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ÜNNEPI KIHÍVÁSOK„3,5 milliárd 
forintot vettek 

el Önöktől, 
lakóktól 

a sokszor 
észszerűtlen 
kormánydön-
tések, tették 
mindezt úgy, 
hogy a Covid 

elleni védeke-
zés költségeit 
gyakorlatilag 
áthárították 

a kerületekre.” 
Polgármesteri 
összefoglaló
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Ezeken felül mindenképpen helyet kell 
találni a 2021. évi költségvetésben a Covid 
elleni védekezés millióinak. Mert sajnos a 
járvány még nem ért véget, és még nem is 
látjuk a végét. Bizakodóak lehetünk, hogy 
egy védőoltás-sorozattal nyárra visszatér-
hetünk a régi kerékvágásba, és folytathatja 
mindenki a korábban megszokott életét. 
De még nem tartunk itt. 

Azonban büszkék lehetünk arra, 
hogy az elvonások ellenére maximális 
biztonsággal tudtuk fenntartani az ellátó-
rendszerünket, az intézményeink folya-
matos üzemelését biztosítottuk, társasházi, 
lakossági és civil szervezetek számára kiírt 
pályázatok sorával igyekeztünk segíteni 
a helyieket. Önkormányzati lakásokat 
újítunk fel, bérlakás-pályázatokat is írtunk 
ki. Megszerveztük a parkolás átvételét, és 

az indokolatlanul ingyenessé tett parkolás 
ellenére sem bocsátottuk el az üzletág 
munkatársait, új területeken, új feladatok-
kal láttuk el őket. 

Ahogy arról az előző lapszám egyéves 
összefoglalójában részletesen beszámol-
tunk, márciusban, a teljesen ismeretlen 
helyzetben, napok alatt megszerveztük 
a 65 év felettiek számára a bevásárlást, 
megoldottuk a közétkeztetésben részt-
vevők számára a melegételhez jutást, 
egyszeri segélyt kaphatnak azok a 
kerületiek, akik elveszítették a munka-
helyüket, maszkokkal és fertőtlenítősze-
rekkel láttuk el minden intézményünket. 
Ezt a munkát most is folytatjuk, a valós 
adatok hiányában, százmilliós adótéte-
lek elvonása mellett: a kerület minden 
közterületét és játszótereit rendszeresen 
fertőtlenítjük, és az összes egészségügyi, 

szociális és nevelési intézményünkben 
folyamatossá tettük a Covid-tesztelést. 

Nagyon nehéz, és nagyon komoly 
feladat arról dönteni, hogy remélhe-
tőleg csak ideiglenesen, de mire nincs 
szükség. Önök is érzik a kormányzati 
elvonások hatását, hiszen, például, idén 
nem jut mindenkinek önkormányzati 
fenyőfa. Ezt személy szerint nagyon 
sajnálom, de tudom, hogy jut helyette 
150-200 embernek a túléléshez szüksé-
ges pénzbeli segély. Nagyon igyekszünk, 
hogy azok a költségvetési tételek kevéssé 
vagy egyáltalán ne csökkenjenek, melyek 
a lakossági támogatások sorába tartoz-
nak. De tudomásul kell venni, hogy nem 
jut mindenre, 3,5 milliárd forintnyi kieső 
bevétel mellett az életben maradás a cél, 
és a járvány mielőbbi vége a remény. 

Megválasztásunk után pár hónappal 
szembesülnünk kellett egy világjárvány-
nyal, az ezzel járó szigorú korlátozások-
kal és az ezek következtében kialakult 
gazdasági válsággal. Ebben a váratlan 
helyzetben, az önkormányzatiság során 
még soha nem gyakorolt rendkívüli 
jogrendben, irgalmatlan költségvetési el-
vonások mellett kellett működtetnünk a 
kerületet. Ebben a helyzetben sajnos sok 
mindent el kellett engednünk választási 
ígéreteink, terveink azonnali megvalósí-
tásából. Időre van szükségünk, míg talpra 
áll a gazdaság, míg a megszokott hétköz-
napok visszatérnek. Nem csak nekünk, 
hanem a kerületieknek, az országnak, 
Európának. 

A járvány valamilyen formában min-
den család életébe belopózott, és azok 
sínylik meg leginkább, akik sok esetben a 
máról a holnapra éltek. Idősek, gyerekek, 
munkájukat elvesztők. Sokan szorulnak 
segítségre.

Az adóelvonások, a parkolás 
ingyenessé tétele, az adóeme-
lés-korlátozása, a járvány elleni 
védekezés, hatalmas terhet ró az 
önkormányzatra. Jelen pillanat-
ban is zajlik a jövő évi költségve-
tés tervezése, amelynek ösz-
szeállításakor ezek a tételek 3,5 
milliárdos mínusszal írják felül a 
terveinket. 

A kerület pénzügyeinek kezelése 
nagyon hasonló a családi kasszák beosztó 
és elszámoló költségvetéséhez. Ha ételre 
kell a pénz, akkor nem gondolkozunk új 
telefon vásárlásában, amikor cipő kell a 
gyereknek, akkor nem veszünk helyette 
divatos játékot. 

Nincs mese, a kerületet működtet-
ni kell. Meg kell oldani, hogy legyenek 
óvodáink, bölcsődéink, nyugdíjasháza-
ink, védőnőink, hogy legyen útfelújítás, 
a játszóterek biztonságosak legyenek, 
és a közterületek takarítása is közügy. 
Működtetnünk kell a szociális ellátórend-
szert, kalkulálnunk kell a járvány miatt 
krízishelyzetbe került lakók támogatásá-
val. Ezek a kötelező feladatok, ezeket 
be kell építeni a költségvetésbe, ezt 
törvényi kötelezettségünk ellátni. 

Nagyon sok olyan tétel is szerepel a 
költségvetésben, ami azért fontos, mert 
a lakossági támogatási rendszer része, 
ami a közösségnek szól. Ilyenek például 
a társasházi támogatások, amit pályázati 
formában vehetnek igénybe a lakókö-
zösségek. Egy kéménybélelés elmara-
dása, egy gázkizárás, egy fel nem újított 
függőfolyosó sok esetben krízishelyzetet 
okozhat. Első intézkedéseink egyike volt, 
hogy ezeket a pályázatokat egybegyűj-
töttük, és gyakorlatilag majdnem egész 
évben folyamatosan pályázhatóvá tettük. 
Százmilliós összeg? Igen. Szükség van rá? 
Igen. Önöknek fontos? Igen. 

Közös a célunk, közös a felelősségünk, és közös a veszteségünk is. A fertő-
zöttek száma drasztikusan emelkedik, az elhunytakat a családok, barátok 
gyászolják, de valójában egy ország emlékezik meg róluk. Mindannyian 
felelősek vagyunk azért, hogy minél kevesebben betegedjenek meg, hogy ne 
omoljon össze az egészségügyi ellátórendszerünk. Felelőtlenség lenne arra 
buzdítani, hogy ezen a karácsonyon nagy családi összejöveteleket szervez-
zünk. Mondom ezt annak ellenére, hogy tudom, mindannyiunk számára 
fontos ünnep ez. Ám az idei karácsony más lesz, egyszerűen nem lehet 
olyan, mint amilyenre vágyunk. A távoli városokban lakó családtagokat 
ugyanúgy, mint a szomszéd ajtó mögött élő barátokat, vagy külföldön élő 
és kint rekedt magyarokat köti össze lélekben, ugyanakkor távolítja el a 
térben a vírustól való félelem. Emellé társul az a hatalmas lelki teher, hogy 
nem csak távol, de bezártságban is maradunk az ünnepekre. A távolság 
azonban nem feltétlenül eltávolodás is. 

Keressük az alkalmat, a lehetőséget arra, hogy telefonon, viberen, sky-
pe-on tarthassuk a kapcsolatot idősebb, és éppen ezért nagyobb veszélynek 
kitett szüleinkkel, rokonainkkal. Most van lehetőség arra, hogy feleleve-
nítsük a kedves karácsonyi, újévi üdvözlőlapok küldésének szokását, hogy 
az ablak alatt énekeljük a gyerekekkel a Kiskarácsony, Nagykarácsonyt a 
Nagyinak, vagy letegyünk az ajtó elé egy finom töltött káposztát nagy-
apánknak. 

Bízom abban, hogy minden kerületi lakó, és minden ember ebben a 
járványterhes világban, megtalálja a kapcsolattartásnak a módját és lehe-
tőségeit, és senki nem lesz teljesen egyedül az ünnepek alatt. Ez pedig csak 
rajtunk múlik. A járvány nem akadályozhatja meg a szeretet különféle 
formáinak megnyilvánulását, és nem törheti le a bizalmunkat a jövőben!  
Kellemes ünnepeket, és járványmentes 2021-es esztendőt kívánok mind-
annyiunknak!

Niedermüller Péter

Közösen viseljük ezt a terhetIdén más lesz az ünnep, hiszen az önkormányzat a családokhoz, az 
egyedül élőkhöz, a nyugdíjasokhoz hasonlóan megsínylette a járványt.

3,5 milliárd forintot vettek el Önöktől, lakóktól a sokszor észszerűtlen 
kormánydöntések, tették mindezt úgy, hogy a Covid elleni védekezés költségeit 

gyakorlatilag áthárították a kerületekre. Alább csak az adóelvonások tételei. 



támogatást. A támogatás mértéke 57 000 Ft, ha a családban 
gyermeket nevelnek 71 250 Ft.

Részletek az önkormányzat honlapján: www.erzsebetvaros.hu
 
Videó tájékoztatók a járványról
A Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ interjút készített 
dr. Decastello Alice háziorvossal, 
aki beszámolt a Covid-19 főbb 
tüneteiről, a vírusos megbetegedés 
utáni teendőkről és a jelenlegi 
egészségügyi szolgáltatásokról. 

A Polgármesteri Hivatalnak van 
üzemorvosa is, dr. Komáromi Zoltán 
személyében, akit már megismer-
hettek korábbi lapszámainkból is. 
Mini-videósorozatában az önkor-
mányzat védelmi tevékenységéről, 
a tesztelésről, a maszkviselésről, 
az egyéni védekezésről, és az idei 
karácsonyi készülődéssel kapcso-
latos tudnivalókról tájékoztatja az 
érdeklődőket. 
A videók elérhetőek az Erzsébetvá-
ros Hírei Facebook-oldalon is. 

Parkolás
Bár az ingyenessé tett parkolás okozott némi káoszt a kerületi-
ek életében, kis könnyebbség, hogy most nem kell a parkolási 
engedélyeket ügyintézni. Ennek oka, hogy elfogadásra került az 
a rendelet, ami 2021. március 31-ig meghosszabbítja a 2020. évre 
kiadott parkolási engedélyeket. 

Idős lakók segítése
Az önkormányzat Humán Szolgál-
tatója felhívással fordult a kerület 
idős lakóihoz, akik segítség nélkül 
maradtak. Kérik, hogy hívják a +36-
1-283-4891-es telefonszámot 8:00 és 
16:00 óra között, vagy írjanak a koro-
navirus@bjhuman.hu e-mail-címre.

Segítség a léleknek is
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató 
Központ telefonos lelki támogatás nyújt az erzsé-
betvárosiaknak. „Feszült a járványhelyzettel járó 
bizonytalanságtól? Magányos, elszigetelt a karan-
ténban? Otthonról dolgozik, és nehezére esik el-
választani a szabadidőt a munkától? Ha szívesen 
megosztaná nehézségeit, intézményünk pszichológus szakemberei 
támogató telefonbeszélgetéseket ajánlanak Önnek a koronavírus 
okozta veszélyhelyzet időtartama alatt. Keressen minket az alábbi 
időpontokban és telefonszámon: +36-30-788-5514. Hétfő-csütör-
tök: 9-15 óra között / Péntek: 9-13 óra között.”

MIT SZÓL A JÁRVÁNYÜGYI 
INTÉZKEDÉSEKHEZ? 

Bálint 
Nem zavarnak a járványos szabályok, hogy 
maszkot kell hordanom, csak bepárásodik 
tőle a szemüvegem. A munkahelyen is hor-
danom kell, de ott is mindenki szigorúan 

betartja, hogy ne fertőzzük össze egymást. 
Szerintem a vásárlási sáv nem annyira kelle-

metlen, egyszerűen be kell osztanunk az időnket jobban. 

Móni 
Valamelyest zavaró, hogy maszkot kell 
hordanunk, de szükségszerű. Legyen ez a 
kis kellemetlenség, minthogy a kórházba 
feküdjünk és nem kapunk levegőt. A meg-

előzés fontos. A vásárlási sávnak örültem, 
viszont az emberek a negatív dolgokat emelik 

ki sajnos. Egy egyszerű véleménynyilvánítás  vagy döntés is 
azonnal képes gyűlöletet ébreszteni. 

Lajos
A legdurvább, hogy nem lehet parkolni. Er-
ről valaki csak tehet. Mindenki keringőzik, 
sehol egy darab parkoló. Ha az lett volna 
a cél, hogy hogyan lehet nagyobb kárt 

okozni, akkor sem tudtak volna durvábbat 
kitalálni. A maszkviselés nem zavar, a dzsuva 

miatt kifejezetten hasznos. 
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Az állatok is szorulhatnak 
segítségre
A Fővárosi Önkormányzat számára vész-
helyzet idején a társállatok egészsége is 
fontos. A kijárási tilalom alatt este 20:00 
óra és hajnali 05:00 óra között sürgős 
esetekben az Állatmentő Liga és a FÖRI 
Állatvédelmi Őrszolgálata segít a beteg 
kutyák és macskák állatorvosi ügyeletre 
szállításában. Telefonszám: +36-1-301-7500. 
A ZöldEb is üzemeltet segélyvonalat, 
és Facebook-oldalukon is igyekeznek a 
gazdik segítségére lenni. (Részletek a 33. oldalon)

Plusz 1 hír
Budapest a következő években összesen 50 milliárd 
forintot kap az egészségügyi ellátás fejlesztésére.  
Niedermüller Péter polgármester a kerületi önkor-
mányzat honlapján részletes tájékoztatást nyújt a 
tudnivalókról, a hír fontos mondata, hogy „kerüle-
tünk lakói számára havonta 25 CT és 12 MR többletvizsgálati kapaci-
tás áll rendelkezésre ennek a lehetőségnek köszönhetően”.
www.erzsebetvaros.hu

Kötelező a maszk!
Már Müller Cecília számára 
sem kérdés, vagy választha-
tó opció, hogy viseljünk-e 
maszkot, vagy sem: a maszk 
viselése a közterületeken 
KÖTELEZŐ. Erzsébetvárosban 
sportolás közben, illetve a 
parkokban nem kell maszkot 
hordani, de a 1,5 méteres egy-
más közötti távolság betartása 
itt is lényeges.   

Teszteléssorozat
Mivel nem, vagy csak nagyon kevés tesztet kap külső forrás-
ból a kerület, ezért saját költségvetésből tették folyamatossá a 
tesztelést a nevelési intézményekben és a szociális területeken. 
Ugyancsak folyamatos tesztüzem van az önkormányzat hivatala-
iban is. A rendszeres heti, akár egyedi gyorsteszteléseken kívül 
PCR-tesztekkel is ellenőrzik a hivatali dolgozókat

RÖVIDEN
• A gyakoribb takarítás mellett folyamatos a közterületek, járdák, 

játszóterek fertőtlenítése. 
• A Polgármesteri Hivatal átállt az online ügyintézésre. Személyes 

ügyfélfogadásra nincs lehetőség. (Részletek a 29. oldalon.)
• Az ERöMŰVHÁZ kulturális intézményeit a szabályoknak megfelelő-

en be kellett zárni. Lapszámunk 46. oldalán azonban megtalálha-
tóak online programjaik, sőt, bemutatkozik az ERöMŰVHÁZ TV is!

• A Mozgáscentrum, a Varázsdoboz játszóház, a Pöttöm és a Picúr 
Klub sem fogad látogatókat. 

• A kerület kutyafuttatói nyitva vannak, de kérik, hogy a gazdik 
figyeljenek oda a minimális távolságtartásra. 

• A veszélyhelyzeti rendelkezések miatt a november 23-ra terve-
zett közmeghallgatás elmaradt. 

Rendkívüli támogatás!
Erzsébetváros Önkormányzatától egyszeri segély kérhető, rend-
kívüli települési támogatás címen akár 71 250 Ft-os összegben. A 
márciusban alkotott rendelet most ismét életbe lépett a ve-
szélyhelyzet újbóli bejelentése miatt. Az egyszeri önkormányzati 
támogatást az a kérelmező kaphatja, akinek:
• megszűnt a munkaviszonya a koronavírus-járvány miatt elren-

delt veszélyhelyzet ideje alatt,
• az elrendelt veszélyhelyzet miatt legalább 30 napig fizetés nél-

küli szabadságra kényszerült,
• a veszélyhelyzet alatt munkáltatója legalább 30 napra mentesí-

tette őt munkavégzési kötelezettsége alól, és ezalatt fizetést sem 
kapott. E mellett pedig családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300%-át, vagyis 
85 500 Ft-ot.

• A támogatás további feltétele, hogy a kérelmező más települési 
önkormányzattól, ugyanezen a jogcímen korábban nem igényelt 

Információhiány
A járványhelyzet – lapzártánkkor – nemhogy javuló, de gya-
núsan romló tendenciát mutat. A nemzetközi „jóslatok”, amit 
senki nem akart elhinni egy hónappal ezelőtt, sajnos beigazo-
lódni látszanak, majdnem napi 200 elhunyt, a kevés tesztelés 
ellenére is több ezer igazoltan pozitív beteg. Erzsébetvárosban 
a település vezetői gyakorlatilag folyamatos információhiány-
nyal küzdenek, valami érthetetlen okból kifolyólag NEMZETI 
TITOK, hogy melyik városban, mennyi Covid-fertőzött van, 
mennyien gyógyultak meg, és az is, mennyien haltak meg. 
Sem a kerület polgármestere, sem az országgyűlési képviselője, 

sem a testület nem kap választ kérdéseikre, az Operatív Törzs 
és a Kormányhivatal elzárkózik a részletes adatközléstől. Ezen 
adatok ismerete, a számok változása pedig igencsak lényeges 
lenne, a pandémia-megelőző, védekező és lakosságot támogató 
intézkedések meghozatalához. Niedermüller Péter polgármester 
Facebook-posztban jelentette be, hogy bírósági úton igyekszik a 
kerületi önkormányzat megbízható adatokhoz jutni. Az eljárás 
keretében a Pesti Központi Kerületi Bíróság adatszolgáltatásra 
kötelezte a Kormányhivatalt. Lapzártánkig nem érkezett válasz a 
megkeresésre, de a www.erzsebetvaros.hu oldalt követők választ 
fognak kapni, amint az önkormányzat hozzájut az adatokhoz.  

VÍRUSNAPL    8.́
Itt az év vége, és egy évvel ezelőtt ilyenkor teljesen másképp készültünk az ünnepekre, más érzésekkel vár-
tuk az új évet. Többek között arra sem készültünk, hogy Vírusnaplónk lesz, és immár a 8. részét is elkezdhet-
jük összeállítani. Furcsa, megszokhatatlan változásokat hozott a 2020-as év, és még fogalmunk nincs, hogy 
az újfajta hétköznapok mikor válthatnak vissza a korábban ismertre. Maszkban járunk, nem szívesen fogunk 
kezet, az ölelés veszélyes kategória, egyre több ember szorul valamilyen segítségre. Vannak, akik szigorúan 
betartják a járványügyi szabályokat, vannak, akik számára most is az a legfontosabb, hogy melyik plázában 
mit vegyenek. Nem vagyunk egyformák, és nem is kell, hogy egyformák legyünk. Egyszerűen felelősségtelje-
sen kell viselkedni, és tudomásul venni, hogy ennek az egésznek akkor tudunk korlátokat szabni, ha magunk 
is korlátozzuk önmagunkat. A karácsony ajándékok nélkül is karácsony, és idén a legnagyobb ajándék, amit 
kérnénk, hogy megölelhessük szüleinket, barátainkat. Reméljük jövőre ennek már semmi akadálya sem lesz!

Lapzártánkkor érkezett!
Járványügyi szakemberekkel konzultálva Orbán Viktor de-
cember 7-én bejelentette, hogy a kijárási tilalom és az egyéb 
szigorú intézkedések január 11-éig életben maradnak. Decem-
ber 24-ével kapcsolatban csak 21-én jelentik be a tudnivalókat. 
December 31-én már biztos, hogy nem lehet  utcabálokat és 
közösségi szilveszteri bulikat tartani!

Tesztsorozat a szociális intézményekben 

PCR-teszt az önkormányzatnál 
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Muskátli-újrahasznosítás
Civil kezdeményezésre: Hatalmas sikerrel zárult a 
muskátli-mentőakció a kerületben, aminek fé-
nyében jövőre remélhetőleg több ezer pompás 
virág fogja díszíteni társasházainkat, erkélyeinket, 
közösségi tereinket. 

Mint októberi lapszámunkban 
megírtuk, az oszlopos virágtartó-
kon a nyár folyamán hatalmasra 
megnőtt muskátlik teleltetéséről 
sajnos nem tud gondoskodni az 
Erzsébetváros Kft., ezért a majd-
nem 10 ezer tő növény hagyomá-
nyosan a zöldhulladékba kerül-
hetett volna. Az Erzsébetváros 
Kft. vezetője, Galambos András 
segítségével sikerült megszervez-

ni, hogy a növények jelentős része gazdára találjon, a Murányi 
utcai telephelyet ugyanis novemberben egy hétre ideiglenes vi-
ráglerakattá alakították. Az akcióban nagyon sokan vettek részt, 
az intézményeknél, társasházaknál, lakóknál és lakóközösségek-
nél majdnem az összes virág gazdára talált. Éppen ideillik az a 
mondat, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet!

PARKOLÁSI HÍREK 
A kerület mostanában egyik leginkább 
kedélyborzoló témája a parkolás. Kishíre-
inkben röviden összefoglaljuk, mi történt 
az elmúlt időszakban. 

MEGHOSSZABBODÓ 
PARKOLÁSI 
ENGEDÉLYEK! 
A képviselő-testü-
let olyan rendele-
tet alkotott, amely 
2021. március 31-ig 
meghosszabbítja 
az idei évre kiadott 
parkolási engedélye-
ket. Ennek megfelelően 
nem kell most parkolási 
engedélyt kérni a 2021. évre. 

KÜLÖN PARKOLÓHELYEK A HELYIEKNEK!
Az önkormányzat olyan parkolóhelyeket 
alakít ki, ahol csak a kerületiek parkol-
hatnak 18:00 óra és 7:00 óra között. Ez az 
önkormányzati parkolóhelyek felét érinti. 
„Különösen fontos ez a döntés most, 
amikor a kormány ingyenes parkolási 
rendelete egyformán nehezíti a lakók 
és az önkormányzat életét. Az önkor-
mányzattól havi 125 millió forintot vesz 
el, a lakóknak pedig parkolási-káoszt 
okoz. Ezen a helyzeten nem változtatha-
tunk, azon viszont segíthetünk, hogy az 
erzsébetvárosiak munka után hazaérve 
könnyebben találjanak parkolóhelyet” 
– írta a kerület honlapja, amely szerint 
a parkolóhelyek kialakítása hamarosan 
elkezdődik. Amennyiben minden utcában 
sikerül kialakítani az ehhez szükséges for-
galomtechnikai megoldásokat, januártól a 
munkából hazatérő erzsébetvárosiak sok-
kal könnyebben találnak majd maguknak 
parkolóhelyet.

VÁROSLIGETI PARKOLÓ
Korábbi számunkban Szücs Balázs alpol-
gármester és Devosa Gábor önkormányzati 
képviselő számolt be róla, hogy a Dózsa 
György úti parkoló építési engedélyét 
visszavonta a bíróság, így az nem nyitott 
meg ősszel. Információink szerint az ön-
kormányzat tovább egyeztet az üzemeltető 
céggel. (Lapzártánkkor érkezett, hogy a 
parkoló megnyitott december elején.) 

FIZETŐSSÉ VÁLIK A DAMJANICH UTCA ÉS 
KÖRNYÉKE 
Megoldódik a Damjanich utcai és Rotten-
biller utcai ingyenes parkolás kérdése 
– ezentúl ugyanis a fizetőssé válik a par-
kolás a kerületen kívül élők számára. Az 
önkormányzat az október 21-i ülésén úgy 
döntött, fizetőssé teszi mindkét utcában a 
parkolást. Ezen a területen a roncsautókat 
az önkormányzat cége, az ERI elszállítja. 

Megmentett 
munkahelyek 
A fotón látható hölgyek parkolási ellenőrök, és hogy miért izgalmas, 
hogy a Garay téren sétálnak? Azért, mert ők most fizetőparkolás hiá-
nyában a Dózsa György úti Idősek Otthona lakóinak vásárolnak be. 

A járvány továbbra is emelkedő 
szakaszban van Magyarországon, 
amire a kormány egyik reakciója az 
volt, hogy ingyenessé tette a parko-
lást az egész országban. Ez egyrészt 
havonta 125 millió forintot húz ki 
Erzsébetváros, tehát az itt élők zse-
béből, másrészt heteken, hónapokon 
keresztül feleslegessé teszi a parko-
lóőrök munkáját. Az nem írásunk 
témája, de az is tény, hogy ezzel az 
intézkedéssel megvalósult az idei 2. 
Nagy Parkolási Káosz. 

Mindenesetre a csak idén nyáron 
indult helyi parkolási üzletág vezetői 
számára némi fejtörést okozott, 
mihez kezdjenek a felszabaduló 
munkaerővel, ám pár nap alatt kialakult egy 
remek együttműködés az önkormányzat 
másik intézményével, a Humán Szolgáltatóval. 
Itt jelenleg a járványhelyzet miatt nagyon sok 
segítségre van szükség. Summa summárum, 
a kerületi parkolóőrök egy részét oda irányították, ahol nagy szükség van rájuk: a 
szociális területekre. 

A parkolóőrök pedig szívesen vesznek részt a kerületi idősotthonokban lakók meg-
segítésében. Mivel az ott lakók a járvány miatt a fokozottan védendő rizikócsoporthoz 
tartoznak, ezért gyakorlatilag nem mozdulnak ki. Így az alapvető élelmiszereken túl 
a parkolóőrök szerzik be nekik a szükséges árucikkeket. De sok más új feladatot is 
ellátnak a parkolóőrök, jelen pillanatban például portaszolgálatot látnak el a Peterdy 
utcai otthonban, részt vesznek majd a rászorulók számára szervezett fenyőosztásban, 
besegítenek a piacüzemeltetésnek és saját házuktáján, az EVIN-ben is részt vesznek a 
bérlemény-ellenőrzésben. 

A kerületi idős, rászoruló emberek ellátását a Bischitz Johanna Integ-rált Humán szolgáltató Központ szervezi. Forduljanak hozzájuk bizalommal!

November 26-án kihirdették az 
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztön-
díj győzteseit, a nyertesek Peer 
Krisztián, Mesterházi Mónika, 
Szvoren Edina, Kabai Lóránt és 
Tóth Krisztina lettek. 
A Szücs Balázs kulturális alpolgármester 
kezdeményezésére idén indult ösztön-
díjpályázaton keresztül az önkormányzat 
a kortárs magyar irodalmat támogatja. 
Simon Márton költő, a kerület kulturális 
intézményeinek munkatársa bonyolította 
le a pályázatot, és neves magyar kulturá-
lis szereplők kaptak helyet a zsűriben. A 
zsűri elnöke, Gács Anna irodalomkritikus 
elmondta: rengetegen pályáztak az ösz-
töndíjra, kilencvennégy pályázat érkezett. 
A győzteseket méltatva hozzátette, ha 
ezt a névsort megnézi valaki, akkor látja, 
hogy milyen sokféle ez az öt ember, sok-
féle irodalmat ír, van közöttük prózaíró 
és költő, van közöttük a közönség előtt 
nagyon népszerű szerző és rejtőzködőbb 
alkat. Szerinte a névsor a kortárs magyar 
irodalom sokféleségét jeleníti meg.

A zsűri tagjai Gács Anna, Nagy 
Boglárka, a Jelenkor főszerkesztője, Visy 

Beatrix irodalomtörténész, Babiczky 
Tibor költő és Kemény István író voltak, 
a pályázat tiszteletbeli fővédnöke Lator 
László költő. 

A program a győztes írók bevonásával 

most kezdődik, online az Erzsébetvárosi 
Irodalmi Ösztöndíj Facebook-oldalán 
lehet követni, ahol várhatóan interjúk, 
felolvasások, bemutatkozó videók is 
lesznek. 

Átadták az Irodalmi Ösztöndíjakat

A jelenleg érvényes járványügyi szabályok miatt az irodalmi díjak jelképes átadóünnepségén 
a kezdeményező Szücs  Balázs alpolgármester, Gács Anna irodalomkritikus, a zsűri elnöke és 
Simon Márton költő, a pályázat szervezője megköszönték minden pályázónak a részvételét.

65 erzsébetvárosi civil 
kapott támogatást
Dacára a megszorításoknak és a járványhelyzetnek, Erzsé-
betváros összesen 40 millió forinttal támogatja a kerületben 
működő civileket – közölte Szücs Balázs alpolgármester, mikor 
december elején átadta a támogatási okleveleket a szerveze-
tek képviselőinek. 
Erzsébetváros Önkormányzata nyáron pályázatot írt ki civil 
szervezetek támogatására, amelyen több mint száz szervezet 
indult el. 
– Cél, hogy állandó híd épüljön fel a civilek és az önkormányzat 
között, és Erzsébetváros köszönettel tartozik azoknak a civilek-
nek, akik aktívan segítettek, talpon maradtak a járványhelyzet 
alatt is – mondta az alpolgármester, hozzátéve, nagyon örül, 
hogy ennyien pályáztak, és az önkormányzat anyagilag képes 
volt ilyen sok kezdeményezést támogatni. – Azt gondoljuk, 
hogy a civil szervezeteknek szakmai alapon kell támogatást 
adnunk, korrekt, egyenlő feltételek mellett. 
Idén a civilek működésre és projektekre is pályázhattak, ösz-
szesen 40 millió forint értékben. Mindezt annak ellenére, hogy a 
kormány sok milliárd forintot vont el az önkormányzatoktól, és 
rájuk hárította a járványügyi védekezés nagy részét.
A 65 nyertes civil szervezetről és a pályázati pénzek 
hasznosításáról későbbi számainkban fogunk beszámolni.



Megnyílt 
a Dózsa-mélygarázs!

Az önkormányzat és a par-
kolót üzemeltető cég között 
létrejött megállapodás 
értelmében ingyenesen (2000 
Ft a regisztrációs díj) par-
kolhatnak az erzsébetvárosi várakozási 
engedéllyel rendelkező autósok a Dózsa 
György úti mélygarázsban. www.jegy.
ligetbudapest.hu

Az Alkotmánybírósághoz 
fordul a kerület

A többi önkormányzathoz 
hasonlóan Erzsébetváros is 
kihirdette a következő évre 
vonatkozó adórendeleteit. 
Ennek mértéke minimális, 
az építményadó tekintetében évente és 
négyzetméterenként 67, míg a telekadót 
illetően 12 forint többlet az előző évhez 
képest. „A kormány közelmúltban meg-
jelent, adó-stoppot elrendelő rendele-
te nemcsak indoklásában álságos, de 
Alaptörvény ellenes helyzetet is teremtett” 
– írják a Facebookon. – „Ennek feloldására 
az önkormányzatoknak lehetőségük van az 
Alkotmánybírósághoz fordulni.”

A polgármester az adókról

Az ATV Start műsorában 
Niedermüller Péter polgár-
mester arról beszélt, miért 
Alaptörvény-ellenes az 
önkormányzati adóemelést 
tiltó kormányrendelet. „Elmondtam azt 
is, hogy a helyi adó mások mellett az a 
célt szolgálja, hogy működjön az óvoda, 
a bölcsőde, vagy legyen útfelújítás. Tehát 
amikor ezt a kormány elveszi, akkor a 
településen élőket rövidíti meg.”
Részletek a videóban

Ünnepi fények

Erzsébetvárosban is kigyúltak az ünnepi fé-
nyek, a kerület karácsonyfáján és a körúton 
lévő fényfüzéreket két kerületi kisiskolás, 
a 9 éves Petra és a 7 éves Luca kapcsolták 
fel. A fontos feladatban dr. Kispál Tibor 

alpolgármester volt segítsé-
gükre. Az Erzsébetváros hírein 
kis videóban is megtekinthető 
az esemény.

 
Jogsegélyszolgálat

A vírus időszaka alatt sem áll le az ingye-
nes jogsegélyszolgálat Erzsébetvárosban. 
Dr. Szentestóth Györgyi ügyvédnő minden 
kedden és csütörtökön, 16:00 és 18:00 óra 
között, telefonon keresztül veszi fel a kap-
csolatot azokkal, akiknek jogi tanácsadásra 
van szükségük. A szolgáltatás előzetes beje-
lentkezéshez kötött. Tel.: (+36 1) 462-3306.

A téli vendég

A Humán Szolgáltató Központ Dózsa 
György úti Idősek Otthona lakóit is kö-
szöntötte a Télapó.
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Erzsébetváros Hírei a Facebookon
Nagyon sokan olvassák a híreket online, és ha lehet, még többen tartják a kapcsolatot barátaikkal, rokonaikkal, munkatársaikkal 
a közösségi portálokon, így például a Facebookon is. Erzsébetváros Önkormányzatának közösségi oldala az Erzsébetváros Hírei, 
melyen keresztül elsősorban a helyi lakosság számára fontos híreket, közérdekű, közéleti és színes, kulturális információkat 
osztanak meg a látogatókkal. A lapzárták előtti legfrissebb anyagok között böngésztünk, olvasóink pedig a legfrissebb híreket is 
olvashatják, ha ellátogatnak az oldalra. 

ÖNKORMÁNYZAT/KÖZÉLET

Építkezés 
az Állatorvosi Egyetemnél
Új építésű és rekonstruált épületekkel változik az Állatorvostudományi Egyetem campusa a Rottenbiller, 
Dembinszky, Bethlen Gábor és István utcák határolta területen. Hogy mikor és mennyiért építkeznek, 
egyelőre nem tudni. 

Az Európa négy legjobbja közé sorolt budapesti egyetemre 
ötszörös a túljelentkezés, és itt tanul a legtöbb idegen nyelvű 
hallgató. Jelenleg 663 magyar és 52 országból 1178 külföldi 
diákjuk van. A campuson kétfajta létesítményben történik 
a gyógyítás és az oktatás: 140 éves téglaépületekben és az 
1970-es években emelt modern stílusú építményekben. A 
téglaépületeket még Steindl Imre tervezte az 1800-as évek 
végén, aki az Országházat és a Szent Erzsébet plébániatemp-
lomot is tervezte. 

Az átalakítási terv szerint
 új tömböt húznak fel az István utca 2. szám alatt,
 felújítják a B, C, H, I, J, K, L, M, N jelű régi épületeket,
 elbontják a G és F épületet, illetve a B épület utólag felhú-
zott toldalékait is.
Felújításra és új épületek felhúzására a magyar állam írt ki 
közbeszerzést, amit egy 2017-ben alapított cég, az Incorso és a 
Fejér Tervező Mérnökiroda nyert meg konzorciumban. Utóbbi 
tulajdonosa egyébként nem titok, Mészáros Lőrinc három gyer-
meke. A két cég közösen, összesen 690 millió forintért készíti 
el az Állatorvostudományi Egyetem átépítéséhez szükséges 
terveket. 

Kiemelt beruházás
Idén május 26-án a kormány nemzetgazdaságilag kiemelt be-
ruházássá nyilvánította a projektet, így Erzsébetváros Önkor-
mányzatának szinte semmi beleszólása nincs abba, hogy mi és 
hogyan épülhessen. Bár 2020 márciusa óta az építési engedé-
lyek kiadásáról a Kormányhivatal dönt, általános esetben a 
kerületnek településképi véleményezési joga van a tervezett 
épületekről. A kiemelt beruházás státusza ezt a lehetőséget 
elveszi a kerülettől. A fák kivágásának engedélyezése azonban 
ez esetben is jegyzői hatáskör, így a kerület jelen esetben annyit 
tehetett, hogy nem járult hozzá két idős, értékes fa kivágásához, 
ezzel időlegesen blokkolva az építési engedély kiadását. 
A projekt kiemeléséről szóló kormányrendelet gyakorlatilag 
arra ad felhatalmazást az építtetőnek, hogy a helyi szabályozás-
tól eltérhessen:
 40% helyett 20%-ra csökkenjen az előírt zöldfelület,
 40%-ról 45%-ra emelkedjen a beépítettség,
 7 szint legyen az épületmagasság a maximálisan elérhető 5 
szint helyett,
 a legnagyobb épületmagasság 22,5 m helyett 29 m legyen,
 terepszint alatt a kijelölt építési helyen kívül is építhessen,
 ne kelljen zöldtetőket kialakítani az új lapostetőkön.

Niedermüller Péter 
polgármester inter-
júja a Színes Erzsé-
betváros jóvoltából 
a Facebookon, az 
Erzsébetváros Hírein 
is megtekinthető. 
Keressék az önkor-
mányzati híreket 
a Facebookon és a 
kerület honlapján, a 
www.erzsebetvaros.hu 
oldalon. 

Videóajánló Csak a szép zöld műgyep...
A Városligetben épült kutyafuttatóban 
műgyepszőnyeget telepítettek néhány 
dombra november végén. Szerkesz-
tőségünk nem szokott véleményt 
nyilvánítani, de  a kérdés adott:  
úgy „nő a zöldfelület”, hogy közben 
műanyagot terítenek le Magyarország, 
sőt, Európa egyik legelső közparkjá-
nak kutyafuttatójában?
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Nagyon sokan érdeklődnek a különféle fórumokon, hogy idén mi lesz a fenyőosztással. Rögtön a hír elején választ is adunk a kérdé-
sekre: idén is van ingyenes fenyő, de ezen a télen csak a rászorulók kapják. 500 darab fenyő kerül kiosztásra, ezeket azok a lakók, 
családok, nyugdíjasok kapják, akik az önkormányzat ellátó rendszerén belül, a szociális háló érintettjei.  

A kormány a járvány kapcsán nem a védekezésre fordítható plusztámogatásokkal, hanem sorozatos adóelvonásokkal, ingyenes parkolással 
lepte meg az önkormányzatokat. Erzsébetváros Önkormányzatánál jelenleg is a jövő évi költségvetésen dolgoznak, az elvonások kapcsán 
azonban 3,5 milliárdos bevételkieséssel számolnak. A korábbi évek lazításra is lehetőséget nyújtó költségvetési politikáját felülírta tehát a 
járvány, a védekezéssel kapcsolatos kiadások, és a kormány önkormányzatokat terhelő elvonásai.

– Önkormányzatunk a nehéz helyzet ellenére is igyekszik a rászorulóknak segíteni – mondta Szücs Balázs alpolgármester. – Nehezen, 
de megtaláltuk a költségvetési helyét legalább annak a kisebb tételnek, ami alapján a rászoruló lakók számára biztosítani tudjuk a 
korábban megszokott, ingyenes fenyőt. Bízunk a kerületiek megértésében, nagyon sok olyan család van Erzsébetvárosban, akik számára 
most kézzelfogható, sok esetben anyagi segítséget kell nyújtanunk. Ez az ünnep mindenkinek megszorításokkal, korlátozásokkal teli, 
közös érdekünk, hogy mielőbb legyőzzük a vírust, és mindenki, így az önkormányzat is visszatérhessen a megszokott gazdálkodáshoz.

A nagy fenyő-kérdés 

http://www.erzsebetvaros.hu
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Vannak, akik szenteste is ugyan-
úgy kivonulnak egy-egy bal-
esethez vagy bűntényhez, mint 
az év bármelyik másik napján. 
A rendőrség nem állhat le kará-
csonykor és szilveszterkor sem.
– Ugyanolyan emberek vagyunk, mint 
bárki más, próbálunk ünnepi hangulatot 
varázsolni a kapitányságra – mondta 
lapunknak Németh Tamás, aki körzeti 
megbízottként szolgál az erzsébetvárosi 
kapitányságon. Aki szolgálatban van 
szenteste, általában visz valamit az ünne-
pi menüből a kollégáinak – így mindenki 
megkóstolhatja, mit főzött a másik. 
Egymást nem nagyon ajándékozzák meg 
a munkahelyen; bőven elég dolguk akad 
karácsonykor is. 

– A szenteste csendesebb szokott 
lenni, maximum családi perpatvarhoz, 
csendháborításokhoz hívnak bennün-
ket – meséli a Simon János. – Előfordul 
ittasságból adódó garázdaság, családi 
balhék – teszi hozzá. 

Ennek ellenére ez a két ünnep közül a 
„lájtosabb”, mert a szilveszter a problémá-
sabb a rendőrség szempontjából. 

– A szilveszter húzósabb, mozgalma-
sabb: sok a csendháborítás, a garázdaság. 
A járvány előtt az emberek kint voltak az 
utcán, ittak, táncoltak, buliztak. A verkli 
este 10 körül indult be és a rendőrök-
nek ilyenkor is meglehetősen sok dolga 
akad. Hogy idén a járvány miatt csen-
desebb lesz-e az idei szilveszter, arra mi 

is nagyon kíváncsiak vagyunk – mondja 
Németh Tamás.

A családosok 
szilveszterkor mennek
– Szilveszterkor hagyományosan nyitva 
vannak a szórakozóhelyek – teszi hozzá 
Simon János, bár időközben kiderült, ez 
idén másképpen lesz. – Ahogy az év többi 
éjszakáján, ugyanúgy kell velük foglal-
kozni, ugyanúgy kint vannak az utcán. – 
Valóban szilveszterkor van több csendhá-
borítás, több az ittas és a verekedő. Hozzá 
vagyunk szokva, kezelni tudjuk a helyze-
tet – mondja Félix Vivien, aki járőrként 
már többször dolgozott szilveszterkor. 

Az őrsön ilyenkor a rendőrök gyerek-
pezsgővel koccintanak. Alkoholt nem 

ihatnak, hiszen szolgálatban vannak, és a 
koccintás is akkor sikerült, amikor éppen 
van egy szusszanásnyi idejük. – Előfor-
dult már, hogy sikerül éjfélkor koccin-
tani, aztán megyünk vissza az utcára 
– meséli Simon János.

A szolgálati beosztás is fontos része a 
rendőröknek: szenteste a családosokra 
próbálnak odafigyelni, hogy hazame-
hessenek és a családjukkal tölthessék az 
időt, viszont nekik ilyenkor általában a 
szilvesztert kell bevállalniuk. Félix Vivien 
azt mondja: a kapitányságon nagyon 
családias a hangulat, lehetőség szerint 
segítenek egymásnak a beosztásnál. Így 
könnyen el tudják rendezni, hogy min-
denkinek legyen lehetősége nyugodtan 
ünnepelni és pihenni. 

Karácsony az őrsön

Idén kevesen telelnek külföldön a járványveszély 
miatt, de a betörőkre, leégő karácsonyfára tovább-
ra is ügyelni kell. 

Az Aegon Biztosító az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), 
az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) és a Nemzeti Bűnmeg-
előzési Tanács (NBT) szakembereivel szedte össze vagyonvédel-
mi jó tanácsait az ünnepek előtt. 
1. A közösségi oldalakon megosztott információk jó ötletet 

adhatnak a tolvajoknak és betörőknek. A nagy értékű kará-
csonyi ajándékokról készült képeket nem tanácsos kitenni 
a közösségi oldalakra! Ha elutaznánk (ami idén kevéssé 
valószínű), azt se írjuk ki sehova. 

2. Tudta Ön, hogy egy lakás nappalija körülbelül negyven 
másodperc alatt ég le? Éppen ezért kiemelten figyeljünk rá, 
nehogy egy rövidzárlat komoly károkat okozzon, ha elme-
gyünk otthonról.

3. Ugyanez igaz a karácsonyi díszítésre: az adventi koszorú 
gyertyáit, a mécseseket, illatosítókat tegyük biztonságos, 
nem éghető alátétre. Ha nyugovóra térünk vagy elmegyünk 
otthonról, mindenképp oltsuk el ezeket, a karácsonyfa égőit 
pedig kapcsoljuk le.

4. A karácsonyi égősorokat szaküzletekben vásároljuk meg. A 
piacokon, utcai árusoktól vásárolt termékek jellemzően nem ren-
delkeznek érintésvédelmi tanúsítvánnyal, és zárlatot okozhatnak, 
amely lángra lobbanthatja a karácsonyfát és vele az egész lakást.

4 tipp az ünnepekre, hogy ne legyen baj

HÁZUNK TÁJA Praktikus információk a hétköznapokból

Újra kiírt bérlakás-pályázatok!
Hosszan lehetne elemezni, hogy menynyire nehéz helyzetben vannak azok, akik saját lakás nélkül, albérlet-
ben, vagy szülőknél laknak, de ezt előző lapszámunkban is leírtuk, amikor a kerületi önkormányzat vagyon-
kezelője által kiírt lakáspályázat eredményeiről számoltunk be. Akkor azonban még nem tudhattuk, hogy 
mire ez a lapszámunk megjelenik, újabb önkormányzati lakások bérlésére vonatkozó pályázat is megjelenik. 

ÖNKORMÁNYZAT/KÖZÉLET

Az EVIN Zrt. november 
végén már a harmadik 
lakáspályázatot írta ki – 
Pályázat III. –, melynek 
részletes feltételei a www.
erzsebetvaros.hu és a www.evin.hu 
honlapokon tekinthetők meg.

Jelenleg 15 db olyan önkormányzati 
lakás bérleti jogának megszerzésére lehet 
pályázni, mely lakások jelenleg nincse-
nek beköltözhető állapotban, azokat a 
pályázat nyerteseinek kell vállalni, hogy 
rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotra felújítják. Erre a korábbi pályá-
zati kiíráshoz hasonlóan változatlanul 8 
hónap áll majd rendelkezésre. 

Könnyítő változások!
Az új pályázat feltételeinek meghatározá-
sakor a kiíró figyelembe vette a korábbi 
kiírások tapasztalatait, ezért néhány eleme 
új. Ilyen például, hogy többek között nem 
két, hanem három lakásra is lehet pályázni 
egy pályázati adatlap kitöltésével, de a 
bírálati szempontokban is történt változás. 
Az önkormányzat továbbra is azon pályá-
zókat kívánja támogatni, akik a VII. kerü-
letben bejelentett állandó lakcímmel, vagy 
bejelentett tartózkodási hellyel rendel-
keznek, vagy bérleti/albérleti szerződéssel 
ténylegesen a VII. kerületben laknak.

Új eleme a pályázati feltételeknek, hogy 
a lakásfenntartási képesség minimum  
összege változott, ugyanakkor a korábbi 
pályázati kiírástól eltérően a mostani 
részletesen felsorolja, hogy a pályázathoz 
milyen kötelezően becsatolandó mel-
lékleteket kell a pályázónak csatolni. (A 
korábbi pályázat esetében csak a pályá-
zati nyertesnek kellett az igazolásokat 
becsatolni.) A pályázatokat változatlanul 
az önkormányzat Pénzügyi és Kerületfej-
lesztési Bizottsága bírálja el és hirdet majd 
pályázati nyertest, akivel az EVIN Zrt., – 
mint bérbeadó – szerződést köt.

A második pályá-
zó is nyerhet!
A korábbi bírálati 
tapasztalatok alapján 
új eleme a pályázatnak, 
hogy a második helye-

zett nyertes pályázóknak felajánlják azo-
kat a lakásokat, amelyekre nem érkezik 
érvényes pályázat, vagy a  lakásokra nem 
jön létre bérleti szerződés. Így lehetőség 
nyílik arra, hogy mind a 15 meghirdetett 
lakásra legyen nyertes pályázó. 

A vírus korlátoz
Sajnos a vírushelyzet miatt továbbra sincs 
lehetőség a lakások helyszínen történő meg-
tekintésére, ezért a pályázati kiírás részletes 
adatokat tartalmaz, a felújítás összegére, az 
adható kedvezmény mértékére, valamint 
alaprajzot, és fényképes dokumentációt 
tartalmaz a meghirdetett lakásokról. Termé-
szetesen a nyertes pályázónak a szerződés 
megkötése előtt lehetősége lesz az általa 
megnyert lakás helyszínen történő megte-
kintésére, s amennyiben a nyertes pályázó 
visszalép, abban az esetben a pályázat 2. 
helyezettjével köthető szerződés.

Segítség a pályázóknak
Dr. Halmai Gyula vezérigazgató elmond-
ta, hogy a pályázat továbbra is csak annak 
a pályázónak lesz érvényes, aki a pályázati 
kiírás formai és tartalmi feltételeinek 
megfelel, ezért javasolja, hogy a pályázók 
olvassák el figyelmesen a pályázati kiírást. 
Amennyiben a pályázat beadása, vagy a 
pályázati adatlap kitöltése, vagy annak 
értelmezésével kapcsolatban kérdése van, 

kérjenek segítséget az önkormányzat Csa-
ládsegítő Szolgálatától, illetve lehetőség 
van arra is, hogy az EVIN Zrt. ügyfélszol-
gálatán érdeklődjenek.

A pályázatok beadására személyesen az 
EVIN Zrt., 1072 Budapest, Klauzál tér 11. 
(Klauzál téri piac, galéria) szám alatti Ügy-
félszolgálatán van lehetőség a kiírásban 
rögzített időpontig, illetve továbbra is be 
lehet adni a pályázatot postai úton is.

A pályázat beadási határide-je: 2021. január 18. (hétfő) du. 18.00 óra.

Nem csak lakásokra! 
Dr. Halmai Gyula tájékoztatta lapunkat 
arról is, hogy az EVIN Zrt. nem csak 
lakáspályázatot írt ki, hanem ebben az 
évben – már a második alkalommal  – 
33 db nem lakás céljára szolgáló helyi-
ség bérbeadására vonatkozó pályázatot 
is meghirdettek. Ezen pályázatok szintén 
megtekinthetőek az önkormányzat, illet-
ve az EVIN Zrt. honlapján. Ugyanitt újra 
meghirdetésre került 14 olyan helyiség 
is, melyek esetében a korábbi pályázat 
eredménytelen volt, így most pályázat 
mellőzésével azonnal bérbevehetőek. 
Érdemes figyelemmel kísérni a Zrt. már 
hivatkozott honlapját, ahol a részletes 
feltételeket tartalmazó pályázati kiírás is 
megtalálható. Kérik a pályázóktól, hogy 
figyelmesen tanulmányozzák át, és a 
kiírásban foglaltak figyelembevételé-
vel nyújtsák be pályázatukat, melynek 
beadási határideje 2021. január 25. 

Eladó szükséglakások  
Az önkormányzat Pénzügyi és Kerületfej-
lesztési Bizottsága októberben kijelölt 
41 db 25 m2-nél kisebb alapterületű, ala-
csony komfortfokozatú lakást (komfort-
nélküli, illetve szükséglakás) értékesítés-
re. Ennek feltétele, hogy elkészüljenek 
az értékbecslések, s ennek ismeretében 
az EVIN Zrt. – szintén december hónap-
ban – megjelenteti az árverési hirdet-
mény első csomagját. Az értékesítésére 
több ütemben kerül sor, december hó-
napban megjelenő árverési hirdetmény-
ben 8 db, 5 millió forint értékhatárt el 
nem érő lakás kerül meghirdetésre, majd 
az értékbecslések elkészültét követően 
kerül sor a további lakások értékesítésé-
re vonatkozó kiírásra. A témára januári 
lapszámunkban visszatérünk.
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Telefonos lelki segély 
Erzsébetvárosban
December 7-én indult Erzsébetváros-
ban a telefonos lelkisegély-szolgálat. 
Bizonytalan, feszült a járványhelyzettől, 
és szívesen megosztaná nehézségeit? 
Az elszigeteltség és magányosság min-
denkinek nehéz. Ha úgy érzi, összecsap-
tak a feje felett a hullámok, a gondok 
enyhítésére jól jöhet a segítség! Hívja 
a +36 30-788-5514-es számot, munka-
időben hétfőtől-csütörtökig 9-16 óra 
között, pénteken 9-14 óráig. A szolgálat 
csak járványhelyzet idején működik.

Megjött a Mikulás az otthonokba
A Bischitz Johanna Integrált Szolgáltató Központ munkatársai a bentlakásos otthonok 
lakóit örvendeztették meg a Mikulás-ünnepséggel december elején. A Mikulás ugyan 
kissé furcsa volt, mert az őt játszó fiatalembernek sehogy sem sikerült a kövéredő 
öregúr alkatát hoznia, akárhogy is tömték ki a pocakját párnákkal, viszont kedves, 
meleg hangon nyújtotta át a csokikat. A krampuszok azért végig kacagtató poénok-
kal szórakoztatták a közönséget és egymást is: az egyiknek az orra villogott, a másik 
télapós verseket olvasott, a harmadiknak a farka akadt bele folyamatosan valamibe. 
Így vonultak át a Peterdy utcai, később pedig a Dózsa György utcai idősotthonok szo-
báin, nem kis vidámságot okozva az idős bentlakók körében. 

Otthon is lehet tornázni a 
Mozgáscentrum oktatóival
Lefújták a BJISZK programjait, viszont a Moz-
gáscentrum edzői online videőkkal segítik az 
otthon tornázókat..

A bjhuman.hu oldalon megjelent tájékoztatás szerint a kor-
mány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete értelmében 
• a Mozgáscentrum és a Varázsdoboz Játszóház zárva tart, 
• az időszakos gyermekfelügyelet (Pöttöm és Picur Klub) 

szolgáltatása szünetel, 
• az idősek nappali klubjainak rendezvényei elmaradnak.
A Mozgáscentrumban viszont videó készül az edzőkkel, 
akik olyan gyakorlatokat mutatnak be, amiket otthon bárki 
gyakorolhat. A videókat a Mozgáscentrum dolgozói egy zárt 
Facebook-csoportba töltik fel, ahová a Mozgáscentrumba 
járók léphetnek csak be. (Ennek neve, értelemszerűen, Moz-
gáscentrum-Lövölde tér). 

– A videók elején mindig külön elmondjuk, mire kell 
figyelnie a résztvevőnek, mikor végezheti ezeket a mozdu-
latokat és mikor nem – mondta lapunknak Nagy Szabina 
gyógytornász. Kollégáival, Fehér Melitta gyógytornásszal 
és Karmos Anna dietetikussal többféle videót is forgatnak: 
kismama-tornát, kardiológiai tornát, gerinctornát és alakfor-
máló tornát. Az oktatók azt mondták, hogy akik rendszere-
sen jártak hozzájuk mozogni, azoknak a tavaszi járványidő-
szakban nagyon hiányzott a mozgás, így a mostani videókkal 
megpróbálnak nekik segíteni. 

SZOCIÁLISSZOCIÁLIS
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Mikulásgyár 
másképp
Viszont a Vöröskereszt továbbra is gyűjt és oszt 
adományokat karácsony közeledtével. 

Évek óta partnere a Vöröskereszt a budapesti Mikulásgyárnak, 
a beérkező felajánlásokat a civil szervezet szokta szétosztani a 
rászorulók között. Idén a budapesti Auchan bevásárlóközpon-
tokban gyűjtenek adományokat. A beérkező adományokból 
– főleg élelmiszer és higiéniásszerek – a kerületek is kapnak, 
hogy tovább tudják osztani a rászorulóknak. Hogy mennyi lesz 
a beérkező felajánlás, azt előre nem lehet tudni.

Koszorúkat fontak volna
A szervezet novemberben az önkormányzati civil pályázaton 
nyert összegből 25 db adventi koszorút és kiegészítőket vásá-
rolt, ezekből eredetileg klubfoglalkozás keretében készítettek 
volna díszítést. 

– Sajnos a járványügyi helyzet miatt a személyes együttlétre 
nem kerülhetett sor, így 25 csomagot állítottunk össze, amelyek 
tartalmából a kliensek otthon el tudják készíteni feldíszített ad-
venti koszorúikat. November 26-án jöhettek a családsegítő által 
kiközvetített családok a csomagért - közölte lapunkkal Szondy 
Andrea, a Vöröskereszt kerületi szervezője. 

A Vöröskereszt együttműködik a kerületi családsegítő köz-
ponttal is, velük együtt 60 családnak állítottak össze tisztasági 
csomagot és havonta élelmiszercsomagot is adnak nekik. – A 
budapesti Vöröskereszt besegít két COVID-szűrőállomás mű-
ködtetésébe, szervezzük a véradásokat és az elsősegély tanfo-
lyamokat, valamint működtetünk több szociális intézményt is 
– mondta el Szondy Andrea. 

Szaloncukrot 
kaptak 

a Humán Szolgáltató 
ellátottjai

Minden évben szaloncukrot kap-
nak a Bischitz Johanna Integrált 
Humán Szolgáltató ellátottjai, 

idén meglepetésként 
a dolgozók is kaptak. 

Krízishelyzetből biztonságba
Bárki kerülhet krízishelyzetbe, ilyenkor az azonnali segítség a legtöbb esetben életmentő lehet. Decem-
ber elején az erzsébetvárosi Humán Szolgáltató munkatársai reagáltak villámgyorsan, lakhatást, ellátást 
biztosítottak egy idős kerületi lakónak, akinek lakhatatlanná vált a lakása. 

Az előzetes vizsgálati eredmények szerint 
elektromos eredetű tűz ütött ki a Hársfa 
utca egyik lakásában, az ott élő 71 éves, 
egyedülálló férfi lakása teljesen lakha-
tatlanná vált. Nagyon gyorsan kiderült, 
hogy a lakásban az adott körülmények 
között nem maradhat, ám nincs hová 
mennie.

A Bischitz Johanna Humán Szolgáltató 
vezetője, Farkas Tünde és munkatársai 

azonnal a segítségére siettek. A férfit a 
Peterdy utcai bentlakásos otthonban 
helyezték el, ahol nem csak arról gon-
doskodtak, hogy legyen fedél a feje felett, 
de ellátást és pszichológiai segítséget is 
kapott.

– Segítünk az úr ügyeinek intézésében 
is – mondta lapunknak Farkas Tünde, a 
Humán Szolgáltató vezetője, aki elmond-
ta, hogy azon felül, hogy átmeneti 

otthont és ellátást biztosítanak a férfinak, 
segítenek neki a biztosítás elintézésében 
is. – Reméljük, hogy a lakást hamarosan 
helyre lehet állítani, és akkor visszatérhet 
az otthonába. 

Mint megtudtuk, a lakás szerencsére 
biztosítva volt, így remélhetőleg a bá-
csinak csak egy néhány hetes, átme-
neti időszakot kell az otthonától távol 
töltenie. 



Dr. Oláh Lajos

Fogadóórán való részvétel előzetes egyeztetés után lehetséges, mely a drolahlajos@dkp.hu e-mail-címen keresztül tehető meg.
A megjelölt e-mail-cím mellett dr. Oláh Lajos a 06-30-709-1102-es mobilszámon is elérhető a fogadóórák egyeztetése céljából.
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Az ünnepre megszépült 
a Klauzál téri Vásárcsarnok

November végén elkezdték karácsonyi díszbe öltöztetni a Klauzál téri Vásárcsarnokot, ami mostanra már 
az áruválasztékban is tovább bővült.
A 2015-ben teljesen megújult, 123 éves piac kezd magára találni, többek között új árus, egy halas nyitott meg a múlt hónap végén, 
vasárnaponként pedig az Antik Placc nevű régiség-zsibvásárt rendezték meg (amíg a járványhelyzet engedte).

November végén a piac munkatársai „csapatépítő jelleggel” maguk csinosították ki a Klauzál téri Vásárcsarnokot az ünnepekre.
– A járványhelyzet miatt az önkormányzati cégeknek is szűkös volt az év. Emiatt inkább magunk díszítettük fel az épületet, al-

vállalkozó bevonása nélkül – mondta lapunknak Rókay Attila, a piacot üzemeltető cég vezetője. Hozzátette: örömmel tájékoztatja  
a vásárlókat arról, hogy a kibővült piacon immáron egy körben mindent el lehet intézni egy karácsonyi bevásárláshoz. 

Új árusok a Garay téri Piacon
– Megpróbálunk mindent, hogy Erzsébetváros piacain bővüljön a kínálat és nagyon bízom benne, hogy a nagyobb kínálat több 
vevőt is vonz majd – mondta a cégvezető. 

A Garay téren az összes őstermelői pultot kiadták, sorban nyitnak az üzletek is – egy magokat és zöldségeket, egy süteményeket 
és egy halat árusító. A közeljövőben pedig újabb árusok jelennek majd meg.

VIDEÓBAN IS
A karácsony idén sem maradhat el – 
mondta Bárdi Zsuzsanna alpolgármester 
az önkormányzat Facebook-oldalán, az 
Erzsébetváros Hírein megosztott kis ösz-
szefoglaló videóban, ahol a piac áruvá-
lasztékáról és az ünnepi készülődésről 
Rókay Attila is nyilatkozik.
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Elszabadult a járvány
A járvány ilyen mértékű elszabadulásáért 
felelősöket nyilván majd el kell számol-
tatni, most elsősorban azonban a saját 
lelkiismeretükkel kell elszámolniuk: 
	mennyi embernek kell még elveszte-

nie a munkahelyét, 
	mennyi vállalkozásnak kell még tönk-

remenni, 
	mennyi embernek kell még Co-

vid-fertőzöttként meghalnia 
ahhoz, hogy a kormány rádöbbenjen: 
nem más országokat kellene figyelni, hogy 
hogyan alakul náluk a járványhelyzet, 
hanem a sajátunkat. 

Ausztria nem labor, 
hanem jóléti állam

Mert lehet Ausztriát labornak tekinteni, 
de ott másképpen élnek az emberek. 
Ausztriában vannak tartalékok, az osztrák 
kormány támogatja a vállalkozásokat, a 
munkahelyeket, a járványban megbetege-
detteket. Nem mérlegeli, hogy te hol fer-
tőződtél meg, hanem kifizeti a táppénzt. 
Bezárja az éttermeket, de támogatja a 
munkavállalók bérének kifizetését. Támo-
gatja a gazdasági élet kisebb szereplőit is, 
nem csak a kiválasztottakat, és gőzerővel 
támogatja a településeket, messzemenőkig 
elismerve a járvány elleni védekezésben 
végzett kiemelkedő tevékenységüket. 

Nálunk a kormány adót von el az ön-
kormányzatoktól, és egy fillérrel nem 
járul hozzá a pandémiával kapcsolatos 
feladatellátáshoz. Ne a járványban te-
kintsük példának a szomszéd országot. 
 

A különleges jogrend 
nem hatalom

Nem a különleges jogrendet, hanem a 
járvány miatti helyzetet használja ki a kor-
mány a hatalmát bebetonozó törvények 
alkotására és az alkotmány újabb módo-
sítására. Mialatt magyar emberek százai 
halnak meg minden egyes nap, a kor-

mány a választójogi törvényen barkácsol. 
Miközben magyarok tízezrei veszítik el a 
megélhetésüket, a kormány alaptörvénybe 
betonozva úgy szűkíti a közpénz fogal-
mát, hogy ne lehessen nyomon követni a 
közalapítványokon, háttérintézményeken 
keresztül elfolyó állami pénzeket. Mialatt 
a kórházaink lassan nem tudnak több 
beteget fogadni, a kormány azzal van 
elfoglalva, hogy korlátozza az egyedül-
álló szülők örökbefogadását. Miközben 
családok mennek tönkre, a kormány alap-
törvényben akarja megmondani, hogy 
mit nevezhetünk családnak. Ezenközben 
napról napra érdekesebb információk 
látnak világot az egyébként meglehetősen 
megbomló kormányzati egyensúlyról, a 
holdudvar itt-ott már vizsgálat, eljárás alá 
vont kiszolgálóiról, a fideszes képviselők 
között felbukkanó érdekes magánéletű 
partizókról.

A 3. hullámot kockáztatjuk
Csak magunkra számíthatunk! Arra, hogy 
a józan gondolkodású lakosság átlát a szi-
tán, hogy a kormánypropaganda helyett 
inkább hisznek a saját tapasztalataiknak 
megértik, hogy most emberéletekről van 
szó. A járvány itt van velünk sajnos, és én 
nem kérhetem senkitől, hogy ne karácso-
nyozzon. Ám kérem Önöket, tegyük ezt 
ésszel, átgondoltan, hogy jövőre is együtt 
ünnepelhessenek a családok, együtt ünne-
pelhessen az ország!

Csak magunkra számíthatunk!
A legtöbb ember pontosan tudta a járvány első hullámának a végén, hogy ennek nincs vége, nyár végére 
pedig már biztosak lehettünk abban, hogy meg fogjuk inni a levét a kevés tesztelésnek, a mérhetetlenül 
lassú reagálásnak. A kormány nem így gondolta. Ez nem vád, egyszerű tény. 

Békés ünnepeket, és 

covidmentes, 

fellendülést hozó 

2021-es évet kívánok!

Dr. Oláh Lajos

Erzsébetváros 

országgyűlési 

képviselője

Bárdi Zsuzsanna
2. választókerület
E-mail: borbelynebardi.zsuzsanna@erzsebetvaros.hu
Fogadóórát megbeszélés szerint, egyeztetett időpontban tartok. 
Bejelentkezés a 06-20-574-0584 telefonszámon.

Bónus Éva
10. választókerület
Fogadóórát egyeztetett időpontban tartok.
E-mail: Bonus.Eva@erzsebetvaros.hu
Telefon: 06-30-227-4859

Sáli Annamária
6. választókerület
Fogadóórát megbeszélés szerint, 
egyeztetett időpontban tartok. 
Bejelentkezés: 06-30-475-6454. 

Köszönet
Végiggondolva az idei évet, egyértelmű-
en a köszöneté a főszerep. Köszönetet 
kell mondani a szociális és egészség-
ügyi dolgozóknak, a pedagógusoknak és 
velük együtt a szülőknek, a közértek el-
adóinak, a köztisztaságért dolgozóknak, 
minden munkavállalónak, aki a járvány 
ellenére is tette a dolgát, és részt vett 
az ország működőképességének fenn-
tartásában. Köszönet illeti a fiatalokat a 
belátásért, az időseket a türelemért, a 
munkavállalókat a kitartásért, a csalá-
dosokat az áldozatvállalásért. 
Ezt a járványt nem a kormány, hanem 
Önök, a lakosság fogják legyőzni!



Boldog és mindenki számára egészséget, biztonságot 
hozó új évet kíván az MSZP-frakció!

dr. Kispál Tibor és Devosa Gábor 
képviselők

Szokásos év végi képviselői hírlevelemet keresse postaládájában hamarosan, benne az elmúlt hónapok bennünket és körzetünket 
érintő témáiról! Ha véletlenül nem kapna, kérem, jelezze e-mailben (muhari.laszlo@erzsebetvaros.hu) és küldünk egyet! 
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7. választókerület  Szücs Balázs
Fogadóóra időpontja: minden hónap első hétfőjén, 16-18 óráig, valamint előzetes megbeszélés alapján egyeztetett időpontban is.

Helye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. Polgármesteri Hivatal, 1.emelet 112-es iroda. Bejelentkezés a +36-20-298-3169-es telefonszámon.
Kérem, hogy kövessék munkámat továbbra is a www.facebook.com/azenkepviselom oldalon!

Devosa Gábor  9. választókerület 
Nem tartok havi vagy heti fogadóórát, megbeszélés, egyeztetés után, 
a hét bármelyik napján lakóim rendelkezésére állok. 
Keressenek a +36-1-462-3106-os irodai telefonszámon, vagy közvetlenül elérhetnek a 
+36-30-900-3311-es mobilszámon.

Emlékszem… Tavaly meghívtak az egyik óvodába karácsonyi ünnepségre. 
Nagy örömmel megyek mindig, egyszerűen elvarázsol az az őszinte gyermeki 
lelkesedés, ahogy énekelnek a kicsik, és kibontják az ajándékokat. Teljesen más 
világ, mint amiben élek. Sosem felejtem el annak a kislánynak az arcát, aki 
odaszaladt az ajándékához, magához szorította a babát, felnézett a mennyeze-
tig érő karácsonyfára és csak annyit mondott könnyes szemekkel, hogy: „Hát ez 
csodálatos! Csodálatos!” 

Tavaly aztán egy nagyon furcsa dolog történt még velem. A Kiskarácsony, 
Nagykarácsony című dalt énekelte közösen az óvoda minden gyermeke, és én 
is. A második verse még ment a dalnak, a többi már nem. Egy darabig kétség-
beesetten tátogtam, mint aki tudja a szöveget, de aztán elnevettem magam. 
Pedig be kellett látnom, hogy menthetetlenül felnőttem.

Kinézek most az ablakon, és sötétség van, mindenki siet haza, hogy este 8-ra 
hazaérjen. Tartjuk a távolságot. Hívom az otthoniakat, hogy rendben van-e ott-
hon mindenki, barátok kijöttek-e már a kórházból, igen, mama, velem minden 
rendben, jól vagyok. Idén nem lesz óvodai karácsony. Jó lenne pedig ott lenni és 
velük énekelni. Megtapasztalni, hogy ha megosztod a lángod, a láng sosem lesz 
kevesebb. Csak a sötétség lesz kevesebb. A világosság pedig csak egyre növekszik. 

És azóta megtanultam az utolsó versszakot is kívülről. Ezt kívánom min-
denkinek ezen a karácsonyon: „Béke szálljon minden házra /Kis családra, nagy 
családra! /Karácsonyfa fenyőága, Hintsél békét a világra!”

Áldott ünnepeket kívánok mindenkinek! Szücs Balázs
Benczúr Gyula: A napkeleti bölcsek hódolása a kisded Jézus előtt (1913)
A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség templomának oltárképe 
Fotó: Horváth Zoltán

Hamarosan érkezik a hírlevelem

Konkrét tervek egyelőre nincsenek, csak 
ötletek, látványtervek születtek, amiből 
a Damjanich utca 11-15. szám alatt nyílt 
kiállítás októberben. Az ötletpályázatra 
tíz magyar és nemzetközi tervezőiroda 
nyújtotta be pályaművét. 

A régi, leromlott állapotú épületeket 
elbontják, a munka nagy részét már el is 
végezték. Javaslatomra, az önkormány-
zattal való egyeztetés után a beruházó 

kötelezettséget vállalt arra, hogy az 
építési kiadásain felül – körülbelül 150 
millió forint értékben – a környéken 
fejlesztéseket valósít meg, főként zöldítés, 
parkosítás formájában. 

A beruházó képviselője november 
4-én részt vett egy online lakossági 
egyeztetésen is, ahol bárki kérdéseket 
tehetett fel neki és az önkormányzatnak. 
Ilyen egyeztetéseket még tervezünk a kö-

zeljövőben, a véglegesnek szánt tervek is-
meretében, az eddigi tervek szerint 2021 
tavaszán. Remélem, minél többen részt 
veszünk a projekt véleményezésében. 

Mostani információk szerint 2022 köze-
pén az építkezés is megkezdődhet. Folya-
matosan egyeztetek a beruházó képviselő-
jével, kérem, forduljon hozzám bizalommal 
elérhetőségeimen, ha valami problémát lát, 
vagy konstruktív véleménye van. 

Liget City: Új városrész épülhet 
A Damjanich – Bethlen – Dembinszky – Rottenbiller utcák által határolt, 23 ezer négyzetméternyi magánterü-
leten egy német nyugdíjalap jelentette be, hogy új városrészt, épületegyüttest kíván felépíteni – a műemléki 
épületek megőrzése mellett. A nagyobb bontási munkálatokkal várhatóan december közepére végeznek. 

Karácsonyi üdvözlet

Társasház Céltámogatás Elnyert támogatás Vissza nem térítendő 
összeg

Visszatérítendő  
összeg

Dózsa Gy. út 66. Kerékpártároló 200.000,-Ft 200.000,-Ft
Dembinszky u. 50. Ereszcsatorna-felújítás 963.000,-Ft 963.000,-Ft
Murányi utca 22. méretlen gázvezeték teljes cseréjére 2.151.000,-Ft 860.400,-Ft 1.290.600,-Ft
Damjanich u. 51. Villámvédelem kiépítése 2.067.000,-Ft 826.800,-Ft 1.240.200,-Ft
Murányi utca 18. tető héjazat felújításra 2.633.000,-Ft 2.633.000,-Ft
Marek J. utca 40. méretlen gázhálózat tömörré tétele 2.836.000,-Ft 1.134.400,-Ft 1.701.600,-Ft
Dembinszky u. 43. 3. emeleti függőfolyosó felújítására 2.000.000,-Ft 2.000.000,-Ft
Murányi utca 32. kapualj-felújításra 500.000,-Ft 500.000,-Ft
Murányi u. 25. pince födém rekonstrukciójára és megerő-

sítésre
4.000.000,-Ft 1.600.000,-Ft 2.400.000,-Ft

Marek J. utca 41. Méretlen gázvezeték teljes cseréjére 3.000.000,-Ft 1.200.000,-Ft 1.800.000,-Ft
Peterdy utca 35. II. emeleti függőfolyosó felújítására 4.000.000,-Ft 1.600.000,-Ft 2.400.000,-Ft
Cserhát u. 16-18 kapualj és lépcsőház felújítására 1.308.000,-Ft 1.308.000,-Ft
Marek J. utca 36. Csatlakozó és fogyasztó gázvezeték szabvá-

nyosítására
1.140.000,-Ft 456.000,-Ft 684.000,-Ft

Murányi utca 37. Csatlakozó gázhálózat kiváltására és tömör-
ré tételére

2.438.000,-Ft 976.000,-Ft 1.462.000,-Ft

Dózsa Gy. út 62. Függőfolyosó felújítására 2.000.000,-Ft 2.000.000,-Ft
Marek J. utca 30. Teljes gázvezeték cseréjére 3.000.000,-Ft 1.200.000,-Ft 1.800.000,-Ft
Murányi utca 24. Kéményseprőjárda felújítása 1.724.000,-Ft 689.600,-Ft 1.034.400,-Ft
Murányi 51. Kéményseprőjárda felújítása 1.807.000,-Ft 722.800,-Ft 1.084.200,-Ft

A 2020. évben nyújtott Társasház-felújítási támogatás a 9. sz. választókerületben.

Jól szerepeltünk a társasházi pályázatokon!
Örömmel tájékoztatom a lakókat arról, hogy nagyon magas számban vett részt választókerületünk az idei társasházi pályázaton. 
Köszönöm a lakóközösségeknek a részvételt! Jövőre újra lesz pályázat, kérdezzenek, érdeklődjenek, milyen területeken érdemes 
elindulni, szívesen segítek az előre gondolkozásban, tervezésben. A nyertes társasházaknak gratulálok, sikeres felújítást kívánok!

Maszkadomány újra
A járvány összességében elképesztő összegek-
be kerül, sok apróbbnak tűnő kiadás a végére 
hatalmasra duzzad. Ez elsősorban az intézmé-

nyekre igaz, ahol nem lehet csak úgy előkapkodni 
a mosható maszkokat, egyszerűen folyamato-
san szükség van eldobható védelmi eszközök 

pótlására. December elején ismét ellátogattam a 
körzetünkhöz legközelebbi két intézményünkbe, 
a Hernád utcai Baross Gábor Általános Iskolába, 

illetve a Kópévár óvodába. Spiesz Ádám isko-
laigazgató és Tarr Györgyné, az óvoda vezetője 

vették át képviselői adományomat. A beszélgetés 
közben bizonyossá vált, jobb helyre nem is kerül-
hetett volna a sok száz maszk, hiszen az iskolák 
és az óvodák működnek, és megszámolhatatlan 

mennyiségben fogy az eldobható maszk.
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önkormányzati képviselő  Garai Dóra
Fogadóóra: minden hónap első szerda, bejelentkezés telefonon: +36-30-227-4481

Web: www.7ker.hu, hetedhetker.blog.hu
E-mail: elhetoerzsebetvaros@gmail.com, info@7ker.hu

Dr. Kispál Tibor  3. választókerület
E-mail: kispal.tibor@erzsebetvaros.hu
Fogadóóra időpontja szeptembertől: minden hónap második péntekén, 14.00–16.00 óráig. Helye: Nyugdíjas 
Klub, Király u. 97.
Telefonos egyeztetés és bejelentkezés a +36-1-462-3207-es telefonszámon.

„Ön kit válasz-
tana? – Játékos 

segédlet a ta-
vaszi erzsébet-
városi időközi 

választásokhoz”
„Persze tudjuk, hogy 

egy helyhatósági 
választás koránt-

sem ilyen egyszerű, 
nálunk most mégis 

minden kék és sárga: 
az Élhető Erzsébetvá-

ros színei, hiszen ha 
független civillel bő-

vül a testület, azzal 
mi erzsébetvárosiak 

csak nyerhetünk!

December elején különleges megbeszélés zajlott az 
önkormányzat üléstermében, melyen nem csak az 
önkormányzat és intézményei vezetői, de több kül-
sős szakember is részt vett. A megbeszélés apropója, 
hogy Erzsébetváros is csatlakozott az EFUS-hoz, az 
európai városok biztonságáért létrehozott fórumhoz. 

Dr. Kispál Tibor alpolgármester, Farkas Tünde, a Bischitz 
Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ igazgatója, dr. 
Tóth Gabriella humánszolgáltatási irodavezető, Türi Árpád 
rendőralezredes, VII. kerületi rendőrkapitány és Sedlák Tibor, 
az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság igazgatója közbizton-
sággal kapcsolatos szakmai egyeztetésén részt vett Karácsony 
Eszter, az EFUS egyik programmenedzsere. 

Az EFUS egy 250 európai várost tömörítő non-profit szer-
vezet, amelyet azért hoztak létre, hogy a közös tudással és a 
tapasztalatok átadásával csökkentsék a bűnelkövetéseket. A 
közös cél az, hogy hatékonyabbá tegyék a munkába bekapcso-
lódó városok biztonságpolitikáját. A tagság Erzsébetvárosnak 
lehetőséget biztosít az európai képzésekben és projektekben 
való részvételre és a projektekkel járó finanszírozásra. Az EFUS 
folyamatosan figyeli a pályázati kiírásokat és ezekről azonnal 

értesíti a tagjait, de olyan projekteket is kidol-
goznak, amelyek a tagok számára nyitottak. Ezek 

80-90%-os finanszírozású pályázatok, az önerőt a partnerek a 
munkára fordított időben adják. 

Dr. Kispál Tibor összefoglaló videójából megtudtuk, hogy 
több, jelen pillanatban a járvány okán érintett téma is a megbe-
szélés része volt, így többek között a bulinegyed, a munkahe-
lyek elvesztése és a lakásokba szorult emberek körében megnö-
vekvő számú családon belüli erőszak kérdésköre is. 

        Kedves erzsébetvárosi Lakók, 
kedves Erzsébetvárosért Dolgozók!

    Erzsébetváros számára a 2020. év eddig magunk mögött hagyott napjai soha nem tapasz-
talt nehézségeket hoztak. A Covid-19 okozta vészhelyzet, a védekező eszközök használata 
teljesen átírta a megszokott, munkával teli hétköznapokat, a lakóhelyeken kívüli közleke-
dést, a bevásárlást. Valamennyi korosztály számára a megszokott napi elfoglaltság teljesen 

megváltozott. Új, sokszor kényszer szülte megoldásokkal kellet szembenézni a munkahelye-
ken, a munka utáni családi programoknál, gyermekeink oktatásában, a vállalkozások működésében. 
Tragikus számú honfitársunk munkahelye szűnt meg, ment tönkre vállalkozása a vészhelyzetben 
hozott szabályok következménye miatt.
Sok erzsébetvárosi család számára a megbetegedések a legrosszabb módon fejeződtek be. Ezúton is 
tisztelettel emlékezünk meg azokról, akik az év végi ünnepeken már nem lehetnek közöttünk.
Szeretnénk megköszönni mindazon kerületünkben dolgozó pedagógusoknak, iskolai, óvodai és 
bölcsődei dolgozóknak, szociális intézményeink dolgozóinak, egészségügyben dolgozó orvosoknak, 
nővéreknek, biztonságunkért dolgozó rendészeinknek, rendőreinknek, polgárőreinknek, önkor-

mányzatunkban dolgozóknak, kerületi vállalkozóinknak és nem utolsó sorban a munkánkat segítő önkéntesek-
nek Erzsébetváros közössége érdekében elvégzett áldozatos és a vészhelyzetben sokszor erőn felüli munkájukat, 
emberségüket!

Ez a karácsony legyen mindannyiunk számára meghitt, és nyújtson békességet, de adjon erőt számunkra ahhoz 
is, hogy továbbra is megküzdhessünk a 2021. év kihívásaival!

A 2021. évre pedig minden erzsébetvárosi honfitársunknak, családjaiknak kívánunk sikeres új évet és ehhez 
egészséget és erőt!

DEVOSA GÁBOR, DR. KISPÁL TIBOR önkormányzati képviselők

Európai biztonsággal

Videóösszefoglaló • Facebook/Erzsébetváros Hírei

http://www.7ker.hu
mailto:elhetoerzsebetvaros@gmail.com
mailto:info@7ker.hu
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KÉPVISELŐI OLDAL 1. választókerület  Ujvári-Kövér Mónika

Az egészségügyi biztonság miatt jelenleg nem tartok irodai fogadóórát, telefonon (+36-1-462-3359), Facebookon (@ujvarikovermoni-
ka) és e-mailben (ujvari-kover.monika@erzsebetvaros.hu) is mindig rendelkezésükre állok!

KÉPVISELŐI OLDALVattamány Zsolt  önkormányzati képviselő

Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint.
Bejelentkezés a +36-1-462-3133-as telefonszámon.

A rendőri intézkedések során sor került nagy teljesítményű szá-
mítástechnikai berendezések lefoglalására, illetve lopás büntette 
és közveszély okozás miatt eljárás indult Borka-Szász Tamás 
DK-s önkormányzati képviselő ellen. Az érintett képviselő, 
mintegy elismerve a bűnösségét, azóta lemondott mandátumá-
ról. Az esetet követően több országos média is szalagcímben 
foglalkozott az esettel, mely számos kérdést felvet a jelenlegi 
városvezetés felé is.

Hogyan történhetett meg, hogy ügyfelek fogadására, önkor-
mányzati ügyek előkészítésére, képviselői munkára fenntartott 
hivatali helyiségben ilyen típusú illegális és törvénybe ütköző 
cselekmény valósulhatott meg hónapokon, akár egy éven át?

Hogy lehet, hogy azok a politikusok, akik nap, mint nap oda 
jártak egyeztetni és tárgyalni, nem vették észre ezeket az illegá-
lisan működő berendezéseket?

Indult e belső vizsgálat az ügyben, és ha igen, akkor milyen 
eredménnyel zárult?

Szándékában áll-e a városvezetésnek kivizsgálni, hogy a 
néhány hónappal ezelőtti tűzesethez van-e köze ezeknek a nagy 
energiafelvételű gépeknek, melyek túlterhelhették a hivatal 
áramellátási rendszerét?

Milyen intézkedések fognak történni, hogy ilyen eset még 
egyszer ne fordulhasson elő?

Remélem ezekre a kérdésekre mind a közvélemény, mind 
pedig a választott önkormányzati tagok minél hamarabb meg-
nyugtató választ kaphatnak!

Hogyan 
történhetett 
meg ilyen egy 
hivatalban?
Az erzsébetvárosiak és a kerület önkormányzati 
képviselői is az országos médiából értesültek ar-
ról, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói ház-
kutatást tartottak az önkormányzat hivatalában.

Perity László 1942. február 28-án született Budapesten. 1989-től 
élete részévé vált a helyi, kerületi politikai élet, s a Keresz-
tény Demokrata Párt aktív tagja, majd később kerületi elnöke 
lett. Élete végéig megmaradt KDNP tagsága, a szellemiséget 
folyton őrizte, és még halála előtt is támogatta munkájukat. 
Perity László az 1994 decemberében megtartott önkormányzati 
választáson szerzett képviselői mandátumot Erzsébetvárosban. 
A képviselő-testület a Műszaki és Kerületfejlesztési Bizottság 
elnökének választotta, emellett tagként részt vett a Környezet-
védelmi Bizottság munkájában is. A későbbi önkormányzati 
ciklusokban külsős bizottsági tagként és bizottsági szakértőként 
segítette a kerület munkáját. Utóbbi feladatkörét egészen 2019. 
októberig látta el.

Pertity László 
posztumusz 
Pro Urbe 
Erzsébetváros 
díjas

A fény ünnepét a zsidó 
hagyományok szerint idén 
december 10-18. között 
ünneplik, melynek során 
minden nap egy-egy gyertyát 
gyújtanak meg. A fények 
meggyújtása előtt és után 
a szertartás részeként áldá-
sokkal is emlékeznek.

Az erzsébetvárosi önkormányzat korábbi önkor-
mányzati képviselője majd bizottsági szakértője 
2019 decemberében hunyt el. A járványhelyzet 
miatt csak a napokban tudtuk átadni a március-
ban odaítélt posztumusz Pro Urbe Erzsébetváros 
elismerést, melyet fia vett át.

Áldott hanukát kívánok!

Faültetések 
Belső-Erzsébetvárosban
Hosszú ideje dolgozunk azon, hogy Erzsébetváros 
zöldítése megvalósulhasson, ez azonban komoly 
előkészületeket igényel: figyelnünk kell például a 
közművekre, és természetesen a lakosság véleményét 
is kikérjük az általuk preferált módokról, de az is kü-
lönösen fontos számomra, hogy a zöldeket megfe-
lelő módon gondozzuk, és ne csak néhány hónapig, 
hanem akár évekig, évtizedekig élhessenek együtt ve-
lünk. Nagy örömömre szolgál, hogy december elején  
több, mint 60 facsemete kezdhette meg (remélhetőleg 
hosszú-hosszú és egészséges) életét Erzsébetváros-
ban, közülük sok Belső-Erzsébetvárosban. 

Újabb lépések a csendért
Évek óta rendszeresen zavarja a körzetemben élő lakók pihenését az üveghulladék elszállításával járó üvegcsörömpölés. Nemrégiben 
egy bejelentés kapcsán végre fel tudtuk venni a kapcsolatot az egyik üvegszállító vállalkozással. Tudniuk kell ugyanis, hogy ezek a 
vállalkozások nem az önkormányzattal, hanem az FKF-fel vannak szerződésben vagy magánúton működnek, így már önmagában az 
is hosszabb kutatómunkát igényelt, hogy párbeszédet tudjunk kezdeményezni. Bár a jelenlegi járványhelyzetben – a folyamatosan 
változó igények miatt – az üvegszállítók fix útvonalat nem tudnak kialakítani, de az egyeztetések hatására, augusztus óta reggel 
6 helyett csak reggel 8 órakor kezdik munkájukat, valamint a járművek belső felületére gumilapot helyeztek, ezzel tompítva a 
kellemetlen zajokat. Bízom benne, hogy ez megelégedésére szolgál az itt élő lakóknak! Kérem, ha problémát tapasztalnak, a jövőben 
is jelezzék elérhetőségeimen!    

Muskátlimentő fogadóóra
Míg a korábbi gyakorlat szerint az utcáról 
beszedett, a téli fagyokat rosszul viselő 
muskátlik évről évre a zöldhulladékba 
kerültek, mi úgy döntöttünk, inkább meg-
mentjük ezeket a növényeket! Így született 
az ötlet, hogy ajándékozzuk oda a csoda-
szép virágokat a kerület intézményeinek 
és persze Önöknek, lakóknak. Szerencsére 
a járványhelyzet súlyosbodása előtt még 
pont volt erre lehetőségünk és az időjárás 
is nekünk kedvezett: november 4-én a 
K11 udvarán, a szabad levegőn tartottam 
fogadóórámat és közben több, mint félezer 
muskátlit osztottam ki lakóimnak. A lelkes 
muskátligazdák átteleltetik a növényeket, 
tavasszal pedig saját lépcsőházaikat, ud-
varaikat díszítik majd a színes kis virágok 
– ezt én magam személyesen ellenőrizni is 
fogom! Köszönöm a kiemelkedő érdeklő-
dést és a tartalmas beszélgetéseket!

Forduljanak hozzám bizalommal!
A veszélyhelyzet miatt mindannyian kicsit máshogy éljük meg 
idén az ünnepi készülődés időszakát, de őszintén kívánom 
Önöknek, hogy békében, egészségben, biztonságban tölthes-
sék az ünnepeket! Úgy tervezem, hogy január második felében 
online fogadóóra keretében találkozom majd Önökkel, addig is 
viszont bármikor elérhetnek telefonon, e-mailben, Facebookon 
a megszokott elérhetőségeimen! Vigyázzanak magukra, vigyáz-
zunk egymásra!

Kellemes ünnepeket, 
sikerekben, és 

legfőképpen egészségben 
gazdag új évet kívánok!

Ujvári-Kövér Mónika



Újra online képviselői 
fogadóórát tartottunk
A járványhelyzet alatt is tartjuk a kapcsolatot a lakókkal, 
többek között folytatjuk az online fogadóóra-sorozatun-
kat. Örömmel látjuk, hogy nagy az érdeklődés, nézőink 
száma növekszik, egyre többen választják ezt a módot, 
hogy közvetlenül tehessék fel nekünk a kérdéseiket a 
kerületünk, közvetlen lakókörnyezetünk aktuális témáival 
kapcsolatban. 

KÉPVISELŐI OLDAL KÉPVISELŐI OLDAL
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Bárdi Zsuzsanna
2. választókerület
E-mail: borbelynebardi.zsuzsanna@erzsebetvaros.hu
Fogadóórát megbeszélés szerint, egyeztetett időpontban tartok. 
Bejelentkezés a 06-20-574-0584 telefonszámon.

Bónus Éva
10. választókerület
Fogadóórát egyeztetett időpontban tartok.
E-mail: Bonus.Eva@erzsebetvaros.hu
Telefon: 06-30-227-4859

Sáli Annamária
6. választókerület
Fogadóórát megbeszélés szerint, 
egyeztetett időpontban tartok. 
Bejelentkezni a 06-30-475-6454-es számon lehet. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
kíván a Momentum-frakció!

Lakáspályázatok
Az önkormányzat november 30-án újabb 15 lakás 
pályáztatását hirdette meg felújítási kötelezettség-
vállalással. A Momentum frakciója szeretné meg-
könnyíteni azon pályázók helyzetét, akik nehezebben 
boldogulnak az adminisztráció útvesztőiben. Ezért 
kérjük, ha a pályázat kitöltéséhez segítségre van 
szüksége, hívjon bátran minket a 30/227-4859-es 
számon, és segítünk!  
A beadási határidőt ne feledjék, 2021. január 18.!

Mi is megkezdtük a karácsonyi előkészületeket, ezért a Momentum-frakció 
közös mézeskalácssütést tartott. A hatalmas mennyiségű süteményből nem 
csak nekünk, hanem családjainknak is bőven jutni fog.
Az idei karácsony azonban más lesz, mint a korábbiak. A járvány miatt 
fokozottan óvatosnak kell lennünk, és óvnunk szeretteinket. Ezért is java-
soljuk mindenkinek, hogy idősebb szülőket, nagyszülőket csak maszkban 
látogassunk, és akármennyire is nehéz, kerüljük az öleléseket, puszikat idén. 
Bízunk benne, hogy jövőre már újra a megszokottak szerint ünnepelhetjük 
a karácsonyt és az új évet, de addig is vigyázzanak magukra és vigyázzunk 
egymásra.

Akcióban 
a kerületi Momentum!
November utolsó hétvégéje hagyományosan a kerü-
leti lomtalanításé. Idén a járvány és a kijárási tilalom 
következtében még nehezebb dolguk volt a helyi-
eknek. A rövid kipakolási idősávok megnehezítették 
a lomok utcára hordását. A Momentum Mozgalom 
Erzsébetvárosi helyi szervezete idén is akciót szerve-
zett, ahol nagyon-nagyon szigorú szabályok betartá-
sa mellett, tagjainkkal segítettünk  a rászorulóknak, 
időseknek, betegeknek szükségtelenné vált dolgaik 
lomtalanításában. 
November 27-én és 28-án este, összesen 15 tagunk 
járta a kerületet maszkban és védőkesztyűben, hogy 
az előre felvett bejelentkezés alapján azok is élhes-
senek a lomtalanítás nyújtotta lehetőséggel, akik 
nem lennének képesek az emeletről vagy a pincéből 
az utcára hordani kidobásra ítélt tárgyaikat.



KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
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KÉPVISELŐI OLDAL KÉPVISELŐI OLDAL5. választókerület  Molnár István
Fogadóórát minden hónap első péntekjén tartok, a  Rózsa u. 3. szám (utcáról nyíló önkormányzati helyiség) alatt. 

A molnar.istvan@erzsebetvaros.hu e-mail-címen, vagy a 462-3137-es telefonszámon történő megkeresés esetén
visszahívom, illetve levélben egyeztetünk a felvetett gondról, problémáról. Szükség esetén felkeresem Önt.

Nagy Andrea  8. választókerület

Fogadóórát előzetes megbeszélés alapján, egyeztetett időpontban tartok. 
Bejelentkezni a +36-1-462-3226-os telefonszámon lehet. E-mail-cím: nagy.andrea@erzsebetvaros.hu
Facebook: Nagy Andrea képviselő

JANUÁR

MÁJUS

SZEPTEMBER

FEBRUÁR

JÚNIUS

OKTÓBER

MÁRCIUS

JÚLIUS

NOVEMBER

ÁPRILIS

AUGUSZTUS

DECEMBER

Idén is szeretettel várjuk Önt fogadóóráinkon!
Fogadóórát minden hónap első péntekjén tartok, a  Rózsa u. 3. szám 
(utcáról nyíló önkormányzati helyiség) alatt. 
A molnar.istvan@erzsebetvaros.hu e-mail-címen, vagy a 462-3137-es 
telefonszámon történő megkeresés esetén visszahívom, illetve levélben 
egyeztetünk a felvetett gondról, problémáról. Szükség esetén felkeresem Önt.

MOLNÁR ISTVÁN  5. választókerület




Fogadóórát előzetes megbeszélés alapján, egyeztetett időpontban tartok. 

Bejelentkezni a +36-1-462-3226-os telefonszámon lehet. 
E-mail-cím: nagy.andrea@erzsebetvaros.hu

Facebook: Nagy Andrea képviselő

8. választókerület  NAGY ANDREA

Az önkormányzat sikeres 
lakossági pályázata volt az 
ingyenes szén-monoxid-ér-
zékelő berendezések igény-
lése. Mindketten külön hír-
levélben hívtuk fel lakóink 
figyelmét erre a lehetőség-
re, így nem véletlen, hogy 

a nyertesek 55 %-a kettőnk 
körzetében volt. A kitöltés-

ben is segítettünk, majd 
a győzteseknek kivittük 

lakásukra a készülékeket.

Nehéz volt az idei eszten-
dő, de próbáltuk továbbra 

is kiemelten kezelni a lakó-
ink egyéni vagy közösségi 
problémáit. Közösen sike-
rült átalakítani a társas-

ház támogatási rendszert, 
mely a CO-érzékelő mellett 

a kerület másik sikeres 
pályázata lett az idén, és a 
járvány ellenére is igyekez-
tünk megtartani évek óta 

szervezett kis rendezvénye-
inket is.

képviselők
Molnár István Nagy Andrea



A képen a DK-s önkormány-
zati képviselő irodájában ta-
lált gép látható (kép forrása: 
cdn.nwmgroups.hu)

A kerület polgármestere 
egy novemberi testületi 
egyeztetést követően dön-
tött úgy, hogy adóemelést 
hajt végre az építményadó 
és a telekadó adóne-
mek vonatkozásában. Az 
Erzsébetvárosi Fidesz-frak-
ció elutasította az adók 
emelését a veszélyhelyzet 
nehéz időszakában, és nem 
támogatta adó emelését és 
új adónemek bevezetését a 
kerületben.

KÉPVISELŐI OLDAL önkormányzati képviselő  Veres Zoltán

Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint.
Bejelentkezés a +36-30-486-5565-ös telefonszámon.

KÉPVISELŐI OLDALBenedek Zsolt  önkormányzati képviselő 

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

Nincs gazdája a kerületnek?
Egy éve azzal kell szembesülnünk – és a folyamatos lakossági panaszok is azt jelzik–, hogy nincs jó 
gazdája a kerület köztereinek. Szemetesek az utcák, a járdák, az oszlopos hulladékgyűjtő edények 
nagy része vagy romos, használhatatlan állapotban van, vagy teljesen ki van törve. A közparkok 
gazosak, a kerítések több helyen ki vannak törve. Az elmúlt évtized törekvései a szép környezetért 
sajnos mára szertefoszlottak. A kerületi Fidesz szerint tarthatatlan a jelenlegi állapot, ezért azonnali 
munkára szólítja fel közterületekért felelős vezetőket!

Veres Zoltán: 
„Nemcsak a jó erkölcs és  
a tízparancsolat, de a képviselői 
eskü is tiltja a lopást!”
Az elmúlt hónap meghatározó ügye Erzsébetvárosban a bitcoin-bá-
nyászatban megbukott DK-s önkormányzati képviselő esete volt. Az 
ügyben a rendőrség eljárást indított, és lefoglalta a hivatal épületé-
ben lévő bizonyítékokat. Súlyosítja a helyzetet, hogy a kerület lakói 
mellett azoknak az adatai is veszélybe kerülhettek, akik valamilyen 
jogviszonyba kerültek az önkormányzattal: vállalkozások, vállalko-
zók, egyházi szervezetek. 

Miért kerülhettek veszélybe  
a lakók adatai is?
Nézzük egy konkrét példán keresztül.  
Az adatbiztonság kérdését illetően pél-
dául akkor lehet baj, ha egy bizonytalan 
eredetű bányász szoftvert töltenek le, ami 
jelentős biztonsági kockázatokat hordoz 
magában. A megbízhatatlan forrásból 
szerzett szoftver jó eséllyel lehet vírusos, 
akkor pedig számtalan veszélynek tették 
ki az önkormányzati hálózatot, akár a 
lakosság adataihoz, az intézmény belső 
levelezéseihez is hozzáférhettek illeték-
telenek. A kerület lakói mellett vállalko-
zások, vállalkozók, egyházi szervezetek 
adatai is veszélybe kerülhettek.

Az Erzsébetvárosi 
Fidesz elutasítja 
az adóemelést 

A Niedermüller-féle városvezetés ígéretei ellenére 2020-ban:
• nem lett utcafásítás,
• nem lettek okos zebrák,
• nem lettek új játszótéri eszközök,
• nem lettek új közterületi illemhelyek,
• nem újult meg egyetlen bölcsőde, óvoda és iskola sem,
• megszűnt az újszülötteknek évek óta járó babacsomag,
• nincsenek újabb sportolási lehetőségek a gyermekeknek,
• és nincs többé Semmelweis nap sem, amellyel épp a járvány-

helyzetben erőn felül teljesítő orvosok, ápolók és egészségügyi 
dolgozók jutalmazását, elismerését törölték el.

Furcsa lehet az itt élőknek a változás, hiszen 2010–2019 között ren-
geteg fejlesztés történt a kerületben. A fideszes vezetéssel mindkét 
ciklusban nagy hangsúlyt fektettünk többek között az intézményfej-
lesztésekre, az útfelújításokra, a parkok megújítására, új zöld szige-
tek kialakítására, a szociális támogatásokra, a gyermekek oktatására, 
sportolására és a környezetvédelemre. Létrehoztuk az Erzsébet Terv 
fejlesztési programot, mely égisze alatt építettük, fejlesztettük Erzsé-
betvárost, folyamatosan növelve ezzel az itt élők komfortérzetét.

Egy év és két hónap

TISZTELT ERZSÉBETVÁROSIAK!
Boldog, békés, áldott karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag új évet kíván 

a FIDESZ–KDNP önkormányzati frakciója! Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra az ünnepek alatt is!
Vattamány Zsolt, Veres Zoltán és Benedek Zsolt

Ennyi ideje vezeti a kerületet Niedermüller Péter polgármester. 14 hónap. Rengeteg idő. Mégsem látni 
egyetlen nagyobb (vagy akár kisebb) fejlesztést, lakossági komfortérzetet növelő beruházást vagy po-
zitív visszhangot érdemlő projektet sem Erzsébetvárosban. Pedig épp ebben a nagyon embert próbáló, 
lélekromboló, egyedülállóan nehéz (vírus)helyzetben jönne nagyon jól az embereknek egy kis plusz, ami 
kiszakíthatná őket a pandémia szürkeségéből akár pár percre is. Idén nem kaptak a kerületiek húsvéti 
ajándékot és nem lesz karácsonyi csomag, de fenyőfa sem. Nem mehetnek a kerületiek kedvezménye-
sen állatkertbe, és nem újult meg egyetlen park, utca vagy út sem.

417 milliót vittek el 
az önkormányzat számlájáról
Lemondásra szólította fel a Fidesz–KDNP országgyűlési 
képviselője Niedermüller Pétert, egyúttal hűtlen kezelés 
gyanúja miatt feljelentést tett a DK-s polgármester ellen, 
miután kiderült, hogy bírósági végrehajtás alapján, az ön-
kormányzatok történetében is páratlan nagyságú összeget, 
417 millió forintot emelt le az önkormányzat számlájáról 
a bírósági végrehajtó egy vállalkozás javára a Király utca 
23-25-27-29. alatti ingatlantömb fejlesztésével kapcsolatos 
ügyben. 
Az elmúlt egy évben az önkormányzat érdemi lépést nem 
tett a fenyegető kár elhárítására, az önkormányzat vagyoná-
nak a védelmére és a szerződés teljesítésére, valamint nem élt 
az önkormányzatot megillető elállás jogával sem, hogy ezzel 
elkerülje a súlyos kötbérfizetési kötelezettséget.

A Csicsergő óvoda udvara 
még 2019 nyarán újult meg
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RENDELETEK HIRDETÉS/HIRDETMÉNY

Erzsébetváros Önkormányzatának képviselő-
testülete a 2020. október 21-én megtartott 
rendes ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgár-
mesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében meghozott 50/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete Er-
zsébetváros közterületein történő kötelező maszkviselési szabályokról
Hatályba lép: 2020. november 11. 12:00 

Erzsébetváros Önkormányzatának képviselő-
testülete a 2020. november 18-án megtartott 
rendes ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgár-
mesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében meghozott 51/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. 
évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 20.) rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2020. november 24. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 
feladat- és hatáskörében meghozott  52/2020. (XI.18.) önkormány-
zati rendelete a Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetvárosi 
Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők 2021. 
évre megállapított illetménykiegészítéséről
Hatályba lép: 2021. január 1. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgár-
mesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- 
és hatáskörében meghozott 53/2020. (XI.18.) önkormányzati ren-
delete az erzsébetvárosi önkormányzati elismerések alapításáról 
és adományozásuk rendjéről szóló 37/2012. (IX.25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2020. november 19. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgár-
mesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében meghozott  54/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelete 
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Kép-
viselő-testülete egyes helyi adórendeleteinek módosításáról
Hatályba lép: 2021. január 1.  

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület fel-
adat- és hatáskörében meghozott 55/2020. (XI.18.) önkormányzati 
rendelete az elektromobilitás szolgáltatásról
Hatályba lép: 2021. január 1. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képvise-
lő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 56/2020. (XI.18.) 
önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatások rendjéről szóló 15/2020. (IV.17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2020. november 19. 

Erzsébetváros Önkormányzatának képviselő-
testülete a 2020. november 24-én megtartott 
rendes ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgár-
mesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében meghozott 57/2020. (XI.24.)  önkormányzati rendelete 
az Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a vá-
rakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 
59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2020. november 27. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoló-
dó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testü-
let feladat- és hatáskörében meghozott  testületének 58/2020.
(XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában 
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidege-
nítéséről szóló 18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról
Hatályba lép: 2020. november 25. 

Erzsébetváros Önkormányzatának képviselő-
testülete a 2020. november 30-án megtartott 
rendes ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képvise-
lő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 59/2020. (XI.30.) 
önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsé-
betváros Önkormányzata Képviselő-testületének az erzsébetvá-
rosi önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk 
rendjéről szóló 37/2012. (IX.25) számú önkormányzati rendelete 
módosításáról
Hatályba lép: 2020. december 1. 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Kép-
viselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 60/2020. 
(XI.30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Hatályba lép: 2020. december 1. 

RENDELETEK

A II. világháború nem csupán a harcolóktól, de a civil lakosságtól 
is súlyos áldozatokat követelt. A civilek ellen elkövetett erőszakos 
cselekmények közül, bár a társadalmi emlékezet részét képezik, 
a legkevesebbet a nőkkel szemben elkövetett erőszaktételekről 
tudjuk. Budapest Főváros Levéltára évek óta gyűjti a családi múlt 
írott és képi emlékeit. A több generáción keresztül megőrzött 
dokumentumok nemcsak a családtagok számára lehetnek érté-
kesek, de sokszor egy adott korszak mindennapjairól szinte csak 
ezek a források tudósítanak. A Fővárosi Önkormányzat Hábo-
rúkban megerőszakolt nők emlékezete című projektjének (www.
elhallgatva.hu) résztvevőjeként keresünk olyan személyes vagy 
családi iratokat és irathagyatékokat (napló, levelezés, feljegy-
zés, visszaemlékezés, interjú, bármely hivatalos jellegű irat vagy 
okmány, fotó stb.), amelyek a XX. század háborúit és forradal-
mait átélők mindennapjaiba engednek bepillantást. Szeretnénk 
megismerni és az utókor számára megőrizni történeteiket, többet 
megtudni arról, hogy a fegyveres konfliktusok következtében 
miként változott meg a civil társadalom élete, a fővárosban élő 
emberek, férfiak, nők és gyerekek hogyan élték meg, hogy az 
erőszak mindennapjaik részévé vált. Kérjük, amennyiben ilyen 
tárgyú személyes vagy családi forrásokkal rendelkezik, értesítse 
Budapest Főváros Levéltárát. (Lukács Anikó, lukacsa@bparchiv.hu; 
06-1-298-7598, 06-30-292-8823)

Személyes és családi irathagyatékokat 
keresünk 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a képviselő-testület döntése alap-
ján 2020. december 28. és 2020. december 31. között a Polgár-
mesteri Hivatal zárva tart.
Az igazgatási szünet alatt ügyeletet kizárólag a Jegyzői Iroda 
anyakönyvvezetői tartanak 2020. december 30-án újszülöttek 
anyakönyvezése, valamint temetési engedélyek kiadása 
ügyében 9 és 12 óra között. dr. Laza Margit jegyző

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kormány a 478/2020. (XI.3.) rendeletében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Erre való tekintettel a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvá-
rosi Polgármesteri Hivatalban 2020. november 9. napjától a személyes ügyfélfogadás szünetel.

1. Az ügyfelek részéről személyes bejelentkezésre, új időpont kérésére, személyes ügyintézés céljából nincs lehetőség, kivéve házas-
ságkötési szándék, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése, valamint apai elismerő nyilatkozat megtétele 
előzetes időpontfoglalást követően.

2. A Jegyzői Iroda anyakönyvi ügyintézőinek ügyeleti rendje az újszülöttek anyakönyvezése, valamint temetési engedélyek kiadása 
ügyében hétfőn 9-12 óra között biztosított.

3. Az ügyfelek beadványaikat az Erzsébet körúti ügyfélszolgálat bejáratának bal oldalán létesített „LEVELEK” feliratú bedobó nyílá-
son keresztül juttathatják el.

4. A Garay utcai hivatali épületben a porta mellett elhelyezett gyűjtőládában biztosít a Hivatal lehetőséget arra, hogy az ügyfelek a 
személyesen benyújtott beadványaikat abban elhelyezzék.

5. Az ügyfelek a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal irodáit az alábbi táblázatban szereplő telefon-
számokon és e-mail elérhetőségeken tudják elérni:

Adóügyi Iroda (+36 1 462-3231) adougy@erzsebetvaros.hu 

Jegyzői Iroda
anyakönyvi ügyek (+36 1) 462-3246 anyakonyv@erzsebetvaros.hu 

Humánszolgáltató Iroda (+36 1) 462-3328 human@erzsebetvaros.hu 

Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda
főépítészi ügyek
vagyongazdálkodási ügyek

(+36 1) 462-3368
(+36 1) 462-3254

foepitesz@erzsebetvaros.hu
vagyongazdalkodas@erzsebetvaros.hu 

Városüzemeltetési Iroda (+36 1) 462-3215 varosuzemeltetés@erzsebetvaros.hu 

Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda
ipar-kereskedelmi ügyek
hagyatéki ügyek
közterület-foglalással kapcsolatos ügyek
birtokvédelmi ügyek
környezeti zajjal összefüggő ügyek

(+36 1) 462-3172
(+36 1) 462-3314
(+36 1) 462-3211
(+36 1) 462-3197
(+36 1) 462-3158
(+36 1) 462-3198

ugyfelszolgalat@erzsebetvaros.hu 

Pénzügyi Iroda
bérlakások értékesítése, munkáltatói kölcsön, helyi kölcsön jelzálogjog 
törlés ügyében
társasházak felújításával kapcsolatos ügyekben felmerülő kérdések

(+36 1) 462-3108
(+36 1) 462-3109

penzugy@erzsebetvaros.hu 
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ZÖLD ROVAT

Nem várható 
javulás 
a Városligetben

Milyen 
klímaváltozást 
szeretne?
Erzsébetváros Önkormányzata 
jelentős zöldítési terveket dol-
gozott ki az utóbbi egy évben, és 
a Klímavédelmi kabinet munka-
társai folyamatosan párbeszédet 
kezdeményeznek a helyiekkel. 
Készültek felmérések, online kérdőívek, 
tartottak online fórumot is a témában. 
Ezek célja, hogy megszülessen Erzsébet-
városban a Fenntartható Energia és Klíma 
Akcióterv (SECAP). 

– A SECAP fontos része, hogy közös-
ségi bevonással készül, azaz szeretnénk 
minél több erzsébetvárosi véleményét 
megismerni – mondta Tóth Csaba, a 
Klímavédelmi Kabinet vezetője. A terv 
célja, hogy 2030-ig 40%-kal csökkenjen a 
kerület szén-dioxid-kibocsátása, és nőjön 
az alkalmazkodóképessége a szélsőséges 
időjárási viszonyokkal szemben. Tóth 
Csaba felhívta a figyelmet: azért kezdemé-
nyez párbeszédet Erzsébetváros, mert a 
SECAP-ot az önkormányzat egymaga nem tudja megvalósítani, 
csak a helyi lakosokkal, vállalkozásokkal, civilekkel együtt. 

Legutóbb, novemberben online lakossági fórumot tartottak, 
ahol a Jóügy Kft. munkatársai és a Klímavédelmi Kabinet mun-
katársai ismertették a SECAP lehetséges intézkedéseit. Ezeket 
rendezték fontossági sorrendbe aszerint, hogy az erzsébetvárosi-
ak mit tartanak a legfontosabbnak. 

– A felmérések, amiket végeztek, nem reprezentatívak, inkább 
az irányokat mutatják – mondta lapunknak Tóth Csaba. A 
kérdőíveket kitöltők szerint leginkább az energiahatékonysági, 
társasház-zöldítési és megújulóenergia-beruházásokra kell kon-
centrálnia a kerületnek.

Karácsony Gergely interjút adott a VIP (Very Important Planet) 
nevű oldalnak, amiből kiderült: a Sára Botond vezette fővárosi 
kormányhivatal jogsértő módon kiadta az építési engedély 
módosítását a Nemzeti Galériára, most erre a lépésre keresik a 
megfelelő „jogi ellenlépéseket”. 

A Fővárosi Közgyűlés még szeptember végén fogadta el a 
Városligeti Építési Szabályzat (VÉSZ) módosítását. Ez alapján 
a Liget Projektet le kell állítani, vagyis nem lehet felépíteni 
Nemzeti Galériát, Városligeti Színházat és az Innováció Házát. 
A kormány viszont a közgyűlés előtti napon rendeletben tiltotta 
meg a fővárosnak a városligeti építési szabályok módosítását.

A főpolgármester arra buzdította a budapestieket: védjék 
meg a Városligetet, ha megindulna az építkezés. 

Műfűre az igazit
Pár héttel azután, hogy az Andrássy úton lecserélték a műfüvet 
igazira, a Városligetben, a Hermina úti Kutyás élményparkban 
ennek az ellenkezője történt. A kutyafuttatóban egy átlagos na-
pon is 700-800 eb játszik, emiatt a kis dombokon valóban szinte 
teljesen kikopott a gyep. Bardóczi Sándor, Budapest főtájépíté-
sze szerint ebből is látszik, hogy rossz koncepcióval fejlesztik a 
Városligetet. Szerinte elhibázott, hogy a Liget-projekttel minél 
több embert akarnak bevonzani a közparkba.

A szakember szerint már Tarlós István idején felhívták rá a 
figyelmet, hogy a Városliget túlhasznált, a Liget-projekt célja 
viszont, hogy a korábbinál jóval többen használják a Városlige-
tet. Emiatt a Városliget állapota folyamatosan romlik. 

A főpolgármester szerint a kormány a főváros 
megkerülésével próbálja véghezvinni az új Nemze-
ti Galéria megépítését.

Udvarzöldítési pályázat kiírására tesz javaslatot Bardóczi Sándor, 
Budapest főtájépítésze és Kerpel-Fronius Gábor főpolgármes-
ter-helyettes a Fővárosi Önkormányzatnak.
Az ÉGIG ÉRŐ FŰ nevű programon társasházak, lakásszövetkezetek 
pályázhatnak a belső udvarok zöldítésére. (Az Égigérő fű egy 1979-
es filmvígjáték egy társasház lakóiról, akik Poldi bácsi, a parkőr 
nyugdíjba vonulását igyekeznek megszépíteni.) A programban 
összesen 30 millió forint áll rendelkezésre, 800 ezertől kétmillióig 
terjedő összegre lehet majd pályázni belső udvarok felújítási és 
megújítási munkáira, tervezésre, növényzet és kerti bútorok telepí-
tésére, növényvédelemre 2021. március 3-ig.

Udvarzöldítési pályázatot írt ki a főváros
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FÉSZEK MŰVÉSZKLUB                A JÁRVÁNY IDEJÉN

Az épületet 1974-ben mint a HVDSZ Jókai Művelődési Köz-
pontját nyitották meg, azóta nem történt a mostanihoz hasonló 
átfogó felújítás. Egy ideje már kérdéses volt, hogy a fűtés vajon 
meddig bírja még, és mikor adja meg magát végleg az elektro-
mos hálózat, hiszen minden elöregedett, ezért nagyon kellett 
már egy korszerűsítés a Bihari helyiségeiben! Az alapötlet, az 
idén 89 éves Novák Ferenc Kossuth-díjas koreográfustól, a 
Bihari alapítójától származik, aki évek óta ösztönözte Boross 
Sándort, az egyesület elnökét, hogy valahogy intézzen el egy 
liftbeépítést a házba. Így egy lift építésre és a rendkívül rossz 
műszaki állapotú székház felújítására Novák Ferenc és Boross 
Sándor benyújtottak egy pályázatot a Miniszterelnökséghez, 
melyen nagy örömükre bruttó 90 millió forintot nyertek. 
Egyelőre a lift elkészítését a hosszú engedélyeztetési eljárás 
miatt még elkezdeni sem tudták, ám az Akácfa utcai székhá-
zuk felújítását a támogatás segítségével elvégezték. A felújítás 
végül többe, összesen 98 millió forintba került. Szerencsére a 
táncegyüttes nagy „öregjei” – Novák Ferenc, Pavelka Árpád, 
Neuwirth Annamária, Lelkes Lajos, dr. Jakab Béla, Korniss 

Péter és Lőrinczy György – több millió forinttal támogatták 
az építkezést. Erzsébetváros Önkormányzata hozzájárulásával, 
gyors ügyintézéssel segítette a megvalósulást, s ígéretet tett, 
hogy bizonyos költségeket beszámítanak a bérleti díjba, azzal 
csökkentve a havi díjat, hiszen az épület az önkormányzat 
tulajdona. 

Három éve közművelődési szerződés van érvényben az 
együttes és az önkormányzat között, így Szücs Balázs alpol-
gármester is igyekszik a támogatást megszerezni a nagy múltú 
együttes számára.

A táncegyüttes 67 éve (1954) működik a kerületben.
Művészeti vezetői: Lévay Andrea és Ágfalvi György.
A felnőtt táncegyüttes 36 tagú.
A felnőtt együttesben alapítása óta eddig több százan táncoltak.
Jelenleg minden korosztályt beszámítva 180-an tanulnak és tán-

colnak a Bihariban. 
A Bihari Művészeti Iskola igazgatója Neuwirth Annamária.

A Bihari János Kulturális Egyesület elnöke Boross Sándor.

A járványhelyzet kapcsán bejelentett szigorításokra tekintettel 2020. november 11-től a FÉSZEK Művészklub az alábbiak szerint 
működik. A FÉSZEK épülete a közönség számára – egyelőre – nem látogatható. A Galéria és a Herman terem tárlatainak egyes 
alkotásait az intézmény Facebook-oldalának virtuális galériájában tekinthetik meg az érdeklődők.

Eifert János Visszapillantás és Barabás Márton Vas szobrok című kiállításainak nyitvatartási ideje meghosszabbodik: amint az 
épület a közönség számára látogathatóvá válik, élőben is megismerkedhetnek az alkotásokkal.

Az intézmény a https://www.facebook.com/feszekmuveszklub/ oldalon művészeti, ismeretterjesztő tartalmakat tesz közzé, 
kulturális élményeket nyújt: a folyamatosan frissülő aktuális információk között az Új írás novemberi / decemberi számát Sumo-
nyi Zoltán ajánlja videóüzenetében – az aktuális tartalom szintén online olvasható.

Továbbra is hetente jelentkezik a FÉSZEK AnekdoTÁR vidám történetekkel és kapcsolódó illusztrációkkal. A meghirdetett előadások 
egy későbbi időpontban lesznek láthatóak, addig is a produkciók alkotói, művészei, köztük Szalóczy Pál, Lukáts Andor, Bicskei Kiss László 
videóüzenetben nyújtanak ízelítőt a programokból. 

Megújult a Bihari 
Táncegyüttes székháza

Negyvenhat év után újult meg 
az Akácfa utca 32.-ben a Bihari 
János Táncegyüttes székháza. 
Korszerű lett a gépészet, az 
elektromosság, újak a nyílászá-
rók, a próbaterem-előtér pad-
lóját kicserélték, felújították a 
fürdőket, szociális helyisége-
ket, kicserélték a kövezetet, s 
kialakítottak egy kis konyhát 
is. A 2012-ben Príma Primis-
sima díjjal elismert együttes 
október 21-én vehette birtokba 
a szinte teljesen megújult, 638 
négyzetméteres székházat.

https://www.facebook.com/feszekmuveszklub/


16 eseményt szervezett a Nők a Nőkért Együtt az 
Erőszak Ellen (NANE), hogy felhívja a figyelmet a 
nők elleni erőszakra, kifejezzék szolidaritásukat 
az áldozatok iránt, és nyomást gyakoroljanak a 
döntéshozókra a nők elleni erőszak minden for-
májának megszüntetése érdekében.

A koronavírus vészhelyzet miatt az események nagy részét online 
tartják meg. A 16 Akciónap keretében a NANE Egyesület idén 16 
Facebook-eseményben mutatta be a nőkkel szembeni vissza-
élések látható és kevésbé látható formáit, hogy megkönnyítse 
azok felismerését, és az ellenük való fellépést. A kampány során, 
november 25. és december 10. között, a NANE Egyesület oldalán 
létrehozott Facebook-eseményekben publikálva számos élőben 

közvetített rendezvény, kerekasztal-be-
szélgetés és az adott témával kapcsolatos 
tájékoztató szöveg, szemléletes kép és videó válik elérhetővé. A 
kampányhoz csatlakozó további szervezetek által rendezett prog-
ramokat a 16akcionap.org oldalon tudják követni az érdeklődők.

A cél, hogy a Facebook-eseményekben egy olyan tudástár 
álljon össze, amelyhez bármikor fordulhatnak azok, akik sze-
retnének tisztán látni a nők elleni erőszakkal kapcsolatban. A 
szervezők mindenkit arra bátorítanak, hogy vegyenek részt az 
online programokon, tájékozódjanak, és tegyék a nők és gyere-
kek biztonságának képviseletét a mindennapok részévé.

A rendezvényekről a https://16akcionap.org/ honlapon lehet 
további információt találni. Ha valaki lemaradt volna a 16 akci-
ónapról, az eseményeket online utólag is meg lehet nézni. 
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Stratégiai megállapodást kötött 
Erzsébetváros Önkormányzata 
és a ZöldEb Egyesület. 

November 18-án megállapodás jött 
létre a kutyásokat és a kulturált ebtartást 
képviselő civil szervezet és az önkor-
mányzat között, aminek a lényege, hogy 
kölcsönösen segítik egymás munkáját. 
A cél az, hogy Erzsébetvárosban kultu-
ráltabb körülmények között, kevesebb 
konfliktussal lehessen kutyát sétáltatni. 
– Minden, a kutyásokat érintő témában 
egyesületünk segíti az önkormányzat 
munkáját – mondta lapunknak Nagyné 
Hirbek Edina, a szervezet elnöke. – A 
cél az, hogy könnyebb legyen a kommu-
nikáció a kutyások és az önkormányzat 
között, hogy szakmai ismereteinkkel 
hozzá tudjunk járulni a kerületi kutyás 
fejlesztésekhez. 

A ZöldEb ennek érdekében szakmai 
programot dolgoz ki, és felmérést is 
végez a kerületi kutyások körében. – 
Ahogy a kérdőív is mutatja, dolgozunk 
a futtatók használhatóbbá tételén – tette 
hozzá Nagyné Hirbek Edina. Az elnök 
fontosnak tartja, hogy a szervezet mind-
ezt ingyen teszi a kerületben. – Annak 
érdekében, hogy az önkormányzat 

megcsappant forrásai jó helyre kerülje-
nek, hogy a futtatók jobban működje-
nek, színvonalasabbak legyenek, ingyen 
végezzük a munkánkat – tette hozzá a 
kutyás civil szervezet vezetője. A ZöldEb 
nem csak ötletel, felméri az igényeket és 
szakmai programot dolgoz ki, de a meg-
valósításnál is ott van, végigköveti majd a 
megvalósuló projekteket. 

– A választások előtt megkerestük az 
összes polgármesterjelöltet, hogy milyen 
terveik vannak a kutyákkal, futtatókkal 

kapcsolatban. Niedermüller Péter Szücs 
Balázson keresztül keresett meg bennün-
ket. Azóta is kölcsönösen segítjük egy-
más munkáját, Szücs Balázs mindenhol 
ott volt, és segítette a folyamatot – mond-
ta el az elnök az Erzsébetvárosnak. 

ZöldEbnek van külön erzsébetvárosi 
Facebook-csoportja, ahol a kerületi gazdik 
egymásra találhatnak, segíthetnek egy-
másnak. Link: https://www.facebook.com/
groups/465192580870079

Minden év november 20-a a 
Gyermekek Jogairól szóló vi-
lágnap. A pandémia alatt egyes 
becslések szerint akár 30%-kal 
is nőhetett a gyermekbántalma-
zási esetek száma.
„2020. évben különösen fontossá vált 
annak felismerése, hogy a gyermekek 
jogai, a gyermekszegénység és a családon 
belüli erőszak az év 365 napján kiemelt 
figyelemmel kísért kérdéskör legyen” – 
írta dr. Kispál Tibor alpolgármester a 
Facebookon, november 20-a alkalmából. 

A Covid-19-járvány miatt számos 
olyan intézkedés született, ami kényszerű 
bezártságot, bizonytalanságot és feszült-
séget okoz a felnőttekben és a gyerekek-
ben is. Mindez növeli a konfliktusok és 
a bántalmazás esélyét. Ehhez hozzájárul 

a családok létbizonytalansága, a vírustól 
való félelem, a barátok, kapcsolatok hiá-
nya is. A pandémia alatt egyes becslések 
szerint akár 30%-kal is nőhetett a gyer-
mekbántalmazási esetek száma, amelyek 
legnagyobb része láthatatlanul és évekig 
feltáratlanul történik meg.

Magyarország Alaptörvénye kiemelt 
védelemben részesíti a gyermekkort. Ki-
mondja, hogy minden gyermeknek joga 
van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 
fejlődéséhez szükséges védelemhez és 
gondoskodáshoz. Deklarálja továbbá, 
hogy a szülők kötelesek gondoskodni 
kiskorú gyermekükről.

Honnan lehet felismerni?
Az abúzusnak több típusa is létezik. 

Fizikai erőszak, az érzelmi bántal-
mazás (a gyereket érzelmi fejlődésében 

akadályozzák, megalázzák, elutasítják), 
a szexuális erőszak és az elhanyagolás 
(lehet fizikai elhanyagolás, a megfe-
lelő táplálás, tisztálkodás, ruháztatás, 
orvosi ellátás, iskola hiánya, vagy érzelmi 
elhanyagolás: a megfelelően támogató 
érzelmi háttér hiánya). 

A bántalmazásoknak nincs egységes 
tünetlistája, amelyek pontosan jeleznék 
az abúzus tényét. Van néhány jel, amik 
együttesen segíthetnek felismerni a 
bántalmazást. Ezek lehetnek testi tünetek 
(véraláfutás, bántalmazás jelei), vagy 
viselkedésbeli jelek (a viselkedés hirtelen 
megváltozása, szexuális viselkedés, étke-
zési szokások megváltozása, alvászavar, 
szociális elszigetelődés például). Legsú-
lyosabb esetekben öngyilkossági próbál-
kozások, alkohol- vagy drogfogyasztás.

16 akciónap a nők elleni erőszak ellen

Ismerje fel, 
ha bántják 
a gyereket!

MIT TEHET, HA BÁNTALMAZÁST LÁT?
A gyerekek védelme közös felelősségünk – hívja fel a figyelmet a Unicef. 
Hívhatja a 112-t, hogy bejelentést tegyen a Rendőrségnek. Vagy fordulhat 
Erzsébetvárosban a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 
Család- és Gyermekjóléti Központjához személyesen (Kertész u. 20.) vagy a 
+36-1-352-8672 telefonszámon vagy az info@bjhuman.hu e-mail-címen, ha 
tudomást szerez gyermekek bántalmazásáról!

A UNICEF Magyarország a folyamatos 
ismeretterjesztés és segítségnyúj-
tás részeként útmutatót készített a 
szülőknek, a gyerekeknek és a taná-
roknak a koronavírussal kapcsolatos 
helyes gyakorlatokról: https://unicef.
hu/gyermekjogok
Ugyancsak a Unicef mesterkurzust 
indított, hogy bárki felismerhesse, ha 
valahol egy gyereket bántalmazás ért. 
A https://unicef.hu/bantalmazas/ ol-
dalon további információkat talál arról, 
hogyan ismerheti fel a bántalmazást. 

Karácsonyi adománygyűjtést 
szervez a Menhely
A Menhely Alapítvány Kürt utcai Nappali Centruma a hajléktalan és egyéb 
hátrányos helyzetű rászorulóin karácsonyi adománygyűjtéssel szeretne 
segíteni.
Az Erzsébetvárosnak Sass Lajos intézményvezető azt mondta: tárgyi ado-
mányokat várnak, elsősorban tartós élelmiszereket (konzervek, továbbá 
tésztafélék, rizs, olaj, cukor) és ruhaneműt (leginkább takarók, használható 
meleg, nem szövet férfi téli kabátok (L-XL), lábbelik (41-44), valamint 
zoknik, alsóneműk).
Az adományokat helyileg a Menhely Alapítvány 1073 Budapest, Kürt u. 
4. szám alá vihetik a jószándékúak, hétfőtől péntekig 9 és 14 óra között 
december 23-ig. Adományaikat, segítségüket köszönjük! – közölte az intéz-
ményvezető.

SEGÍTENEK A KARANTÉNBAN
A ZöldEb létrehozott egy segélyoldalt, 

ahol összekötik a karanténba vagy 
kórházba került gazdikat és a segítő 

szándékú önkénteseket. Így remélhetőleg 
egyetlen kutya sem marad magára, ellátás 

nélkül. Bárki jelentkezhet a segélyvo-
nalon, akinek szüksége van segítségre 
kedvence ellátásában, sétáltatásában, 
szállításában, megőrzésében, vagy tud 

valakiről, aki rászorul az ilyen segítségre.
ZöldEb Segély Facebook-oldala: @zol-

debsegelyEmailen: segelyvonal@zoldeb.
huTelefonon: +36-21-262-0044.

A ZöldEb segít 
a kutyásoknak

Segélyvonal bántalmazott nők és gyerekek számára: 06-80-505-101 (h-k-cs-p 18-22, szerda 12-14h)

https://www.facebook.com/groups/465192580870079
https://www.facebook.com/groups/465192580870079
https://unicef.hu/gyermekjogok
https://unicef.hu/gyermekjogok
https://unicef.hu/bantalmazas/
mailto:segelyvonal@zoldeb.hu
mailto:segelyvonal@zoldeb.hu
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Az ősidőkben szalmából, fűzfavesszőből 
vagy fenyőágakból fonták, amelyet vörös 
és aranyszínű szalagokkal díszítettek. A 
zöld a termést, az arany a fényt, a piros 
az életet szimbolizálta. Maga a koszo-
rú az örökkévalóság jelképe volt, úgy 
gondolták, hogy az ilyen szent körrel 
minden gonosz szellemet elűzhetnek a 
háztól. A téli napforduló előtti hetekben 
minden héten eggyel több gyertya égett 
a varázskörön, mivel az egyre növekvő 
sötétséggel és a gonosz szellemekkel 
csak az egyre nagyobb fény segítségével 
tudtak védekezni az emberek. 

1838-ban egy protestáns lelkész, Jo-
hann Heinrich Wichern gyermekotthont 
alapított Hamburgban. A ház egyik ter-
mébe hatalmas csillárt készíttetett fából, 
amelyen 23 gyertya volt, ami a karácsony 
előtti napokat jelölte, 19 piros gyertya 
jutott a hétköznapokra, 4 fehér gyertya 
a vasárnapokra. A gyertyák meggyújtá-
sával a gyermekek számolhatták a napok 
múlását, érezhették a karácsony köze-
ledtét, hiszen minden nap eggyel több 
gyertya égett ezen a csilláron.

1860-ban Berlin-Tegelben született 
meg a gondolat, hogy fonott fenyőko-
szorúval helyettesítsék a fakarikát, és a 
24 gyertya helyett csak négyet tettek rá, 
amelyek a négy adventi vasárnapot jelké-
pezték: így már a polgárok lakásában is 

helyet kaphatott, és széppé tette az ünnepi 
várakozást. A hagyomány szerint három 
lila és egy rózsaszín gyertyát helyeznek el 
a koszorún. A lila szín a bűnbánatot és a 
megtérést, a rózsaszín pedig a bűnbocsá-
natot és a közelgő ünnepet jelképezi. A 
protestánsok általában piros gyertyákat 
használnak. 

A keresztény szimbolika szerint az 
adventi koszorú formája Isten örökké-
való szeretetét jelképezi, az örökzöld 
ágak a reményt és az életet, a gyertyák 
pedig a növekvő fényt, Jézus eljövete-
lének közeledtét. A koszorút almák és 
vörös szalagok is díszíthetik; az előbbiek 
a bűnbeesést és a megváltás ígéretét, az 
utóbbiak a keresztény imádatot jelentik.

A négy gyertya ezenfelül négy fo-

galmat is jelképez: 1. hit, 2. remény, 3. 
öröm, 4. szeretet, de közben személyre 
vagy közösségre is utal:
 Ádám és Éva – hiszen elsőként nekik 

ígérte meg Isten a megváltást (hit)
 zsidó nép – nekik az ígérte, hogy 

közülük származik a Messiás (remény)
 Szűz Mária – aki megszülte a Fiút 

(öröm)
 Keresztelő Szent János – aki hirdette 

Jézus eljövetelét, és készítette az utat az 
emberek szívéhez (szeretet)
Az első gyertyát advent első 

vasárnapján gyújtják meg – az első 
héten csak egy gyertya ég, majd minden 
vasárnap eggyel többet gyújtanak. A 
gyertyagyújtást ima kíséri. Karácsony 
után a koszorút eredetileg elégették.

Erzsébet szülei mellett szabad szellemben nevelkedett, ünnepek 
idején nem voltak kötöttségek. Ám 16 évesen, 1853-ban vélet-
lenül megismerkedett a 23 éves Ferenc Józseffel és a menyasz-
szonya lett. Életét ettől kezdve az udvari etikett merevsége és 
nem túl kedves anyósa, Zsófia határozta meg. Ferenc Józseffel 
Münchenben karácsonyoztak együtt először, akkor még jegyes-
párként egymás festett képeit ajándékozták a másiknak. 

Császárnéként nem kedvelte az udvari karácsonyokat, hiszen 
hosszú és fárasztó ceremóniákon kellett részt vennie. Erzsébet 
rendkívül hiú nőként azért is utálta születésnapjait, mert az idő 
múlása az öregségre emlékeztette. 

Sissi karácsonyai azután váltak boldogabbá, amikor a ma-
gyarok neki ajándékozták a gödöllői Grassalkovich-palotát. Itt 
megvolt, amire vágyott, meghittség, nyugalom. Karácsonykor 
többnyire Gödöllőre vonult vissza. Erzsébet kedvére díszítette 
a kastélyt, a díszterembe közel tízméteres fenyőt hozatott és 
maga díszítette. Állítólag többször is inkognitóban kiszökött a 

kisvárosba, hogy ajándékokat vásároljon szeretteinek, szolgálói-
nak és a falubelieket is meglepte. Lánya, Mária Valéria kedvéért 
karácsonykor a kastély udvarát vízzel locsolták fel, hogy kor-
csolyapályát alakítsanak ki, amely a sportkedvelő Erzsébetnek 
is kedvére volt.

A szentesték általában 6 órakor kezdődtek, a családon kívül 
az udvarhölgyek és az udvarmesterek is jelen voltak. Erzsébet 
számára ugyan az étkezés nem sokat jelentett, de a terítésre na-
gyon ügyelt, legtöbbször herendi állt az asztalon. Az ajándékok 
személyre szólóak voltak. A felnőttek ékszert, ruhát kaptak, a 
gyerekek a tanulmányaikhoz kapcsolódó tárgyakat. Mária Valé-
ria 7 éves volt, mikor először vett részt a gödöllői karácsonyon. 
Következő évben saját kezűleg készített Magyarország térképpel 
kedveskedett édesanyjának. A fia, Rudolf halála örökre gyászba 
borította királynénkat, többé nem ünnepelt, sőt kifejezetten 
megtiltotta a születésnapja és a karácsony ünneplését, kará-
csonyfát pedig nem állíttatott többé.

A víz tisztító, éltető ereje keresztény motívumokkal gazdagodott, nem véletlenül lett az 
éjfélkor merített aranyosvíz, hiszen Mária is éjfélkor fürösztötte meg a Kisdedet. Ennek a 
víznek gyógyító erőt tulajdonítottak, az állatoknak azért adták, hogy egészségesek legye-
nek, míg az emberek az éjféli mise után ittak belőle vagy megmosakodtak benne.

A tűznek, mint a fény hordozójának mindig is fontos szerep jutott. Karácsonykor 
tuskót vittek a házba, és azt égették el, de csak félig, mert a maradványait a következő 
karácsonykor. Szokás volt az is, hogy az éjféli miséről hazatérve gyertyát gyújtottak. 
A bensőséges hangulatú hajnali misét, a rorátét néhol ma is angyali vagy aranyos 
misének nevezik. Sok helyen egy kijelölt helyen gyülekeztek, majd házról házra járva 
hívták a többieket is a rorátéra. A templomba menet előtt illett elsöpörni az útról a ha-
vat, a hajnali mise alatt minden ajtót, ablakot, de még az ólajtókat is bezárták, nehogy 
a harangozástól megijedt gonosz szellemek bemehessenek. 

Ehhez az időszakhoz kapcsolódik néhány kisebb ünnepnap, például szentek nevenapja – András (a tizenkét tanítvány egyike), 
Borbála (a tizennégy segítőszent egyike), Luca (szűz és vértanú), Tamás (a tizenkét apostol egyike), Katalin (Európa egyik védő-
szentje), amelyek közül kettőhöz ismétlődő szokások kapcsolódnak. Szent Borbála napján levágott ágat tettek vízbe, míg Luca 
napján készült a Luca-szék.

Magyar hagyományok
A karácsony néhány hagyománya egyértelműen az ősi pogány hiedelmekből eredeztethető. Ebben az 
időszakban fontos szerep jutott a víznek és a tűznek. 

Erzsébet királyné karácsonyai
Bizonyára tudják, hogy kerületünk névadója, Erzsébet királyné 1837. december 24-én, azaz karácsony 
napján született. A császári udvarban tehát ezen a napon nem csupán a szentestét, hanem a császár 
feleségének születésnapját is ünnepelték. Erzsébet állítólag egy foggal született, ami a babona szerint 
szerencsés sorsot jelent, ám a valóság nagyon más.

Adventi koszorú
Az adventi koszorú elmaradhatatlan kelléke a karácsonyi ünnepvárásnak. Az örökzöld ágakból font, négy 
vagy néha akár több gyertyával díszített koszorút mindenki ismeri. Ám ez a koszorú jóval idősebb, mint 
a kereszténység. Tudjuk egyáltalán, hogy mit miért gyújtottunk meg rajta?

Szilveszter napja
A szilveszter Szent Szilveszter, a IV. században élt pápa ünnepe, aki 314 és 335 között 
volt a katolikus egyház feje. Az ünnep róla kapta a nevét. Az óévet búcsúztató za-
jos mulatságokat az ókori római szaturnáliák leszármazottjának tekintik, amelyeket 
lakoma, lármázás, dorbézolás jellemeztek. A római korban a rabszolgák és uraik is 
egy asztalhoz ültek ilyenkor, az asztalnál pedig bármi szóba kerülhetett, csak politika 

nem. A szaturnáliák pogány szokását a középkori Franciaországban támasztották fel a január 1-je körül tartott „bolondok ünnepe” 
képében. Az ilyen ünnepségeket az egyház a XV. században hivatalosan betiltotta, de tovább éltek a néphagyományban. A babonák 
szerint az óév esti zajkeltés, lármázás elűzi a felhalmozódott gondokat és a lesben álló gonosz szellemeket. Ennek modern megfele-
lője a tűzijáték. A honfoglaló magyarok tavasszal vagy ősszel ünnepelték az újévet, ám ennek az ünnepnek a jelentősége sokkal in-
kább az évszakváltás volt. Hiszen a nomád népeknél ekkor hajtották a legelőre ki, illetve a legelőről be az állatokat. Ezek az ünnepek 
a pásztorünnepek formájában máig fennmaradtak. Sokára európaizálódótt ez a nap, mozgó ünnep volt még sokáig; volt, amikor 
vízkereszt környékén tartották. Később, a XVI. századig karácsonykor ünnepelték az újévet, amíg 1691-ben XII. Ince pápa ki nem 
hirdette, hogy az újév január 1-jén kezdődik. A keresztény világban azóta ünneplik e napon az újévet.
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A dal keletkezésének története termé-
szetesen legenda lett, így több változatát 
ismerjük. A legismertebb szerint a falu 
templomában tönkrement az orgona, így 
Mohr, aki már készen volt a szöveggel, 
megkérte Grubert, a templom orgo-
nistáját, szerezzen hozzá dallamot, aki 
miután elkészült jobb híján magával vitte 
a gitárját. A gitárzene akkoriban inkább a 
kocsmákban szólt, így a hívek némiképp 
meglepődve ültek a templom padjaiban, 
de végül megkedvelték a dallamot. 1819-
ben a dal már egy Waidringban, Blasius Wimmer által kiadott 
templomi énekeskönyvben bukkan fel, meglepő módon hét 
versszakkal – ez a verzió azóta eltűnt.

Egy másik változat szerint a dal első előadása után feledésbe 
merült, más változatban egyszerűen elkavarodott az egyetlen 
kézzel írt kotta, amit aztán egy orgonajavító mester talált meg 
1825-ben. Ez azonban igazi legenda, mert Gruber élete során 
több átdolgozásban is kiadta a művet, a Mohr-félét a salzburgi 
Museum Carolino-Augusteum őrzi. Ám azon az estén vala-

miképpen elkavarodott a dal egyetlen, kézzel 
írott kottája, így a dallam hosszú évtizedekig 
feledésbe merült, hogy a XX. században dia-
dalútjára indulhasson szerte a világban.

Franz Xaver Gruber – visszaemlékezése 
szerint, amit azért írt meg, mert az 1850-es 
években fülébe jutott, hogy kutatják ki a dal 
alkotója – a szöveghez egy nap alatt megírta 
a zenét, amelyet Mohr kérésére két férfi-
hangra és gitárra komponált. Gruber azon-

ban nem tesz említést arról, hogy bármi gond lett 
volna az orgonával. Így aztán felháborító lehetett, hogy szen-
teste az orgona fennkölt zenéje helyett a kocsmák hangszere, a 
gitár szólalt meg. Gruber eredeti zenéje ráadásul jóval gyorsabb 
volt, mint a ma ismert változat, és a hallgatóság felismerhette 
benne az akkor közkedvelt tánczenék sajátosságait is. 

Az 1900-as évek elején a Szent Miklós-templomot lebontot-
ták, helyén egy emlékkápolna épült, a Csendes Éj Emlékkápol-
na, egy közeli házban pedig múzeumot alakítottak ki, ahová 
a világ minden tájáról érkeznek turisták, főleg természetesen 
decemberben.

A betlehem
Jézus születését először Assisi Szent Ferenc eleve-
nítette fel 1223-ban, az itáliai Greccio városában. Ő 
és egy barátja egy barlangot rendeztek be a betle-
hemi jászolt összes szükséges kellékével. 

Szent Ferenc a barlangban tartotta rendtársaival az éjféli misét, 
ahol a hagyomány szerint élő állatok szerepeltek, sőt, magát a 
Kisdedet is valódi csecsemő „alakította”. A jelenet legismertebb 
ábrázolása Giotto Assisiben lévő, Szent Ferenc életét bemutató 
freskósorozatának egyik képe. Később a templomok oltárain 
tért vissza Jézus születésének bemutatása. Itáliában ezeket 
presepiónak, a németeknél krippének, nálunk betlehemnek 
nevezik. Ezek az építmények a Szent Családot mutatják be, a 
körülöttük lévő tájat állatok, pásztorok, sőt gyakran a vidék la-
kói népesítik be, hiszen nem ritka az olyan betlehem, amelyben 
akár száznál is több alak látható. 

Magyarországon írásos emlékek nem maradtak fenn a 
középkorban történő betlehemezésről. A XVII. században 
találkozunk vele először, ekkor iskolai előadásként írtak róla. 
A XIX-XX. századra már magyar népszokásnak tekinthető, és 
leggyakrabban a paraszti világban találkozunk vele.

A Jézus bölcsőjének tartott jászol maradványai a legnagyobb 

és legrégebbi ókeresztény bazilikába, az V. század elején épült, 
Rómában a Via Merulana mellett található Santa Maria Maggi-
ore-bazilikába kerültek.

A téli ünnep dala: Csendes éj
A Csendes éj első verzióját Josephus Mohr osztrák pap írta még 1816-ban, zenéjét Franz Gruber kom-
ponálta. Bár az eredeti kézirat elveszett, de 1995-ben találtak egy másikat Mohr kézírásával. Magát 
a dalt 2011-ben az UNESCO a kulturális világörökség részévé tette. A magyar karácsonyi énekek közé 
valószínűleg a Monarchia ideje alatt került.

Karácsonykor 
karácsonyfa
Karácsonykor karácsonyfát állítunk. Többnyire a 
férfiak és általában utolsó pillanatban lódulnak 
neki, hogy megtalálják, ha talán már nem is a leg-
szebbet, de az épp lakásba valót. De vajon mióta, 
miért és hogyan állítunk karácsonyfát? 
A karácsonyfát a németeknek 
köszönhetjük, mégpedig a 
protestáns vallásúaknak. Maga 
a fa, mint az élet, a megúju-
lás jelképe minden beavatási 
szertartás elmaradhatatlan 
kelléke. Az életfa ott áll már a 
Gilgames eposzban is, innen 
származott át a Teremtés 
Könyvébe s lett belőle a Tudás 
Fája. Nem véletlen, hogy a 
zsidó vallásban a tóratekercs 
fából faragott két fogantyúját 
„életfáknak” nevezik. 

Az ókori Rómában úgy 
tartották, hogy az örökzöld fák 
távol tartják a halálfélelmet 
a téli hónapokban. A kará-
csonyfa-állítás szokását először 
Elzászban jegyezték fel a XVII. 
században. A XVIII. század-
tól már, mint családi szokás 
terjedt el a német nyelvterü-
leten. A XIX. századtól a világ 
számos országában meghono-
sodott a karácsonyfa-állítás. 
Magyarországon a karácsonyfa 
elterjedése előtt termőágakat állítottak. A karácsonyfa ha-
zánkban a XIX. század első felében jelent meg, elsősorban az 
osztrák udvar közvetítésével. Karácsonyfát Magyarországon 
Brunszvik Teréz állított először. 

Egyes történeti adatok szerint a XVII. században német 
nyelvterületen nem családok állítottak fát, hanem egy központi 
helyen felállított karácsonyfára akasztották a szegényeknek és 
gyerekeknek szánt gyümölcsöket. Az úgynevezett „mindenki 
fájáról” elsőként Sáros megyéből hallhatunk, ott ugyanis az 
1860-as években a földesúr a cselédei számára állított hatalmas 
karácsonyfát, ágain a cselédeknek szánt hasznos ajándékokkal.

A közterületen felállított fák ma népszerűbbek és elterjed-
tebbek, mint valaha. Például a panelházak erkélyein megjelenő 
kivilágított fák, amelyek a családi házak kertjeiben álló feldí-
szített élőfenyőket hivatottak megidézni. Ugyancsak újabban 
elterjedő szokás, hogy karácsonyra már a temetőkbe is visznek 
kis fákat, sőt néhol fel is díszítik őket.

Alternatív 
megoldások
Előrebocsátjuk, senki kedvét nem szeretnénk el-
venni, ám, ha jobban belegondolnak, szenteste ün-
nepén többnyire egy gyönyörűen feldíszített tetem 
áll a szoba közepén. Mi másnak lehetne nevezni 
egy fát, amely már nem az erdő része, és szemünk 
láttára pusztul el. 

Ma már azonban nem csupán a 
giccses műfenyők, a „nyugtasd a 
lelkiismereted” típusú élő kölcsön-
fenyők, kifejezetten karácsonyfá-
nak termesztettek és földlabdás 
változatok állnak rendelkezésre, 
de terjednek a valódi kreativitást 
igénylő alternatív karácsonyfák is.
Mégis miből? A szó legszorosabb 
értelmében minden „játszik”, ha 
kellően szabadjára engedjük a 
fantáziánkat. Jöhet a raklap, deszka, 
préselt farost, papír, tábla vagy 
bútorfesték, fotók, fényfüzérek, 
bármi. Karácsonyfánknak nem kell 
feltétlenül állnia sem, hiszen lehet 
2D-s változatot készíteni a falra. 
Aztán persze eszünkbe juthat a fa- 
vagy alumíniumlétra is, rá néhány 
csinos, akár kifejezetten méretre 
szabott deszka, amelyekbe kampós 
facsavarokat tekerünk, amire aztán 

jöhetnek a díszek. Ha sok az apró csecsebecse, apróság, akkor 
mehet a ragasztás fenyőfaformájúra, csak azt kell eldöntenünk, 
mire. Ha valakinek ügyes a keze és jól bánik a fafűrésszel, akár 
maga is ki tudja „faragni” fáját megfelelő falemezből, persze 
mindjárt kettőt vagy négyet, hogy állni is tudjon. Bármilyen 
hihetetlen, láttunk már kiselejtezett könyvekből álmodott kará-
csonyfát is, vagy olyat, amelynek közepe egy faléc, erre kerülnek 
a középen kifúrt, jobbra-balra elforgatott falécek. Az ötletek 
tárháza végtelen, csak nem szabad félni, hogy nem sikerül, 
engedjük csak szabadon a fantáziánkat és a kreativitásunkat, 
itt ugyanis nem lehet hibázni. A végeredmény csak szép lehet, 
hiszen a családi ötlet szülte és közösen készült. Ha valakinek 
ötletre volna szüksége, csak elég felkeresnie a világhálót, hogy 
jobbnál jobb ötletekre bukkanjon. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1825
https://hu.wikipedia.org/wiki/Salzburg
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Museum_Carolino-Augusteum&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1900-as_%C3%A9vek


38    Erzsébetváros     2020. DECEMBER

KULTÚRA

December 1.  Magyar rádiózás napja 
(1925)

December 3.  Fogyatékkal élő emberek 
nemzetközi világnapja (1993); elküldték 
az első sms-t, a szöveg: „Boldog kará-
csonyt” volt (1992)

December 5.  Szent Miklós édességgel 
ajándékozta meg a gyerekeket (270)

December 6.  Szent Miklós napja (270)
December 10.  Az emberi jogok napja 

(1948)
December 11.  Megalapították a UNICEF-et (1946)
December 13.  Luca napja (1500)
December 16.  Magyar Kórusok Napja (1991)

December 18.  Kisebbségek napja (1995)
December 21.  Téli napforduló
December 24.  Elindul Pesten a gázvilágítás (1856)
December 25.  Jézus születésnapja (0); István királlyá koroná-

zása (1000)
December 27.  Hazatért Juliánus mi-

után magyarokat talált a Volga vidé-
kén (1236); megalakult a BSZKRT, a 
BKV előde (1922)

December 28.  Aprószentek napja 
(1500)

December 31.  Szabadalmaztatták a 
Rubik kockát, a szabadalom azóta 
lejárt (1977)

Decemberi történetek
Rovatunkban elsősorban a kerületünkben történt évfordulós eseményeket elevenítjük fel, de szemezge-
tünk a fontos budapesti, illetve magyar vonatkozású évfordulók között is.

DECEMBERI JELES NAPOK

December 1.  felavatták az első rádióstúdiót 
(1925)
A megszülető rádió felolvasó stúdiója a Rákóczi út 22. számú ház 
III. emeletén volt, míg a IV. emeleten kapott helyet az új nagystú-
dió, a várószobák, a rendező fülkéje és a zenekarok hangoló szo-
bája is. Ugyanezen a napon született Kellér Dezső a Cserhát utca 
14-es számú házban. Kellérnek az író, humorista, konferansziénak, 
aki kezével mindig a függönyt fogta, köszönhetjük a maszek szót 
és a „ha én egyszer kinyitom a számat” mondást. 

December 9.  megszületett Garas Dezső (1934)
A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres 
Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a Hal-
hatatlanok Társulatának örökös tagja az Alsóerdősor utca 10-es 
számú házban jött a világra. 

December 14.  megszü-
letett Petschauer Attila 
(1904) és Kibédi Ervin 
(1924) kerületünk díszpol-
gárai
Petschauer Attila olimpiai bajnok 
kardvívó a Madách Gimnáziumban 
érettségizett. A két világháború 
közötti Budapest népszerű alakja volt 
újságíróként, színészként és konfe-
ransziéként. 

Kibédi Ervin elsősorban komikus szerepekben volt népszerű, 
például Hacsekként. Egy kupléjának refrénje szállóigeként maradt 
fönn: Én nem hiszem, hogy normális vagyok. A Damjanich utca 
31/a számú házban lakott. 

December 15.  megszületett Kacsóh Pongrác 
zeneszerző (1873), aki 50 évvel később egy 
nappal a születésnapja után halt meg

A bölcsészdoktori diplomával rendelkező zeneszerző nevé-
hez fűződik a János vitéz című daljáték, amelynek bemutatója 
1904. november 18-án volt a Király Színházban. A tanár úr, mert 
matematika-fizika szakos középiskolai tanár volt eredetileg, egy 
darabig a Marek József utca 41. számú házban lakott.

December 26.  
megszületett Róth 
Miksa (1865)
A világhírű üvegfestő és 
mozaikművész a Nefelejcs 
utca 26. alatt rendezte be 
Császári és Királyi Udvari 
Üvegfestő és Mozaik Művész 
Műintézetét, de itt volt a la-
kása is, amely ma múzeum. 

December 28.  
Megszületett Neu-
mann János (1903)
A digitális számítógép elvi 
alapjainak lefektetője a Fasori Evangélikus Gimnáziumba járt, 
ahol matematikát az a Rátz László tanított neki, aki a Nobel-díjas 
Wigner Jenőt és Harsányi Jánost is tanította. 

December 30.  Megszületett ifj. Wesselényi 
Miklós (1796)
Az országgyűlési főrendiház vezére, az 1838-as pesti jeges árvíz – 
árvízi hajósa. Ő az, akiről a kerületben utcát neveztek el. 

December 31.  Megszületett Ruttkai Éva (1927)
A Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és 
kiváló művész a Garay utcában, az Alsóerdősor utcában, majd az 
Erzsébet körút 25-27-ben is élt. A II. világháború idején az Almássy 
téren egy gyermektelen házaspár lakásában bujkált.
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Ha nem stresszelnénk magunkat azon, hogy Béla bácsi 76 évesen 
vegán lett és azóta sutyiban, éjjel, kiskanállal eszi a fagyott töltött 
káposztát a fazékból a gangon (viccelünk), akkor még beesett a 
koronavírus is. Mire ez a cikk megjelenik, lehet, hogy mindent 
lezárnak, mint tavasszal, és meg se látogathatjuk a rokonokat. 

Viccen kívül: karácsony közeledtével egy-
re nagyobb nyomás nehezedik ránk. Ame-
rikai kutatások szerint a karácsony a 100-as 
skálán 50-60 körüli értéket kapott – vagyis 
felér azzal a stresszel, mint amikor új állásba 
kerülünk. Ajándékvásárlás, karácsonyfa- és 
díszbeszerzés, „kinek nem vettem még aján-
dékot” érzés, és még sorolhatnánk. A béke 
és a szeretet ünnepe mára hektikus, csillogó-villogó, idegpróbá-
ló stresszforrássá változott. Mindehhez jön a vészhelyzet, meg a 
vírus: minden korábban zár, mindenhova maszkban kell menni 
és távolságot kell tartani, nehezebb is a hozzávalókat beszerezni 
a karácsonyi vacsorához, vagy az ajándékokhoz. Ehhez jön a 
sok ideges ember, a rengeteg feladat, az év végi hajtás a munka-
helyen. Vagy éppen: a pénztelenség, a leépítés, gazdasági válság. 

Bár a karácsonynak a meghittségről, az együttlétről és a 
szeretetről kellene szólnia, az emberek nagy része azonban 
mára már feladatként, sőt teherként éli meg az ünnepet. Nagy 
nyomás nehezedik ránk ilyenkor, hiszen a feladat sikertelensé-
gétől való félelem frusztrációt és stresszt okozhat.

„Be present”, not „buypresent”
Az angol szólásmondás („legyél jelen, ne vásárolj ajándékot”) 
idén tökéletesen alkalmazható. Ha belegondolunk, nagyon 
egyszerű dolgunk lesz, főleg, ha mindent lezárnak: el kell 
engedni minden kényszert, kötelezettséget és ráfogni mindent 
a koronavírusra. – Dobjuk oda a gyeplőt, és csak legyünk ott a 
családunknak idén. Lehet, hogy sokkal jobb lesz így – üzeni a 
pszichológus. Dr. Séllei Beatrix szerint a szokásos helyzetben 
javasolhatná, hogy „kerüljük el a zsúfolt bevásárlóközpontokat 
és menjünk inkább parkba sétálni”, de valószínűleg mindent 
bezárnak, mire megjelenik az Erzsébetváros újság. A tömegben 
amúgy is hamarabb kapja el az ember a vírust. A pszichológus 

szerint a vészhelyzet különösen jó alkalom arra, hogy felhagy-
junk az eddigi, stresszes szokásokkal, idén minden alól fel 
vagyunk mentve: nem kell idegesen vásárolni, megfelelni min-
denkinek, hiszen lehetetlen. Nem baj, ha nem lesz kész minden 
időre, vagy nem tudtunk elmenni ajándékot venni, esetleg nem 

olyanra sikerül a fa, mint a megszokott. 
– Ne vásároljunk, ne akarjunk megfelel-
ni, ehelyett csak legyünk együtt a csalá-
dunkkal. Töltsünk együtt minőségi időt, 
lelassulva. Kapcsoljuk ki a telefonunkat, ne 
böngésszük a híreket pár napig – javasolja 
a pszichológus, aki szerint a vészhelyzet 
tökéletes alkalom arra, hogy igazán meghitt 

legyen a karácsony. 
– Adjunk egymásnak minőségi időt az ajándékok helyett. 

Figyeljünk oda igazán egymásra, törődjünk egymással. Az 
ajándék legyen az együttlét élménye, a közösen eltöltött idő 
– javasolja a pszichológus. Séllei Beatrix szerint, ha a fejünk-
ben leépítjük a vásárlással kapcsolatos társadalmi nyomást, és 
„átállítjuk” magunkat arra, hogy az együtt eltöltött, minőségi 
program sokkal nagyobb ajándék a szeretteinknek, az nekünk is 
ezerszer kevesebb stresszel jár. 

Mi történik, ha egyedül maradunk?
Előfordulhat, hogy valaki karanténba kerül, esetleg elveszíti vala-
melyik családtagját. Előfordulhat, hogy nem tudjuk meglátogatni 
a szeretett családtagot. A pszichológus ilyenkor az írást javasolja 
– tollal, papírra. – Veszteséghelyzetben, ha elveszítünk valakit, az 
írás nagyon jól segít feldolgozni a gyászt. Írjuk meg, hogy mitől 
volt jó ember, mit becsültünk benne, miért szerettük őt. Érdemes 
feleleveníteni egy-két olyan élményt, amit együtt éltek át és me-
legséggel tölti el az embert – mondta a pszichológus, aki szerint a 
levél akkor is megoldás lehet, ha olyanoknak írjuk, akiktől elsza-
kít a járványhelyzet. – Lehet ez egy adventi kalendárium-prog-
ram: ha a kalendáriumot nem csokikkal, hanem programokkal 
töltjük meg, egyik nap kiválasztjuk a papírt, végiggondoljuk, mit 
akarunk írni, másnap leülünk megírni, harmadnap a postára 
adjuk a levelet, az is külön adventi program lehet.

Hogy kerüljük el 
a karácsonyi stresszt?
Az ünnepi stressz: mindenkinek legyen ajándéka; a fa legyen időben feldíszítve; mindenki tányérjába 
olyan étel kerüljön, amit szeret; minden program menjen le megfelelő időben; mindenki érezze jól ma-
gát. Ugye, ismerős? A helyzetet még megfejeli a COVID-helyzet. 

„Adjunk egymásnak 
minőségi időt 

az ajándékok helyett.”
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„A fiatal özvegységről beszélgettünk, arról, hogy milyen nehéz 
az, amikor valaki a házastársát fiatalon veszíti el. Vendégünk volt 
Sterczer Hilda, Erőss Zsolt özvegye, aki mélységes őszinteséggel 
vallotta meg, hogy ezen az élethelyzeten miként ment keresztül 
Istennel. Két kisgyermekkel maradt egyedül ez az édesanya, aki 
megtapasztalta, hogy a legnagyobb mélységben és magasságban 
is ott van vele Jézus! Hálásak vagyunk a beszélgetésért, és hisszük, 
hogy nektek is sokat adhat, ha megnézitek!” – írták a Facebookon. 

Nem ők az eltökélt szívűek
„Az Eltökélt szívű nőkről” a felületes szemlélő azt gondolná, 
hogy a három hölgy – Gér-Bódiss Tímea, Zilai-Mérges Beáta és 
Kovács Dorottya – saját magát hívja annak, de a velük való be-
szélgetésből kiderült, hogy nem így van: ők hívnak meg eltökélt 
szívű nőket a beszélgetéseikre. – Úgy indult, hogy esti altatás 
közben, otthon maradó anyukaként milyen kevés lehetőségem 

van az igazán mély beszélgetésekre – mesélte az egyikük, hogyan 
ugrott be az ötlet. A Fasori Református Gyülekezetben határoz-
ták el, hogy elindítják a beszélgetéseket. – Ez nem azt jelenti, 
hogy mi ott csak vasárnaponként találkozunk. Nekünk ez a lelki 
otthonunk – veszi át a szót Kovács Dorottya. – Azt éreztük, hogy 
mindannyiunk életében vannak olyan tapasztalatok, amiket ér-
demes egymással megosztani. Annak akartunk több lehetőséget 
teremteni, hogy egymástól tanuljunk. A hasonló élethelyzetben 
lévőket hozzák össze és felveszik a beszélgetéseket. 

Korábban, a múlt évben ezeket élőben tartották, de januártól 
átköltöztek a Youtube-ra. A novemberi videójukhoz Erőss Zsolt 
özvegyével, Sterczer Hildával beszélgettek fájdalmasan őszintén. 
– Arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a beszélgetéseink mélyek és 
bensőségesek legyenek, és bármikor elérhetőek legyenek. Azok a 
célközösségünk, akiknek sokat kell otthon maradniuk és szüksé-
gük van az erőre, lelki erőre – tette hozzá Gér-Bódiss Tímea. 

A hanuka a fények örömtánca, ami a hit győzelmét ünnepli az Antiochoszi 
szír-görög rezsim felett. Ez a rezsim el akarta törölni a zsidóság vallásgya-
korlásához való jogát. Először megkísérelték a hellén kultúrát ráerősza-
kolni a zsidóságra, majd ezután számos vallási gyakorlatot szüntettek 
meg, így ellehetetlenítve a Szentély használatát Jeruzsálemben. Volt egy 
kis csapat, akik nem akarták tovább tűrni az önkényt maguk felett, így 
Juda Makkabi vezetésével sikeres lázadást indítottak a görögök ellen. 

Amikor visszafoglalták a Jeruzsálemi Templomot, és újra visszahelyezték a Menorát, egy tiszta olajat tartalmazó üvegcse, ami 
csak egy napra lett volna elegendő, de csoda történt és nyolc napig égett. Ezért tart az ünnep azóta is nyolc napig. 

Nyolc apró gyertyaláng világítja be otthonainkat, minden nap eggyel több lángocska táncol a sötétben hirdetve, hogy a fény min-
dig győz a sötétség felett.

Mi lehet egy rabbi kívánsága most, 2020. december 10-én, csütörtök este, amikor fellobban hanuka első lángja?
Az, hogy adjon sok-sok fényt, örömöt és egészséget az itt élőknek, kívánom, hogy az Örökkévaló Isten áldja meg szeretteinket, 

a családjainkat, adjon reménységet a reménytelenség foglyainak, és adjon mielőbbi kimenetelt ebből a nehéz járványból. Kérem, 
hogy a szeretet fényei ragyogják be az életünket, a közösségeinket, zsinagógáinkat. TOTHA PÉTER JOEL, vezető tábori főrabbi

Sokan, mindenki a járványhelyzet végét, a gyógyu-
lást, a karantén végét várja/várjuk. Érthető, hiszen 
ott van mindennapjainkban. Sokan, sokat tesznek is 
érte, nemcsak passzív várakozásban élve. Köszönjük!
Egyre többekben már a karácsony lebeg a szemük előtt. Milyen 
lesz, hogy oldjuk meg. Találkozhatunk-e, összejöhetünk-e? 
– Sokan azonban Mást is várnak, mert a földi dolgok nem elégí-
tenek ki. (pl. József Attila: Keresek valakit című verse). S aki itt 
nem áll meg, az – szintén a költőt idézve – a rátalálás élményé-
ben részesülhet: „Óh, boldog az, kinek van Istene…” 

Advent (az Úrjövet), a várakozás ideje. Várjuk a karácsonyt, 
de gondolunk életünk végére, sőt a világvégére is! Ezért a 
készület ideje is. Készülünk a Jézussal való találkozásra. Mert 
a keresztény, a hívő ember, miközben várakozik, már a boldog 
jelenlét tudatában, megtapasztalásában él. Minden nap talál-
kozhatom Jézussal, de a végső találkozást is várom.

Szent Pál levelében olvassuk: „Üdvözítő Istenünk kinyilvání-
totta jóságát és emberszeretetét, megmentett minket… irgalmas-
ságból, hogy kegyelmével megigazuljunk, s az örök élet reménybe-
li örököseivé váljunk”. (Tit 3,4) – Mert a mi hazánk a mennyben 
van! Nemcsak a karácsonyi ünnepre készülünk (a „szeretet 
ünnepére”), hanem az örök életre, örök boldogságra. És erre 
minden nap szeretettel, nagy felelősséggel, Istenre és egymásra 
figyeléssel igyekszünk készülni.

„Megjelent ugyanis megváltó Istenünk kegyelme minden 
ember számára, s arra tanít minket, hogy szakítsunk az istente-
lenséggel és az evilági vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül és 
buzgón ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesülését: 
a nagy Istennek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges 
eljövetelét, aki önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól 
megváltson, megtisztítson, és jótettekben buzgolkodó, választott 
népévé tegyen”. (Tit 2,11)

Tartalmas, reményt keltő, szeretettel teljes készületet, igazi 
ünnepet kívánok mindenkinek! NAGY KÁROLY plébános

Mit várunk, 
kit várunk, 

mire 
készülünk?

Miért nyolcnapos 
a hanuka?

„Az eltökélt szívű nők”
Lassan minden nap 100-150 ember hal meg Magyarországon a koronavírusban. „Az Eltökélt szívű nők” 
olyan témát vettek elő novemberi videójukban, ami fájdalmasan aktuális: a gyászt, az elvesztett szeret-
teink gyászának feldolgozását.

Cipősdoboz-akció a szegény gyerekeknek
„A kárpátaljai mélyszegénységben élő gyerekeknek gyűjtünk, ahogy 
tettük ezt az elmúlt években is” – közölte lapunkkal a Fasori Evangé-
likus Gimnázium cipősdoboz-akciójának szervezője, Fabiny Katalin. 

A diákok és szüleik rengeteg ajándékot gyűjtöttek össze – közölte a szervező. Hozzátet-
te: a járványhelyzetben kicsit szigorúbb feltételekkel töltik meg a „szeretetcsomagokat”, 
hiszen nem küldhetnek használt játékot, plüssöket, ruhákat. Így a cipősdobozokba 
higiéniai eszközök, édesség, papíráru, írószer, mesekönyv és játék kerülhet. 
Elképzelhető az is, hogy a járvány miatt az adományokat nem sikerül átjuttatni a hatá-
ron; ez esetben Békés megyei gyermekotthonokban, anyaszállókban, átmeneti ottho-
nokban fogják a cipősdobozokat szétosztani Bonyai Sándor békéscsabai evangélikus 
szociális munkás segítségével.
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Az első Covid-karácsony (ugye, de rosszul hang-
zik?) megünneplésére készülve azon gondolkod-
tunk, hogyan könnyíthetnénk meg azoknak a 
dolgát, akik ilyenkor főznek a családra. 
Három szempontot vettünk figyelembe: 1. Legyen 
a menü olcsó, mert a válság idején nem min-
denki engedheti meg magának, hogy flancoljon. 
2. Legyen könnyen elkészíthető. 3. Elég néhány 
vendéggel számolnunk. Akik ilyenkor végigjár-
ják a rokonságot és mindenkit összepuszilnak… 
hát, lelkük rajta. Bőven elég, ha a pár vendég elé 
mondjuk kacsamájat teszünk zsírjában sütve, vagy 
mártogatós falatkákat adunk (csíkokra vágott 
uborkát, répát).

Levesvariációk
Hagyományosan a karácsonyi asztalra kerül halászlé, húsleves 
vagy éppen borleves, borhableves. Alternatív tippünk a krém-
leves: sütőtökből, vagy hagymából. Mindkettő olcsó, laktató, 
finom és könnyen elkészíthető. 

190 °C-on 45-50 perc alatt süssük puhára a sütőtököt. (Félbe 
vágva, magot kikaparva kell betenni a sütőbe.) A sütés miatt 
sokkal intenzívebb lesz az íze. Amíg sül, a vajon pároljuk 
puhára a felaprított hagymát a kakukkfűvel, amikor már 
megpuhult és átlátszó, tegyünk rá 2-3 ek mézet, és kicsit 
karamellizáljuk. Öntsük fel 1,2 l alaplével, majd tegyük bele a 
meghámozott, kockára vágott krumplit és almát. Ezt közepes 
lángon főzzük puhára. Amikor már puha a krumpli, tegyük 
a levesbe a sült tök kikapart húsát, és pürésítsük botmixerrel 
krémesre. Ízesíthetjük narancslével, sóval, borssal, frissen 
reszelt szerecsendióval, lágyíthatjuk kb. 1-1,5 dl tejszínnel. 
Lehűtve lehet még variálni az ízeken: tehetünk bele még mézet, 
vagy barna cukrot, vagy akár citromlevet, gyömbért. Érdemes 
pirított tökmaggal és tökmagolajjal tálalni, ha van otthon. 

Főétel
A legegyszerűbb: sóágyon sült csirke. Öntsünk egy zacskó sót 
egy méretes tálba, erre fektessük rá a megtisztított csirkét, szór-
junk mellé rozmaringot, majd fedjük le, és már mehet is a sütő-
be! Egy fokkal bonyolultabb csak, de még mindig az olcsó-gyors 
kategória a baconbe tekert csirke.

A csirkemelleket megmosva, felszeletelve tekerjük be baconnel. 
Mindegyik szelet alá úgy tegyünk bacont, hogy ez fogja befedni 
a húst. Szórjunk rá sót, borsot, rozmaringot, majd a közepébe 
helyezzünk két szelet sajtot. Rolád formába tekerjük fel a csir-
kemelleket, a baconnel együtt. (Lehet, át kell szúrni hústűvel, 
hogy egyben maradjon.) Tegyük a feltekert húsokat egy tűzálló 
tálba, egymás mellé, majd közéjük dobáljunk nagyobb dara-

bokra vágott, fahéjas almákat. Fóliával letakarva, 180 fokra 
előmelegített sütőben süssük 30 percig, majd a fóliát levéve még 
10-15 percig, amíg a bacon szép ropogós nem lesz. 

Míg sül, jöhet a köret, a megvadított krumplipüré. A megpu-
colt, felkockázott krumplit sós vízben főzzük puhára, szűrjük 
le, ezután áttörjük és hagyjuk hűlni. Adjuk hozzá a sót és a 
szerecsendiót, valamint a vajat. Újra áttörjük. Adjuk hozzá a 
két tojássárgáját és keverjük simára. Így is kész van, de akinek 
még van kedve vele dolgozni, az csillagcsöves zsákba betöltheti 
és rányomhatja sütőpapíros tepsire, kis halmokban. Ezeket 250 
fokon, hőlégkeveréssel, kb. 10 perc alatt megsütve még egyet 
lehet csavarni a hagyományos krumplipürén. 

Desszert
Akinek nincs kedve bejglit sütni (dió, mák aranyárban), azok-
nak ajánljuk a gyümölcsös pohárkrémet, vagy a különböző ízű 
pudingok egymásra rétegzését. Jól néz ki és finom. 

Kifejezetten gyors desszert a mákos guba (ha mégis a mákot 
választanánk), vagy ennek a turbózott verziója, a gubatorta. 
Mindkettő elkészítése ugyanúgy kezdődik: a kifliket hosszában 
félbevágjuk, majd felkarikázzuk. A tejet forróra melegítjük 
(nem kell forrnia) a vanília kikapart magjaival és a citrom 
finomra reszelt héjával. 

Ameddig melegszik a tej, szétválasztjuk a tojásokat. A sárgá-
jákat kikeverjük a cukorral. A forró tej felét lassan hozzáfolyat-
juk, közben folyamatosan keverjük egy habverővel. Az egészet 
összekeverjük a maradék tejjel a fazékban, majd közepes lán-

gon, állandó keverés mellett kissé 
besűrítjük. Hozzáadjuk a mákot, 
és az egészet a felkarikázott kiflikre 
öntjük. 

Eddig a guba. Ha még tortát 
is szeretnénk, akkor átforgatva 
átszedjük a vékonyan kivajazott 
tortaformába. 180 fokos sütő-
ben 25 percig sütjük, és közben 
elkészítjük a habot. Ez a macerás 
rész. A tojásfehérjék felét, 7,5 dekát 
kicsit felhabosítjuk a cukorral egy 
fém tálban. Közben egy lábasban 
kevés vizet forralunk. A vízgőz fölé 
tesszük a tálat, folyamatosan ke-
verjük a habverővel a tojást, amíg 

el nem érjük a 45 fokot (ha nincs hőmérőnk, ellenőrizhetjük 
az ujjunkkal is, ha már melegebb, mint a testhőmérsékletünk, 
akkor jó). A tálat levesszük a gőzről, megtöröljük a külsejét, és 
elektromos habverővel kihűlésig keverjük. Szép fényes, kemény 
habot kapunk. Átszedjük egy sima csövű habzsákba a merin-
gue-et, és a megsült guba tetejére szép sorjában kis sipkákat 
nyomunk. Kevés porcukrot szitálunk rá. Négy-öt percre vissza-
tesszük a sütőbe, és lehet tálalni. 

Stresszmentes és olcsó karácsonyi menü

Baconbe göngyölt csirkemell 
sajttal, fahéjas almával, hercegnő 
burgonyával
HOZZÁVALÓK:
2 db csirkemellfilé
szeletelt bacon
20 dkg sajt (ízlés szerint)
3 db alma
só, bors, rozmaring, fahéj
A körethez: 
50 dkg sárga burgonya
20 g vaj
2 db tojássárgája
só, szerecsendió

Gubatorta
HOZZÁVALÓK (22 cm-es tortakarikában készít-
ve):
40-50 dkg kifli (5-6 nagy kifli kb.)
20 dkg darált mák
1 liter tej
5 tojássárgája
15 dkg cukor
1 kezeletlen citrom héja
egy kis darab vanília
egy kis darab vaj
7,5 dkg tojásfehérje (ez nagyjából az öt fehérje 
fele)
15 dkg finom szemű kristálycukor, porcukor
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Miklósy uram csendes, pipás, 
komótos vidéki direktor, de ott 
buzgott benne a vállalkozó kedv. 
A jelszó ekkoriban „mindent a 
magyar Budapestért”. Igaz, még 
kicsit odébb van a városegyesítés, 
de már ott vibrál a levegőben. 
Ezt a magyar Budapest-eszményt 
lovagolja meg Miklósy, amikor 
engedélyt kér egy ideiglenes 
Népszínház építésére. „Miklósy 
színigazgató folyamodott Pest váro-
sához, hogy télre ideiglenes népszín-
házát emelhessen az István-téren, 
hol a Carré cirkusa volt.” (Fővárosi 
Lapok 1872.07.16.) A Borsszem 
Jankó így harangozta be a készülő-
dést: „Mert a ki a magyar nadrágot 
1872-ig le nem vetette, (Miklósy 
álmában is azt hord) és a ki a pesti 
Terézváros kellő közepén népszín-
házát állít, a melyben magyarul 
— habár sokszor rósz magyarsággal 
— fognak beszólni: az az ember megérdemli, hogy bátor ember-
nek tartsák és szobrot emeljenek neki.” (1872. 08. 25.) Ekkor még 
a lap címlapján is Miklósy Gyula látható, ugyan karikatúraként, 
de ezt a karikatúrát a megbecsülés rajzolta. 

Pest városa megadja a hozzájárulást, de azzal a szigorú 
kikötéssel, hogy a már tervezett, de még fel nem épült végleges 
Népszínház megnyílta előtt le kell majd bontani az épületet. 
Nos, erre sajnos semmi szükség nem lesz, hiszen a problémát a 
vak véletlen oldja meg. 

Hogy miért éppen az István teret szemelte ki magának az am-
biciózus fiatal színházcsináló (33 éves ekkoriban), ki tudja, talán 
közel akart lenni a Nemzeti Színházhoz, amely az Astoria sarkán 
állt. Az István tér állapotáról Váradi Antal ír nem éppen hízel-
gően: „A mai Erzsébetváros közepén egy istenverte piszokfészek 
terült el, az István-tér. Tér volt, amennyiben nem vala beépítve, de 

minden egyéb tekintetben szemétdomb.” Pontosan erre a szemét-
dombra álmodta meg Miklósy Gyula a város harmadik magyar 
nyelvű színházát. A Reform című lap így írt a tervekről: „A 
színház 220 öl területet fog elfoglalni. A homlokzat és a főbejárás 
a Háromdobuccára fog nézni.” (1872., 199.)

Az alapkőletétel 1872. szeptember 16-án a Szózat eléneklé-
sével kezdődött, azután Gárdonyi Antal tartott beszédet s kérte 
a közönség támogatását. Utána Erődi Béla, olvasta fel az alkal-
mi költeményét: „Tanítsd meg azt, ki e csarnokba jő, / Nemesre, 
jóra, hogy buzduljon ő, /Tanítsd meg rá, hogy szent legyen neki: 
/ Hazája, nyelve s mind, mi nemzeti!”, majd a színház tagjai 
elénekelték a Himnuszt. 

A színházállítás, építkezésnek ugyanis azért nem nevezném, 
mert Miklósy megvette egy csődbement városligeti gyerekszín-
ház fa- és vasvázát és azt szállíttatta az István térre, mindössze 
43 napot vett igénybe. A színház 1872. október 30-án nyitotta 
meg kapuit a nagyérdemű előtt, és Miklósynak még arra is 
volt gondja, hogy rendbe rakassa a színházhoz vezető utakat. 

A Klauzál téren a piacra igyekezve bizonyára eszébe sem jut senkinek, hogy a vásárcsarnok helyén va-
lamikor egy színház magasodott, nem is akármilyen, hiszen nézőterén közel ezer ember (957 fő) tudott 
helyet foglalni. A színház alapítója Miklósy Gyula (1839–1891), kora ismert színésze, direktora és színházi 
vállalkozója volt. Az István téri színház Pest-Buda harmadik magyar nyelvű színháza (Nemzeti Színház – 
1837, Budai Népszínház – 1861) volt. Története egy tragédia miatt mindössze 14 hónap után megszakadt.

„A második magyar színház holnap szerdán nyílik meg Pesten. 
Szerény csarnok, de fennállásának ténye nyomatékos azon küz-
delmes helyzetben, melyet a magyar elem folytat a fővárosban. 
Mi abban a reményben üdvözöljük, hogy az istvántéri színház a 
leendő népszínház előcsarnoka, hol találkoznak mindazon ele-
mek, melyek egy állandó népszínház szükségét bebizonyítják…” 
– fogalmazott az Ellenőr című lap (1872. 10. 29.).

És eljön a nagy nap, megnyílik Pest második színháza. 
„Miklósy színháza belülről igen kellemes benyomást tesz a 
nézőre. Kicsiny de barátságos helyiség, s véleményünk szerint 
elég arra, hogy kellő támogatás mellett, egy jól rendezett társulat 
szükségleteit fedezhesse. Tágas előcsarnokából középről a zárt-
székekhez, két oldalról pedig a nyitott páholyokhoz és földszinti 
állóhelyekhez juthatni, mig az erkélyszékekhez és ülőhelyekkel 
ellátott karzathoz eléggé széles és kényelmes lépcsőzet vezet A 
színház díszítésében az élénk vörös szín játszik főszerepet.” – írja 
a Fővárosi Lapok. A direktor mindent elkövetett, hogy nézőnek 

megnyerje a kispénzű külvárosi embereket, így ala-
csony helyárakat számolt. A megnyitóról és az utána következő 
előadásokról a különféle főváros lapok rendszeresen és lelkesen 
számoltak be. 

A Magyar Újság így lelkesült: „Az István-téren a Miklósy 
színházban ma lesz az első előadás. Ez lesz Pesten a második 
hely, hol oly sok epekedés után a múzsa magyar nyelven fog 
megszólalni. Ha az igazgató a közönség műigényeit iparkodni fog 
kielégíteni, a közönség részéről a pártolás, a mint hiszszük, nem 
fog elmaradni.” (1872. október 30.)

A bemutatón Jókai felesége, Laborfalvi Róza játszotta a fősze-
repet: „Jókainét a közönség zajos tapsokkal fogadta s nyilt jelene-
tekben s a fölvonás után többször kihívta. Miklósy, mint Zrínyi, 
szintén zajosan kihivatott.” (Magyar Újság, 1871. november 1.)

Miklósy szórakoztató, zenés, látványos előadásokat kínált, 
többnyire operettet kirobbanó sikerrel. Ezek közül Offenbach 
vitte a pálmát. A színház kurta élete során színre került Jonas 
A háromcsőrű kacsa című bohósága, több Lukácsy Sándor-

népszínmű, Millöcker-operett, Nestroy-, Szigeti József-da-
rab, sőt Schiller Haramiák c. és Stuart Mária c. drámája, 
néhány Suppé-operett és Shakespeare Makrancos hölgye 
is. Ráadásképpen itt tekinthetők meg a mai színművészeti 
főiskolának megfelelő Színitanoda növendékeinek 
vizsgaelőadásai is. 

A vég gyorsan elérkezik, ugyanis a színházban tűz ütött ki, 
amely önmagában talán még nem lett volna katasztrófa, ám a 
gyorsan kiérkező tűzoltók uszodát csináltak a házból. 
„A budapesti istvántéri színház folyó hó 3-kán d. u. 4 órakor 
kigyuladt, de a gyors segély a tüzet elfojtá. Csak az öltözdék félig 
faoldalai égtek el. A tűz a színpadba is belekapott, de csupán 
nehány függöny s díszlet esett martalékul. A zártszékek, páholyok 
stb. azonban felszakgattattak s kidobattak az oltók által, minek 
következtében a kár nem csekély.” – írja a Kecskemét egy napot 
tévedve 1874. január 11-én.

Másnap a Fővárosi Lapok így fogalmaz: „A Miklósy-szin-
ház égése volt a tegnap délután eseménye. Fél négykor kezdett a 

zsinórpadlás teteje füstölögni, alkalmasint a roszúl 
épített kéménytől kapva tüzet. A 

tűzoltók — élükön gr. Széchényi-
vel — nemsokára előtermettek, 
megkezdve a terhes munkát a 

magasabban álló s feketén füstöl-
gő zsinórpadlás belsötüze ellen. 
Viz volt elég s a csövek hatalma-
san onták vizsugarukat. Kemény 
munka volt a fagyos hidegben s 

az Istvántér mind a négy oldalá-
ról roppant tömeg nézte. … Másfél 
órai munka után sikerűit elfojtani 
a tüzet, mely a kemény vizostrom 

alatt csak néha-néha lobbanhatott ki 
vörös lángokban a zsinórpad tetején. 
A színpadra egész záporeső hullott, a 
nézőtér pedig valóságos locspocscsá vált. 

A tűz nem pusztithatá el az épületet, de 
mindamellett is azt mondhatjuk rá, hogy vége van, mert nincs, a 
ki helyrehozza s újra berendezze előadások tartására.”

Miklósy minden álma elúszott tehát, s többé már ő sem 
tudott talpra állni. Évek múltán így írt erről: „Ma 13 éve az én 
valódi nyomorúságom kezdetének. Ma 13 éve, 1874. január 4-én 
délután két és három óra között gyulladt ki Budapesten az ist-
vántéri Miklósy Színház és vele együtt hamvadt el minden remé-
nyem.” Mindazt, ami az István téren az ő irányításával történt 
később is színházigazgatói pályája csúcsának tartotta, ez lett 
élete legfontosabb és utóbb legkeserűbb pontja. Miklósy Gyula 
nélkül sem erős vidéki színházi élet, sem igazi népszínház nem 
lett volna, amely egy év múlva, 1875-ben nyílt meg a Blaha 
Lujza téren, és amely később a Nemzeti Színház otthona lett. 
(A korabeli újságok idézeteiben megtartottuk az eredeti helyesírást!)
Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei

Miklósy Gyula

Miklósy újság

Miklósy Színház Klauzál tér

Színlap

Erzsébetvárosi
teátrumok (3. rész)
SZÍNHÁZ A CSARNOK HELYÉN
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REJTVÉNY/HIRDETÉS

www.erzsebetvaros.hu
Az erzsébetvárosi önkormány-
zat honlapján minden informá-
ciót megtalálhatnak, az önkor-
mányzati, képviselő-testületi 

hírektől a Polgármesteri Hivatal 
irodáinak elérhetőségéig. 

Pályázatok, hirdetmények, se-
gélyek, rendeletek egy helyen!

Facebook/Erzsébetváros Újság Plusz
A kerület kulturális/közéleti magazinjaként mi 
is felköltöztünk a Facebookra. Naponta frissülő 
oldalunkon fotók segítségével naplózzuk a helyi 

hétköznapok legszebb, legvidámabb, legérdekesebb 
pillanatait. Ribárszki Viktória videói segítségével 
életre keltjük a betűket, kiegészítjük, vagy előze-

tesként bemutatjuk a lapunkban megjelenő cikkek 
tartalmát. Keressenek minket, üzenjenek nekünk, 

osszák meg tartalmainkat bátran!  

Elindult 
az ERöMŰVHÁZ TV!
Az erzsébetvárosiaknak a veszélyhelyzet idején sem kell 
nélkülözniük a kulturális programokat. A K11 Művészeti és 
Kulturális Központ, a Pesti Mozi és a Wesselényi17 helyszínekre 
novemberre és decemberre tervezett rendezvényekről videófel-
vétel készül, természetesen közönség nélkül. Ezek a honlapon 
(www.eromuvhaz.hu) megtekinthetők az ERöMŰVHÁZ TV 
gombra kattintva. November 23-tól hetente hétfőtől vasárnapig 
új tartalmakat kínálnak, vannak közöttük ingyenesek és fize-
tősek is. Témák? Szinte minden a megszokott széles palettán.
Mind a fizetős, mind az ingyenes videók adott héten hétfőtől 
vasárnapig tekinthetők meg, annyiszor, ahányszor valaki sze-
retné. Az aktuális információért keressék fel a www.eromuvhaz.
hu oldalt és a Facebook-oldalakat: facebook.com/kiralyutca11, 
facebook.com/wesselenyi17, facebook.com/pestimozi
Jegyek online vásárolhatók: www.jegyx1.hu

Videók online 
egy héten át
BÁRMIKOR, BÁRHONNÉT, AKÁRHÁNYSZOR!

December 14–20. héten
• Szappankészítő workshop a vászonzsákos lánnyal. A jegyvásárlók-

nak házhoz szállítják a hozzávalókat. Létszámkorlát: 12 fő! – 3500 Ft
• Karácsonyi filmajánló Molnár Kata Orsolyával – ingyenes
• Király estek – Királyok övön alul – Szórakoztató zenés irodalom. 

Szereplők: Borbély Alexandra, Elek Ferenc és DJ Lotfi Begi – 1000 Ft
• Kiss Péter rendszerterapeuta előadása – ingyenes

December 21–27. héten
• Bácskai Juli Pszichoszínháza – Láng Annamária és Kovács Lehel 

improvizálnak a pszichológus forgatókönyvére – 1000 Ft
• Jancsó 99-100 sorozat / Csillagosok katonák – Kirschner Péter, 

Báron György és vendégük – 500 Ft
• Tárlatvezetés a Négyszoba Galériában – Makai Mira kiállítása – 

ingyenes
• Zumba Gold és Line Dance Veronikával könnyített zenés torna 

nem csak szépkorúaknak. Vezeti Veronika Berger Mezei – 300 Ft

2020. december 28. – 2021. január 3. héten
• ZeneSzín – zenés beszélgetés, Varga Lívius vendége Pásztor 

Anna – 1000 Ft
• A csodálatos lámpás – zenés gyermekszínházi előadás – ingyenes
• BÉZS estek, a Radió Bézs műsorfelvétele – Fodor János vendége 

Hrutka Róbert – 1000 Ft
• Veganuár ételek – A Ninuska Kitchen workshopja – ingyenes

2021. január 4–10. héten
• Sajátos nevelési igényű gyerekek – ismeretterjesztő előadás az 

Etalon School szervezésében – ingyenes
• Fotótörténeti bemutató – Zalka Imre vándor fotográfussal, ned-

ves kollódium eljárás – 500 Ft
• Zumba Gold és Line Dance Veronikával – könnyített zenés torna 

nem csak szépkorúaknak. Vezeti Veronika Berger Mezei – 300 Ft
• Király estek – Szórakoztató zenés irodalom – 1000 Ft

Az EröMűvház telephelyei (W17, K11, Hernád, Csányi) november-
ben is színes kínálattal várták volna a kultúra iránt érdeklődő-
ket. Azonban a november 11-én kihirdetett veszélyhelyzet miatt 
(484/2020 Kormányrendelet) visszavonásig az intézmények 
semmiféle rendezvényt nem tarthattak, minden programjuk és 
szolgáltatásuk szünetel, látogatókat nem fogadhatnak. Ám az 
emberek igénylik a sokszínű kultúrát és erről különleges mó-
don gondoskodik az EröMűvház. Találkozzunk a www.eromuv-
haz.hu oldalon!

Kultúra nélkül?
A 484/2020 Kormányrendelet értel-
mében 2020. november 11-től vissza-
vonásig intézményünk rendezvénye-
ket nem tarthat, minden programja 
és szolgáltatása szünetel, látogatókat 
nem fogadhat.
Maradjanak velünk!
November 23-tól indul az ERöMŰVHÁZ TV!
Találkozzunk a www.eromuvhaz.hu oldalon!

Kedves Látogatóink!

Nerc, róka, nutria, mindenfajta 
szőrmebundát vásárolok ill. teljes 
ruhanemű hagyatékot, kiegészítőket: 
0620/229-0986

GÁBOR ESZMERALDA becsüs mű-
gyűjtőnő a legmagasabb áron 
készpénzért vásárol festményeket, 
bútorokat, ezüsttárgyakat, aranyakat, 
porcelánokat, teljes hagyatékot, stb. 
Kiszállás díjtalan. Üzlet: 061/789-16-
93,0630/898-57-20.

Apróhirdetések

http://www.eromuvhaz.hu
http://www.eromuvhaz.hu
http://www.jegyx1.hu
https://eromuvhaz.hu/www.eromuvhaz.hu
https://eromuvhaz.hu/www.eromuvhaz.hu
https://www.eromuvhaz.hu/www.eromuvhaz.hu
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