a pont, 
amikor a gondolatok mellett az érzelmei is 
megjelennek.

Hogyan választja ki, hogy ki legyen a kö-
vetkező beszélgetőtárs?
– Kreatív társammal és a K11 munkatársával 
közös ötletelés közben találjuk ki. Adottak 
három ember szubjektív intuíciói, és ezt 
kevergetjük a képzeletbeli kalapban. Aztán 
már csak a művészek naptára dönt, hogy ki 
mikor ér rá. Előfordul, hogy valami közbe-
jön, de mindig van B terv is. 

Látható, hogy mindezt nagyon élvezi. De 
miért?
– Valóban nagy öröm csinálni. Mindig izga-
lommal jár, felkészülni pedig kellemes do-
log, de az az igazán fantasztikus, ahogyan 
a közönség reagál, amikor egy vendégem 
igazán megnyílik. Ilyenkor vagy nagy taps 
hangzik fel, vagy hirtelen beáll a csend. 

Amikor hirtelen csend lesz
Áldozat és áldozatok
Magyarázd el va-
lakinek, aki nem 
élt akkor, aki nem 
figyelt a történe-
lemórán, akit tu-
l a j d o n ké p p e n 
hi degen hagy a 
múlt, mit is jelen-
tett a valóság-
ban az ötvenes 
évek. Erre már nem 
lesz szükség, csupán egy kis betűszeretet-
re: kézbe kell venni és elolvasni Szántó T. 
Gábor Keleti pályaudvar, végállomás című 
regényét. Szántó könyve még kevesebb 
ajánlásra, pláne magyarázatra szorul, ha 
tudjuk, hogy ő írta a 2017-ben bemuta-
tott és méltán sikert aratott 1945 című film 
alapjául szolgáló Hazatérés című elbeszé-
lést és a nagyszerű film forgatókönyvét. 
No és az Európa szimfóniát is, de ez már 
egy másik történelmi történet. 

Nem tudok elragadtatás nélkül írni 
a könyvről, amelynek sok epizódja, je-
lenete Erzsébetváros ban játszódik. Az 
előzmények ismeretében gyorsan le kell 
szögeznem, azt remélem, ez a kötet is 
hamarosan a filmvásznon fogja végezni. 
A könyv minden karaktere olyan, mintha 
valahonnan ismernénk őket, fájdalma-
san igaziak. A regény, amit nem fogok 
spoilerezni, a Rajk-per idején játszódik, 
középpontjában két férfi sorsa, melyek 
fájdalmasan keresztezik egymást. Egyi-
kük Friedmann Benjámin, a Garay téri ke-
reskedő, míg másikuk Benedek György, 

az ÁVH őrnagya, előbbi kihallgatott, utób-
bi kihallgató. Miről szól a kötet? Az egész 
mélyén egy igazi antik görög dráma fe-
szültsége és konfliktusai izzanak. Leírva 
talán soknak tűnik, de együtt mégis ele-
venen él minden, egymást erősítve, mert 
szó van itt hatalomról, reményről, küz-
désről, megalkuvásról, embertelenség-
ről és emberségről, kitartásról és persze 
életről, halálról. Igen, elismerem, elsőre 
talán túl általános, de mit tegyünk, örök-
re ezek maradnak az emberiség nagy 
erkölcsi kérdései, Aiszkhülosztól Arthur 
Millerig erről írt mindenki. A könyv lapjain 
ott van a megnyomorított ötvenes évek 
valamennyi családjának sorsa. Fantaszti-
kusan megírt, nagyszerű regény ez, amit 
tényleg mindenkinek olvasnia kellene. 
Hogy minek minderről a 21. században 
beszélni? Azért például, mert az árnyak 
még mindig itt vannak mögöttünk. 

A végére egy apró érdekesség, de aki 
tud olvasni, annak feltűnik: a regény most 
másodszor, húsz év után (!) átdolgozott 
változatban jelent meg, ami szépiroda-
lom esetében nem oly gyakori. Szántó 
T. Gábor az átdolgozott változatban 
frissítette a nyelvet, feszesebbre vette a 
párbeszédeket, lenyeste az elburjánzó 
mellékes történetágakat. Hogy mi lett a 
végeredmény? Fogják kezükbe a köny-
vet és győződjenek meg róla! 

Bóka B. László

VARGA LIVIUS (1971)
Zenész és televíziós. Ha mindez nem volna elég, ráadásképpen végzett 
pszichológus. A Quimby alapító tagja, saját zenekara A Kutya Vacsorája. 
Televíziós és rádiós műsorvezető. A tudományokban és vallásfilozófiákban 
is elmélyedt közéleti ember, aki tudatosan tervezi az életét. Mindez nem is 
csodálható, hiszen tanár szüleitől tudatos, tudományos nevelést kapott. 

ZENESZÍN
A beszélgetéssorozat 2019 októbe-
rében kezdődött. A vendégek között 
volt Farkas „Wolfie” Roland (Punnany 
Massif), Pásztor Anna (Anna and the 
Barbies), Papp Szabi (Supernem), Lecsó 
(azaz Leskovics Gábor). A Zeneszín 
havonta egyszer, a hónap első csütörtö-
kén látható és hallható a K11 Művészeti 
és Kulturális Központban. 

Fotó: Fortepan, Urbán Tamás
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Török Zsuzsa

Madárcsicsergős menedék a Baltazár-ház, 
ahol őszinte mosollyal, kitárt karokkal fo-
gadják az érkezőt. Éppen véget ér a főpróba 
a színpadon, mindenki levonul, teszi a dol-
gát. Pakolnak, öltöznek az emberek. Leülök. 
Fiatalember érkezik, pillanatok alatt rakásba 
teszi az összes széket, és láthatólag zavarja, 
hogy az egyiken ülnek. „Keresztes Annát 
várom.” A férfi megkönnyebbülten bólint, s 
magamra hagy egy székkel. 

Anna örül az interjúnak, szeret mesélni az 
életéről. Könnyen megnyílik, csak egyszer 
akad el a beszélgetés, amikor édesanyjáról 
kérdezem. „Hirtelen meghalt. Nehezen tud-
tam megemészteni. Nagyon össze voltunk 
nőve” – emlékezik elcsukló hangon tavaly 

májusra, amikor félig árva maradt. Azóta 
édesapjával és Picur nevű vörös-fehér ci-
cájával él Budapesten, s néha Miskolcon. 
„Anyukám mindenre megtanított: főzés, 
öltözés, pontosság, hogy ne késsek el. Ellá-
tom magam akkor is, ha édesapám nincs itt-
hon. Vásárolok, ablakot pucolok, takarítok, 
és nézem az Exatlont” – mondja.

Annát Verebes István ajánlotta Elek Dórá-
nak, a színház művészeti vezetőjének, alapí-
tójának. „Meglátta, hogy táncolok, és elhí-
vott ide dolgozni. Fiatal voltam.”

Első szerepét a Múló Rúzs előadásban 
kapta, ő volt a Mimóza lélek. Mindig az a 
legkedvesebb szerep számára, amit éppen 
játszik. Bármilyen karakter bőrébe szívesen 

bújik, s fontos számára, hogy a lelkét is bele-
tegye a figurába. 

„Ha beszélnek a kulisszák mögött, nem 
tudok figyelni. A koncentráció elengedhetet-
len. Ehhez pedig csapat és csapatmunka kell 
– mondja. Sokat gyakorol, például pergeti az 
„r” hangot, mert azzal van a legtöbb gondja.

Az a legnagyobb élmény, ha édesapjá-
val szerepelhet. A Baltazár Színházban ez is 
megtörténhetett: Keresztes Sándor színmű-
vész A világot tartó oszlopok című előadás-
ban volt a partnere. 

Édesapját mindig megnézi Miskolcon, 
figyel a próbákon is, ahol sok barátra lelt, 
s velük megalapította a Menő Bandát. „Én 
adtam ezt a nevet, bőrszerkót veszünk fel, 
szerintem ez menő!” – nevet huncutul.

A Baltazár Színházban valódi szeretet-
közösségre talált. Kiemeli Fehér Danit, mert 
„gyönyörűen fest az előadás alatt”, Medetz 
Attilát, mert „csupasz lelkét  adja a nézők-
nek”, és Nagy Rékát, aki „az egész társulat-
nak gyönyörű frizurát és sminket készít, tel-
jesen egyedül”.

A tánc hozta Annát a színház világába, s 
a tánc szinte a legfontosabb kifejezési mód 
számára. Beszélgetésünk közben felpattan, 
egy rövid mozdulatsort mutat be minden-
féle gátlás nélkül, csak nekem, de akkora 
tűzzel, energiával, hogy beleborzongok. Te-
hetséges színész, nem is kérdés. S a színház 
mellett csendéleteket fest, kollégáknak ad 
masszázst, szerelmes verseket ír. Nehezen 

beszél első szerelméről, mert végül csaló-
dott benne. Kollégája volt. Azóta a társulat-
ba nem hozza be a magánéletét, visszahú-
zódott. Mint az érzékeny virág, a mimóza.

Keresi az igazit, álmodozik a hercegről, 
fehér lovon. „Várom a fiút, aki boldoggá 
tesz. Aki lehozza azt a különleges csillagot, 
ami nekem kell. Naplementére, romantikára, 
tengerpartra vágyom a szerelmemmel.”

Amíg a hercege megérkezik, utazik, mert 
imád utazni. Készül egy saját kiállítására a 
festményeiből, relaxál, színdarabokat, szö-
vegkönyvet olvas, és végszavaz az apukájá-
nak. „Az is a jövőm része, hogy megtegyek 
mindent édesapámért, hogy egészséges 
maradjon, és sokáig legyünk együtt. A sze-
relem megtalálása mellett nekem ő a leg-
fontosabb. Szeretet, szerelem, színház: ez 
az életem. A tenyeremen tartom a szívemet, 
hogy áradjon a szeretetem!”

tzs

  KERESZTES ANNÁT A TÁNC VITTE A BALTAZÁR SZÍNHÁZBA

Húsz év a szeretetközösségben
Erzsébetváros önkormányzata is támogatta azt a jótékonysági koncertet, amelyet neves művészek adtak a 
Baltazár Színház javára a Budapest Music Centerben. Az esemény fináléjában színpadra lépett az értelmi sérült 
színészek társulata is, benne Keresztes Anna, aki éppen húsz éve lépett be ebbe a különleges közösségbe.

Keresztes Anna 1985-ben született Kolozs-
váron, 16 éves kora óta tagja a Baltazár 
Színháznak. Édesapja a Miskolci Nemzeti 
Színház művésze, édesanyja szintén szín-
házi dolgozó volt. Anna a Baltazár-közös-
ségben megtanult csapatban dolgozni, és 
rengeteget fejlődött a kommunikációja is. 

Névjegy

A Lisszaboni Szerződés 2009-es 
hatályba lépése óta május 5. az esély-
egyenlőség napja.Fotó: Hübner Teodóra és Bege Nóra  

A Lövölde bölcsi igazán meseszerű hely, 
még a vezetőjét is Kis Herczegh Ildikónak 
hívják. Ő nyit ajtót, s vezet minket fotós kollé-
gámmal az aprónép között egészen a Nyu-
szi csoport szobájáig. Itt dolgozik Donát, aki 
nem csupán a kerület, hanem valószínűleg 
Budapest egyetlen férfi OKJ-s kisgyermek-
gondozó-nevelője. 

– Imádjuk őt, és nagyon szeretik a szülők 
és a gyerekek is. Nemcsak jó ember, de ki-
váló szakember – mondja kérdés nélkül Ildi-
kó, aki anno igencsak meglepődött, amikor 
Somlai Donát álláshirdetésre jelentkezett 
hozzájuk. – Kíváncsi voltam rá, és ő hamar 
meggyőzött arról, hogy itt a helye. Örülünk, 
hogy nálunk dolgozik, reméljük, sokáig ma-
rad. 

Donát éppen egy anyukával beszélget, 
aki a fiát öltözteti. Kiderül, hogy Ferike jól 
aludt, úgy kellett felébreszteni. A gondozó 
apró ajándékkal búcsúzik a kisfiútól azzal, 
hogy másnap találkoznak. Már csak néhány 
gyermek van az összevont, délutáni cso-
portban, Donát közéjük invitál, s miközben 
nekünk mesél, Vilivel, Lilikével, Fannival ját-
szik a földön.

Konzervatóriumot végzett, cselló szakon, 
s bár nem akart zenész maradni, visszajárt 
korábbi tanárához a korrepetálást segíteni, 
egykori iskolájába. Ahogy emlékszik, jól tu-

dott hatni a gyerekekre, megvolt velük az 
összhang. Talán mert édesanyja gyógype-
dagógus. Úgy érezte, ahhoz nincs benne 
elég szorgalom, hogy naponta sok órát gya-
koroljon a vágyott sikerért. A kicsikkel való 
foglalkozás vonzotta igazán, nem a művészi 
pálya. Máshol kezdte keresni a boldogulást. 
Műtőssegéd lett a Budai Gyermekkórház-
ban. 

Fiatal volt még, vágyott a kalandra is, Lon-
donba költözött. Vendéglátás, pénzkeresés, 
utazgatás. Nyolc év után tért haza. Visszaka-
nyarodott a régi útra, újra apróságok között 
akart dolgozni. Hidromasszázs-terapeuta 
lett egy rehabilitációs osztályon, ahol beteg 
gyerekeket ápoltak.

– Hosszú éveket töltöttem vendéglátás-
ban, emiatt egy felnőttet hamarabb ottha-
gyok, a gyerekekhez sokkal több türelmem 
van – mondja, s közben átadja a szülőknek 
Lilikét.

A világ legtermészetesebb dolgaként 
beszél arról, hogy elvégzett egy OKJ-s kis-
gyermekgondozó-nevelő képzést, és pályá-
zott a Lövölde bölcsibe. Kis Herczegh Ildikó 
megkérdezte tőle: „Miért gondolja, hogy 
gyerekekkel kell foglalkoznia?” „Mert sokkal 
hamarabb kapok visszajelzést a munkám 
eredményéről, mint bárhol máshol” – vála-
szolta a felvételi beszélgetésen. 

Másfél éve része a Lövölde bölcsi csa-
patának, aktív tagja a közösségnek. Gyak-
ran zenélnek együtt kollégákkal, s persze 
a picikkel. Olyankor behozza a csellót, s a 
hangszerével ül a gyerekek közé. Markáns, 
sportos, jóképű férfi. Energiái pozitív hatás-
sal vannak mindenkire. 

– Egy apás gyermek például jobban 
megnyugszik nálam, mint a kolléganőnél. 
Mert neki a férfienergia ad nagyobb bizton-
ságot – magyarázza. 

Felmerül a kérdés: hogyan lehet a köz-
alkalmazotti fizetésből nagyot álmodni? El-
mondja, hogy sehogy. És nem is akar, mert 
kiélte magát Londonban, mára lenyugodott. 
Tavaly megnősült, s feleségével néha spó-
rolós, szerény, ám boldog életet élnek. Donát 

szeretne saját gyermeket a bölcsisei mellé, de 
abban is biztos, hogy megtalálta a saját útját: 
neki gyerekek között van és lesz a helye.

– Igazi kihívás meggyőzni őket a jó irány-
ról. Mégis, sokkal nyitottabbak, mint a fel-
nőttek, ezért van türelmem hozzájuk.

Vilikéért, Fanniért is megjöttek, a szülők 
kedvesen köszönnek el Donáttól. Lassan ki-
ürül a csoportszoba. 

Fotós kollégámmal nagy nehezen felke-
lünk az alacsony kisszékekről, hagyjuk a ne-
velőket pakolni, naplót írni. Ferike anyuká-
jának mondatai jutnak eszembe, miközben 
kilépünk a mesevilágból az utcára:

– Ősszel oviba megyünk. Nem tudom, mi 
lesz velünk, jobb lenne a bölcsiben marad-
ni. Donátnál. A kisfiam imádja!

A leggyakoribb kérdés, amit feltesznek Donátnak: miért akar egy férfi 
bölcsődében dolgozni? A 39 éves kisgyermekgondozó egyáltalán 
nem tartja különlegesnek, hogy ezt a szakmát gyakorolja. A Lövölde 
bölcsődében mára az intézmény sztárja lett Somlai Donát.

  EGY CSELLISTA, AKI A KISGYERMEKNEVELÉST VÁLASZTOTTA

A Lövölde bölcsőde sztárja: Donát
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Bemutatkozás
Ménes Attila vagyok, 
1961-ben születtem 
Debrecenben. Eddig 
nyolc prózakötetem jelent 
meg, színdarabomat, 
a Tar Sándor ügynökmúlt-
járól szóló Bihari című 
drámámat a Katona József 
Színházban Máté Gábor 
rendezte. Jelenleg egy 
regénytrilógián dolgozom, 
amihez az Erzsébetvárosi 
Irodalmi Ösztöndíj adott 
felbecsülhetetlen segít-
séget. 

Már nem emlékszem, hol ismertem meg Grisát, biztos valami koncerten vagy 
házibuliban. Összehaverkodtunk, sokat lógtunk mindenfelé, csajoztunk, pi-
álgattunk, ahogy normális húszévesekhez illik. Grisa valódi neve Török Géza 
volt, a becenevét maga akasztotta magára. A nálam egy fejjel alacsonyabb, 
kerek fejű, Lennon-szemüveges srác a Debreceni Református Kollégium má-
sodéves teológus növendéke volt, és az akkoriban menő csöves szerkóban 
járt, ahogy én is: bokacsontig beszűkített, foltozott farmergatya, kitűrt kockás 
ing, melós bakancs, szimatszatyor, halványzöld ballonkabát. A bal fülcimpá-
ja ki volt lukasztva, ebbe egy piros fejű gyufaszál volt tűzve. Kérdeztem tőle, 
hogy így jár-e a teológiai előadásokra is, mire mondta, hogy nem, olyankor a 
gyufát ki szokta húzni.

Grisa hamar beavatott a megélhetésének titkába. Akkoriban, nem sokkal 
a Jaruzelski-féle katonai puccs után lengyelek tömegei kerekedtek fel, hogy 
nálunk üzleteljenek az otthonról hozott portékáikkal az úgynevezett lengyel 
piacokon. Azért, hogy minél gyakrabban jöhessenek, a határon fel kellett mu-
tatniuk egy meghívólevelet, amiben a magyar házigazdák garantálják, hogy 
szállást és ellátást biztosítanak számukra. Nos, a szemfüles Grisa ilyen doku-
mentumok százait, ha nem ezreit állította ki, darabját harminc forintért. Ezen 
üzelmeit a debreceni Nagytemplom előtti Kossuth tér bozótos részén bo-
nyolította le, jó néhányszor én is elkísértem. Barátom már elég jól megtanult 
lengyelül, moj kolega, mutatott be engem az üzletfeleinek. Bizton állíthatom, 
hogy Grisa Lengyelhon-szerte komoly hírnévnek örvendett, mert minden 
napra jutott vagy fél tucat kliense, úgyhogy cimborám tetemes összegeket 
kasszírozott azokban az időkben.

Egyszer aztán szenzációs ötlettel rukkolt elő, menjünk fel Pestre, az Erzsé-
betvárosba, az ottani Klauzál téri piacra, ott nyüzsögnek a lengyelek, nagyot 
lehetne kaszálni. Hát, jó, menjünk az Erzsébetvárosba meggazdagodni. Ak-
kortájt az átlagos debreceni srácokat varázserővel vonzotta a főváros, olyan 
csodahely számba ment, mint amilyen manapság New York, mindenki oda 
vágyott, de csak kevesen utazhattak fel szétnézni.

Autóstoppal indultunk, még alig hajnalodott, sej-haj, hosszú az út az Er-
zsébetvárosig! Két topis fickó a négyes főút szélén, nem nyújthattunk valami 
bizalomgerjesztő látványt. Süvítettek el mellettünk a Wartburgok, Skodák, 
Trabantok, kétségbeesetten lóbáltuk a kezünket, röpke könyörgő pillantá-
sokat vetettünk a sofőrök szemébe, mondhatni, az érzelmi zsarolás bűnébe 
estünk. Késő délutánra értünk csak fel, éhesek, szomjasak és fáradtak vol-
tunk. A Wesselényi utca felé tartottunk, ahol Grisa egyik spanja lakott (neki 
mindenhol akadtak spanjai), hogy majd ott fogunk héderezni, és a srác anyja 
kajával vár minket. Már egészen közel jártunk, amikor a Kertész utcán történt 
egy kis gikszer. Nem is olyan kicsi. Grisa egyszer csak összecsuklott, mint egy 
rongybaba, és elterült a járdán. Semmi gond, nyugtatott, van egy ilyen be-
tegségem, néha le kell feküdnöm, nem tudok járni. Pánikba estem. Ebben az 
idegen nagyvárosban, ahol sosem jártam és senkit sem ismerek, itt vagyok 
a mozgásképtelen haverommal, most mi lesz. Csak félórát pihenek, biztatott 
Grisa, aztán mehetünk is tovább. Ott feküdt azon a helyen, ahol összerogyott, 
feje a járdaszegélyen, teste két parkoló autó közt, a lábai meg kinyúltak az 
úttestre. És jöttek a kocsik. Nincs gond, mondta sztoikus nyugalommal ha-

verom, mert arra mégiscsak képes volt, hogy a lábait magasba emelje, így 
nem mentek át rajta az autók.  Szerencsére nem volt erős forgalom, amint egy 
járgány közeledett, Grisa, mintha tornagyakorlatot végezne, magasba emelte 
a csülkeit, aztán ahogy a veszély elmúlt, visszaeresztette az úttestre. Hamaro-
san arra sétált egy öreg néni, megállt, és szörnyülködve kérdezte, mi történt. 
Többen is jöttek, így néhány perc elmúltán kisebb csődület alakult ki körü-
löttünk. Az emberek együttérzően figyelték barátomat, többen is ajánlkoztak, 
hogy behúzzák az úttestről, de Grisa figyelmeztette őket, hogy ebben az álla-
potában nem szabad őt megmozdítani. Csak hagyják őt szépen pihenni, és 
minden rendben lesz. Akkor meg kis figyelőcsapatot szerveztek, valaki kiállt 
az úttestre, hogy a forgalmat lassítsa, és létrejött egy nagyobb létszámú kó-
rus, ami figyelmeztette a haveromat a közelgő járművekre és instruálta, hogy 
mit tegyen. Most emelje fel a lábát! Most leengedheti. Emelje fel gyorsan! Ma-
gasabbra! Csak óvatosan! Így már jó lesz. Most visszaengedheti. Arra sétált 
egy idős férfi, nagy szakállú, pajeszos, fekete kalapos, kaftános, ilyet koráb-
ban csak filmekben láttam, felismertem, hogy vallásos zsidó. Oj-oj, mondta, 
telefonálok doktorért. Nem emlékszem, hogy kerültünk a rendelőbe, ahol Gri-
sa kapott valamilyen injekciót, amitől megint képessé vált a lábán megállni. 
Az orvos azzal búcsúzott, nem tudja felfogni, hogy miféle madarak volnánk 
mi, ezt a titkot nincs ideje megfejteni, ezzel utunkra bocsátott bennünket.

A következő emlékem, hogy Grisa haverjának a lakásán vagyunk és éle-
tem legfinomabb vacsoráját eszem, pirosra sült, vastag krumpli és szalon-
nadarabok egy hatalmas tepsiben. Arra sem emlékszem, másnap a Klauzál 
téri piacon Grisa milyen üzleteket kötött, de ez mellékes is. Az viszont megma-
radt, hogy ennyi jóindulattal, segítőkészséggel, önzetlen kedvességgel még 
életemben nem találkoztam.

Grisa idővel elköltözött Debrecenből, ha a hírek igazak, most egy kanadai 
kisváros gyülekezetének köztiszteletben álló lelkészeként szolgálja nyáját.

MÉNES ATTILA

Grisa az Erzsébetvárosba megy

AZ ERZSÉBETVÁROSI IRODALMI ÖSZTÖNDÍJ NYERTESE

MÁJUS 3.
MEGSZÜLETETT HEVESI 
SÁNDOR (1873–1939)
Az egyik legismertebb szín-
házigazgató, rendező, drá-
maíró, kritikus, író, műfordító 
nevét 1964 óta viseli a Pesti 

Magyar Színház előtti terecske. Pályája a Nem-
zeti Színházban indult, ennek később igazga-
tója lett. Ő volt az Erzsébetvárosban működő 
Thália Társaság (Rottenbiller utca 37.) egyik 
alapítója és rendezője. Igazgatóként nevéhez 
fűződik a bérletrendszer bevezetése. 

MÁJUS 10.
A ROYAL SZÁLLÓBAN MEGRENDEZTÉK 
AZ ELSŐ FILMVETÍTÉST 
(Élő fényképek.) Csodálatos dolog látható a 
Royal nagyszálló földszinti nagytermében. A 
Lumière testvérek Lyonban egy zseniális fény-
képészeti találmányt eszeltek ki, mely valamint 
a fonográf a hangokat, ez az eseményeket örö-
kíti meg. (Budapesti Hírlap, 1896. 05. 10.)

MÁJUS 15. 
MEGSZÜLETETT GYARMATI ANDREA (1954)
Az olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok úszó 
1982-ben megkapta a Magyarország örökös 
úszóbajnoka címet, 1995-ben az Úszó híressé-
gek csarnokának tagjává választották. Gyarma-
ti Andrea ma Erzsébetváros egyik megbecsült 
gyermekorvosa.

MÁJUS 16. 
MEGSZÜLETETT RODOLFO 
(GÁCS REZSŐ) (1911–1987)
Magyarország máig legis-
mertebb bűvésze, a Rodolfo 
Grosso művésznevet mes-
terétől kapta. Kamaszként a 

Károly körút 3. alatti Gál úridivat-üzletben inas-
kodott, majd 1930 decemberében az Erzsébet 
körúti Royal orfeumban vizsgázott. 

MÁJUS 19. 
MEGSZÜLETETT BAJOR 
GIZI (1893–1951)
Egyik legnagyobb színész-
nőnk, a Kossuth-díjas, kiváló 
művész, a Nemzeti Színház 
örökös tagja Beyer Gizella né-
ven az Erzsébet körút 1. szám 
alatt született. Egyelőre nincs 
emléktábla a házon. 

MÁJUS 21. 
MEGSZÜLETETT KOVÁCS JÓZSEF 
(1946–2010)
Autószerelőből egy táncdalfesztiválon (1967) 
elért siker nyomán avanzsált énekessé, 1989-
ben meglapította az Interoperett Kft.-t. Felesé-
gével, Pápa Marianne-nal, Magyarország egyik 
leggazdagabb üzletasszonyával megvették az 
addig moziként működő egykori Filmmúzeum 
épületét, és Belvárosi Színházzá nevezték át. 

MEGSZÜLETETT FEHÉR KLÁRA (1922–1996)
Erzsébetváros díszpolgára, író, újságíró műveit 
kezdetben híres úgynevezett „leleplező ripor-
tokat” írt. Később már sokkal finomabban és 
sokrétűbben ábrázolta az emberi sorsokat. A 
szocializmus egyik sikeres írója volt. Lakhelyén, 
a Munkás utca 3/b házon emléktábla áll. 

MÁJUS 22. 
MEGSZÜLETETT KORCSMÁROS PÁL 
(1916–1975)
A grafikus, könyvillusztrátor 
első képregénye 1955-ben je-
lent meg. Két évvel később a 
népszerű Füles magazin egyik 
alapítója. Ekkor születnek máig 
népszerű Rejtő Jenő-rajzai. Lakhelyén, a Síp 
utca 16–18-as számú házon nincs emléktábla, 
sokan azt sem tudják, hogy a kerület lakója volt. 

MÁJUS 26.
MEGSZÜLETETT GEDŐ ILKA (1921–1985)
Az itthon méltatlanul 
kevéssé ismert festő, 
grafikus 1944-ben az 
Erzsébet körút 26. alatti 
sárga csillagos házban 
is folyamatosan rajzolt. 
Grafikái a világ legjelentősebb múzeumainak 
gyűjteményében – többek között a bécsi Alberti-
nában, a londoni British Múzeumban, a New York-i 
Metropolitan Múzeumban vagy a jeruzsálemi Jad 
Vasem Művészeti Múzeumban – is megtalálhatók.

MÁJUS 27. 
MEGSZÜLETETT 
PRESSER GÁBOR 
(1948)
Erzsébetváros díszpol-
gára, a Kossuth- és Erkel 
Ferenc-díjas zeneszer-
ző, zongorista és énekes, érdemes művész a 
Dob utca 46/b számú házban született. Édesap-
ja a Klauzál téri csarnokban dolgozott, ő pedig a 
Kertész utcai általános iskolába járt. 

MÁJUS 30. 
MEGSZÜLETETT KOCSIS 
ZOLTÁN (1952–2016) 
A kétszeres Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas zongo-
raművész, karmester és 
zeneszerző, Erzsébetváros 
díszpolgára, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar 
főzeneigazgatója, érdemes és kiváló művész 
a Kertész utcai zeneiskolában kezdte tanulmá-
nyait.

MEGSZÜLETETT MIKLÓSY 
GYÖRGY (1925–2007)
A színművész a híres Klauzál 
téri Miklósy-féle színház alapí-
tójának, Miklósy Gyulának az 
unokája. A Jászai Mari-díjas, 

érdemes művész emléktáblája a Dohány utca 57. 
számú házon látható, ahol utolsó lakása volt.

  Májusi történetek
Rovatunkban elsősorban a kerületünkben történt évfordulós eseményeket elevenítjük fel, de szemezgetünk 
a fontos budapesti, illetve magyar vonatkozású évfordulók között is.

Fotó: Fortepan
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Május 9-ig még lehet jelentkezni arra az 
önkormányzati támogatásra, amellyel 
a lakások nyílászáróinak felújításához a 
kerület lakói maximum 500 ezer forintnyi 
vissza nem térítendő támogatáshoz jut-
hatnak számlával igazolt költségeik 50 
százalékáig. A cél az épületek karakteré-
nek megóvása mellett a zajcsökkentés 
és a lakások hőszigetelésének javítása. 
A pályázati dokumentumok beszerezhe-
tők az ügyfélszolgálati irodákon, vagy le-
tölthetők az önkormányzat honlapjáról.

Nyílászáró-felújítási 
pályázat magánszemélyek 
részére

SZENT KOZMA 
GYÓGYSZERTÁR
�  1074 BP., ALSÓERDŐSOR U. 7. 
     (A KÓRHÁZNÁL)

�  +36 1 343 5230, +36 20 583 6546 

�  H–P: 8:00–20:00, SZ: 8:00–13:00

SZÉLES  
ÁRUKÉSZLETTEL, 

SZAKÉRTELEMMEL  
VÁRJUK 
ÖNÖKET!

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

HA SZOMBAT, AKKOR PATIKA

PATIKASZOMBAT!

KEDVEZMÉNY 
SZOMBATONKÉNT15%  

HIRDETÉS

Ismerjék meg a terveket ! Részletek: a Klauzál téren kifüggesztett molinókon, az Erzsébetváros Hírei Facebook-oldalon   

és a www.erzsebetvaros.hu weboldalon, az Erzsébetváros újság áprilisi számának 8. oldalán.

Írják le véleményüket ! Várjuk a klauzalter@erzsebetvaros.hu e-mail címen

Szeretnénk, hogy lakóink örömmel és megelégedettséggel használják a megújult parkot, ezért fontosnak tartjuk, hogy bevon-
juk őket a tervezésbe. Tavaly a park felújításának tanulmány-terveit véleményezhették, most a játszótér, sportpálya, szabadtéri 
fitnesz, valamint a kutyafuttató kialakításába szeretnénk Önöket bevonni!

TERET ADUNK A KREATIVITÁSNAK! 
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret !

Iratkozzon fel hírlevelünkre: https://
www.erzsebetvaros.hu/newsletter

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítá-
sát vállalom garanciával. Hívjon bizalom-
mal: 06-20-980-3957!
Pedikűr 30 éves gyakorlattal! Házhoz me-
gyek bármilyen korosztálynak, férfiak szá-
mára is. Tel: 06-20-938-9031
Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, 
gondozás, akár 24 órában, mindez ottho-
nában. 06-30-247-1095
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásá-
rolok festményeket, ezüstöket, bronzokat, 
órákat, bútorokat, porcelánokat, katonai 
tárgyakat stb., hagyatékot. Üzlet: 06-20-
280-0151, herendi77@gmail.com 
Minőségi lakásfelújítás. Komplex fürdő-
szoba-, konyhafelújítás, festés, mázolás, ta-
pétázás, kültér, beltér. Ingyenes árajánlat, 
kiszállás, árubeszerzés. www.pecoproject.
hu, 06-20-424-0227
Asztalosmester mindenféle asztalosmun-
kát vállal: ajtó-, ablak-, bútorgyártás, -javítás. 
Ingyenes felmérés. Tel.: 06-20-957-9533 

Életjáradéki szerződést kötnék. Megbíz-
ható, gondoskodó, kisgyermekes házas-
pár. Keressen bizalommal. Fadgyas Niko-
letta, 06-20-270-7575
Vízszerelést vállalok, felújítás, javítás, tel-
jes közű kivitelezés. Séra Barnabás, 06-70-
288-9954
Magas áron vásárolunk mindennemű 
régiséget! Bútorokat, festményeket, dísz-
tárgyakat, könyveket, érmeket, órákat, 
bundákat, komplett hagyatékokat, díjta-
lan kiszállással. Jakab Dorina, 06-20-365-
1042 

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

Az Erzsébetváros Kft. 
GÉPKOCSIVEZETŐT keres

Az önkormányzati cég a gépkocsiveze-
tő állásra jelentkezőktől elvárja, hogy 
rendelkezzenek B kategóriás gépjármű-
vezetői engedéllyel és legalább kétéves 
szakmai gyakorlattal. Előnyt jelent az 
„emelőhátfalas” jogosítvány és a kiste-
herautó-vezetői gyakorlat. Érdeklődni a 
36/30/979-5420-as telefonszámon lehet.

Melyik lesz a legszebb utca Erzsébetvá-
rosban? Az önkormányzat idén is kiírta pá-
lyázatát, amelynek segítségével a lakókö-
zösségek egymással versenyezve tehetik 
szebbé, tisztábbá a környezetüket. 

Idén is elindult pályázatunk, melynek 
keretében a lakóközösségek védelmükbe 
vehetik a házuk előtti közterületeket, és 
versenyezhetnek egymással: vajon kié lesz 
a legszebb utca Erzsébetvárosban?

A versenyen az első 50 jelentkező ve-
het részt, végül pedig az első 25 legjob-
ban teljesítő lakóközösséget összesen 
11 350 000 forint pénzbeli adománnyal 
jutalmazzuk.

Pályázzanak 2022. május 31-ig, és bizo-
nyítsuk be együtt, hogy Erzsébetváros az 
egyik legszebb hely a világon! 
További információkat az alábbi 
oldalon találhatnak: https://www.
erzsebetvaros.hu/page/tiszta-ut-
ca-rendes-haz-2022

Tiszta utca, rendes 
ház pályázat

Ötleteljünk közösen!
HOL ÉS MIKOR?

Május 14-én, szombaton 11 órától a Klauzál téri Családi Napon.

MIRŐL?
Interaktív workshoppokon ismerhetik meg a játszótér, 

szabadtéri fitnesz, sportpálya és kutyafuttató kialakításának 
terveit, valamint elmondhatják véleményüket, javaslataikat.

MILYEN PROGRAMOKKAL KÉSZÜLÜNK MÉG?
• Zöld könyvtár 
• Kézműves program (fűfej-készítés), 
• Bringaturmix – tekerd meg  a saját  koktélod!  
• Felelős Gasztrohős Alapítvány 
   programjai a  fenntartható étkezésről 
• Növénycsere 
• Arcfestés

Minden erzsébetvárosit szeretettel látunk!



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. május 5. és május 31. között. 
A programok változhatnak. Az ajánlónkban szereplő eseményekkel 
kapcsolatban mindig tekintsék meg az aktuális információ kat a 
kulturális intézmény honlapján: www. eromuvhaz.hu

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

Május 6., péntek 17:00
TŰZZOMÁNC ÉS ÉKSZERKÉSZÍTŐ WORKSHOP
Jegyár: 4000 Ft

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

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

Május 11., szerda 19:00 KVÍZEST. Jegyár: 1000 Ft

Május 12., csütörtök 10:00
SENIOR 50 + JÓGA  – 51 év feletti jógázni vágyók-
nak, és nem csak időskorúaknak. Szeretettel várjuk 
azokat, akik egy bizonyos kor felett is aktív életet 
élnek és ezt meg is szeretnék tartani. Vezető: Kot-
roczó Ferencné, Manyi – senior jógaoktató. 
Jegyár: 600 Ft/alkalom, 2000 Ft/4 alkalom

Május 12., csütörtök 17:00
MANAGE IT YOURSELF kerekasztal-beszélgetés 
– Fenntarthatóság a design világában. A Moholy- 
Nagy Művészeti Egyetem design- és művészetme-
nedzsment szakjának programja. Jegyár: 500 Ft

Május 13., péntek 19:00
KEDVENC DALAIM – Hegyi György vendége: 
OLÁH IBOLYA. Jegyár: 1000 Ft

Május 16., hétfő 19:00
OLVASÓKÖR GRECSÓ KRISZTIÁNNAL 
Jegyár: 1000 Ft

Május 17., kedd 16:00
ZUMBA LINE DANCE – Könnyített zenés torna 
nem csak fiataloknak. Jegyár: 500 Ft, mozgássé-
rült-igazolvánnyal ingyenes

Május 17., kedd 18:00
KREATÍV DALSZÖVEGÍRÁS – Dalszövegíró mes-
terkurzus a legjobb mai magyar szövegírókkal – 
LOVASI ANDRÁS. Jegyár: 10 000 Ft

Május 19., csütörtök 10:00
SENIOR 50 + JÓGA – 51 év feletti jógázni vágyók-
nak, és nem csak időskorúaknak. Szeretettel várjuk 
azokat, akik egy bizonyos kor felett is aktív életet 
élnek és ezt meg is szeretnék tartani. Vezető: Kot-
roczó Ferencné, Manyi – senior jógaoktató. 
Jegyár: 600 Ft/alkalom, 2000 Ft/4 alkalom

Május 20., péntek 19:00
KISS PÉTER ELŐADÁSA. Jegyár: 1000 Ft

Május 21, szombat 10:00
MANERA WORKSHOP – Kiss-Baraksó Alexandra 
bioworkshopja. ingyenes

Május 21., szombat 19:00
PARDON ME! KONCERT  
A Szabad a színpad tehetségkutató verseny III. 
helyezett zenekarának koncertje. Jegyár: 1000 Ft

Május 25., szerda 18:00
WORKSHOP A VÁSZONZSÁKOSLÁNY VEZE-
TÉSÉVEL – Dezodor és fényvédő ajakír készítés. 
Jegyár: 2000 Ft

Május 26., csütörtök 10:00
SENIOR 50 + JÓGA – 51 év feletti jógázni vágyók-
nak, és nem csak időskorúaknak. Szeretettel várjuk 
azokat, akik egy bizonyos kor felett is aktív életet 
élnek és ezt meg is szeretnék tartani. Vezető: Kot-
roczó Ferencné, Manyi – senior jógaoktató. 
Jegyár: 600 Ft/alkalom, 2000 Ft/4 alkalom

Május 26., csütörtök 18:00
ÚJHÁZI ADRIENN KIÁLLÍTÁSA - FINISSZÁZS
Ingyenes

Május 31,. kedd 16:00
ZUMBA LINE DANCE – Könnyített zenés torna 
nem csak fiataloknak. Jegyár: 500 Ft, mozgássé-
rült-igazolvánnyal ingyenes

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

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

Május 14., szombat 11:00 
Az 5+1 harmadik, májusi alkalmán megmu-
tatjuk, miként kapcsoljuk az utazás fogalmát a 
múzeum gyűjteményéhez, bejárjuk a világot 
Franciaországtól Japánig, felpattanunk a MÁV 
vonatjaira, és megpihenünk csendes folyópar-
tokon Németország tájain. Jegyár: 1000 Ft

Május 21., szombat 11:00
PINCÉTŐL A PADLÁSIG – épülettörténeti séta. 
Épülettörténeti sétánk során megismerkedünk 
a Mester, Róth Miksa az épületben töltött min-
dennapjaival. Jegyár: 1500 Ft

Május 28., szombat 10:30
ÁLTALÁNOS TÁRLATVEZETÉS – a résztvevők 
a séta során a művész életével és munkásságá-
val is megismerkedhetnek. Jegyár: 1000 Ft

Május 29., vasárnap 17:00
RÓTH SZALON • TAVASZ  – Róth Miksa és 
családja egykori otthonában programunkon a 
zene kap kiemelkedő szerepet. Ezúttal Román 
Mikola (hegedű) és Hosung Chung (cselló) 
koncertjét hallgathatjuk meg. Jegyár: 1000 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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Május 14., szombat 15:00
ROXFORTI TERÁPIA – Klinger Mária pszicho-
lógus és irodalomterapeuta foglalkozása. Az 
árnyékszemélyiségünket tárjuk fel a Harry Potter 
és a Főnix Rendje című 5. kötet segítségével. 
Jegyár: 4000 Ft

Május 20., szerda 18:00
TÁRLATVEZETÉS  –  A pesti mozik története 
elevenedik meg. Tárlatvezetés vetítéssel, beszél-
getéssel. Jegyár: 500 Ft

Május 27., szerda 17:00
KAPCSOLATOK – terápiás filmklub Imrei Andrea 
vezetésével. Terápiás filmklub, amelynek kere-
tében jelentős alkotók filmtörténeti jelentőségű 
filmjein keresztül vizsgáljuk különféle emberi 
kapcsolatainkat, ezek nehézségeit és megoldási 
alternatíváit. Jegyár: 4000 Ft

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

Május 5., csütörtök 18:00
SZUNYOGH SZABOLCS ONLINE 
ELŐADÁSA  – Trockij, a szovjet forradalom 
zsidó vezére. Ingyenes

Május 8., vasárnap 16:00
ZSIDÓ GASZTRONÓMIAI SÉTA FŰSZERES 
ESZTERREL  – Erzsébetvárosban. 
Jegyár: 2000 Ft

Május 12., csütörtök 18:00
VOLT EGY ÉV. 1980!  – zenés múltba néző. 
Jegyár: 1500 Ft

Május 15., vasárnap 16:00
SZERELEM AZ ERZSÉBETVÁROSBAN  – Az 
Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár állandó kiállí-
tásának szobáit TÉRI SÁNDOR színművész tölti 
meg szerelmes irodalommal. Jegyár: 1500 Ft

Május 19., csütörtök 17:00
GASZTRO-WORKSHOP FŰSZERES ESZTER-
REL – Zsidó tapasok. Jegyár: 10 000 Ft

Május 22., vasárnap 16:00
HÍRES ZSIDÓK ERZSÉBETVÁROSBAN 2. 
RÉSZ  – Séta Deák Gáborral. Jegyár: 2000 Ft

Május 26. - június 20.
LAUDER TEHETSÉGHÁZ KIÁLLÍTÁSA 
Ingyenes

Május 29. vasárnap, 17:00 
KÖNYVBEMUTATÓ  – Dévavári Zoltán: Egy 
elmesélhetetlen történet. 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.

Művészeti 
és Kulturális Központ

www.k11.hu      Ⅰ               K11 Művészeti és Kulturális Központ      Ⅰ               k11kulturaliskozpont 

BELÉPŐ: 1000 FT 
A belépő megvásárolható a jegyx1.hu 
és a jegy.hu oldalakon és a helyszínen.

helyszín: 

K11 Művészeti és Kulturális Központ Udvara 
(1075 Budapest, Király u. 11.)

Pardon ME!
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A  SZABAD A SZÍNPAD!
KÖNNYŰZENEI TEHETSÉGKUTATÓ KÖZÖNSÉGDÍJASA

https://www.rothmuzeum.hu/programok
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KERESZTREJTVÉNY

Milyen úton gurul a labda 
a kis úhoz?

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!

GYERMEKREJTVÉNY

A Spinoza
Otthonos, családias hely a Spinoza kávé-
ház, cuki kis ékszerdoboz a bulinegyed kel-
lős közepén. A zongoránál fess fiatalember 
slágereket játszik, aprócska asztaloknál terí-
tenek, semmi puccoskodás, hívogat a han-
gulata, amerre csak nézel, ha hagyják. De 
nem hagyják. Fut eléd Barbara, szedi rólad 
a kabátod, adja a kezedbe a velkámdrinket, 
tol előre Budapest legkisebb színháztermé-
be, ahol épp a Sabbathsong Klezmer Band 
zenél. Muszáj mozdulni, a muzsika magával 
sodor, felemel, megforgat, mire észhez térsz, 
hirtelen véget ér, s Barbarának alig sikerül 
kimenteni a kiáradó, ezernyelvű embertö-
megből, leültetni egy újabb pohár borral.

Mosolyogva érkezik Takács Imi étterem-
vezető, tizenöt éve dolgozik a Spinozában, 
amely szerinte magyaros zsidó étterem. 
Nem kóser, de nyugodtan lehet itt zsidó 
bölcsességeket olvasni egymásnak. Imi 
logisztikázza a betérőket, hiába, hát nincs 
hely, de kis türelem, igyanak párat, aztán 
előbb-utóbb nagy szeretettel elkezdenek 
etetni. Én sóletet kóstoltam, amit persze 
nem illik összetéveszteni a babfőzelékkel, 
egészen más műfaj. Ezt a zsidó egytálételt 
nagyon macerás elkészíteni: kemencében 
vagy sütőben sül legalább nyolc órán át.

A Spinoza-féle sólethez kerületi hentestől 
veszik a marhanyakat. Azt felkockázzák, a 
babhoz rakják a krumplit, az árpagyöngyöt, 
a csicseriborsót, belekeverik a libazsíron 
dinsztelt hagymát, óvatosan belenyomják 
a héjas tojásokat, felöntik annyi vízzel, hogy 
pont ellepje, fűszerezik, sózzák, és a lefedett 
tűzálló edényt a sütőbe tolják. 110 fokon 
kell készíteni, akkor érnek szépen össze az 
adalékok. Tálalás előtt a tojást megpucolják, 
a krumplikat feldarabolják, ezekkel díszítik a 
sóletet, meg néhány cikk kovászolt uborkát 
hajítanak a tetejére. Csak a harmónia végett. 
Én kacsasütő tálban sütöm majd, péntek 
este betolom a sütőbe, hogy szombaton 
ne kelljen vele babrálni. A sólet története 
ugyanis a sabbathhoz, azaz a szombathoz 
kapcsolódik, ami a zsidó hagyomány szerint 
pihenőnap, amikor főzni sem szabad. 

Mazel tov! 
Szusi

 Szusi szerint 
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