
  FÓKUSZBAN: A ZSIDÓ HAGYOMÁNYOK, A RÉGI ÉS AZ ÚJ MESTERSÉGEK

– Egy ilyen kis kerület nem tud üzemeket, 
gyárakat létrehozni, de tud a kultúrába in-
vesztálni: a kulturális kerületfejlesztésre 
fordítjuk erőinket. Új közösségi tereket és 
formákat akarunk megvalósítani. Így fogal-
mazott Niedermüller Péter polgármester a 
Gólem Központban, ahol bemutatták azt a 
Befogadó Kerület – Erzsébetváros Kulturális 
Koncepció 2021. című tanulmányt, amely 
fél év alatt készült el egy szakmai team kö-
zös munkájának eredményeként.

– Minden lehetőséget, pályázatot igénybe 
veszünk ahhoz, hogy teret, helyet adjunk a 
művészeteknek, és ennek megfelelően ké-
szítjük elő a 2022. évi költségvetést. Azzal a 
kevéssel gazdálkodunk, amink van, emellett 
felderítjük a plusz forrásokat – tette hozzá a 
polgármester.

Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az 
Európai Bizottság a közelmúltban írt ki egy 
nagyobb pályázatot a Holocaust emlékének 
ápolására, illetve olyan projektekre, melyek 

az antiszemitizmus ellen kívánnak fellépni. 
Az uniós forrásra a Gólem Központtal közö-
sen pályázik az önkormányzat.

– Mintaértékű projekt lesz – ígérte Nieder-
müller Péter. A kerület a jövőben kiemelt fi-
gyelmet szán az alternatív kultúra értékeinek 
is, amelyeket szinte mindenhonnan kiszorí-
tottak a jobban eladható, populáris termékek.

Új forma, megújult tartalom

LAPUNK
TARTALMÁBÓL:

NE HAZUDJUNK MAGUNKNAK!

A kulturális koncepcióról bővebben 
a 4. oldalon olvashatnak. 
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Kultúra kocsmaturizmus helyett

Januárban tovább folytatódik 
az ingyenes Covid-tesztelés

Végre elkezdődhet a kultúrnegyed egységes fejlesztése: a kerület vezetésének eltökélt szándéka, hogy a hetedik kerü-
letet Budapest kulturális centrumává tegye. Hamarosan az itt élők is véleményezhetik, alakíthatják az elkészült terveket.

általánosítani, csak a több napos átlagada-
tok alapján számítható ki a kerületi fertőzött-
ség mértéke. 

Az önkormányzatnak az volt a szándéka, 
hogy az ünnepek, a nagy családi összejöve-
telek előtt minél többen tudhassák bizton-
ságban szeretteiket. A kerület lakói között 
volt, aki a családja biztonsága, más króni-
kus betegségei miatt tartotta fontosnak az 
önellenőrzést, sokan elhozták kiskorú gyer-

meküket is. Azok közül, akik 
fertőzöttnek bizonyultak, 

többen csa  ládtagjaikat 
is teszteltették, ezért 

voltak olyan napok, 
amikor a fertőzöttek 
száma kiugróan ma-
gasnak tűnt, ebből 
azonban nem lehet 

Interjúnk az önkormányzat üzemorvosával, Komáromi 
Zoltánnal a 8. oldalon olvasható 

Covid tesztsorozattal zárta az évet az önkormányzat megbízásából a Bischitz 
Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ. A december elsejétől 19-éig 
tartó 8 vizsgálati napon közel 3000 kerületi lakos jelent meg az ingyenes min-
tavételen, közülük 60 lakónak lett pozitív a tesztje.  

Az önkormányzat folytatja a teszte-
lést. A kerület lakói január 22-én és 
29-én, valamint február 5-én és 12-én 
10 és 17:45 óra között az Akácos ud-
varban (Akácfa utca 61.) vehetnek részt 
ingyenes tesztelésen. Kérjük, hogy a 
tesztelésre mindenki hozza magával 
TAJ kártyáját, lakcímkártyáját és szemé-
lyi igazolványát. Előzetes regisztrációra 
nincs szükség, de a tesztelésre érkezők-
nek a helyszínen ki kell töltenie a szük-
séges adatlapot. 
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December 13-án a kerület összes óvodája összegyűlt a Rózsák terén, hogy együtt ünnepeljenek a 
karácsonyfa mellett, amelyre az eseményt megelőzően már felkerültek a gyerekek kézzel készített 
karácsonyi díszei. Hét intézmény egy-egy növendéke verset mondott, majd a resztvevők közösen 
énekelték el a „Kiskarácsony nagykarácsony” című karácsonyi klasszikust. Természetesen az ajándé-
kozás sem maradt el, az önkormányzat plüss mackókkal kedveskedett a lelkes és bátor gyerekeknek.

  Óvodások karácsonya

Erzsébetváros, Józsefváros és Terézvá-
ros polgármesterei január 7-én a nyol-
cadik kerületi Grund közösségi téren 
találkoztak éttermeket, kocsmákat üze-
meltető vállalkozókkal, akikkel arról 
beszélgettek, hogy miként működhet-
nének együtt a kocsmaturizmus visz-
szaszorítása érdekében. Eldöntötték, 
hogy pályázatot írnak ki vendéglátó-
helyek számára, melyek szívesen adná-
nak otthont kulturális eseményeknek.

  Visszaszorítanák a kocsmaturizmust

Január 6-a, Vízkereszt után körülbelül félmillió fenyőfa kerül ki a főváros utcáira, melyeket az FKF 
munkatársai gyűjtenek be. Mint Facebook oldalán Karácsony Gergely főpolgármester megírta, az 
eldobott fenyőfák környezetbarát villamosenergiát termelnek. Felaprítják őket, majd a BKM Fővárosi 
Hulladékhasznosító Mű kazánjaiba kerülnek, ahol nagynyomású gőzt fejlesztenek, távhőt és villa-
mosenergiát állítanak elő. Hasznosan érnek véget az ünnepek.

  Karácsonyfákból környezetbarát energia

Január 8-án a kerületi MSZP és frakciója melegétel-osztást szervezett az önkormányzat körúti épü-
lete előtt. 300 adag babgulyás és almáspite fogyott el, többen a helyszínen felállított asztaloknál fo-
gyasztották el az egytálételt, de sokan voltak, akik hazavitték az adagjukat. Sok éves hagyomány, 
hogy az önkormányzat előtti területen a kerületi MSZP és frakciója az év elején melegétel-osztást 
szervez. Sajnos az előző két évben a járvány miatt megszakadt ez a hagyomány, azonban idén ismét 
lehetőség nyílt az akcióra. Január 8-án a nagy hideg és szél ellenére is hatalmas volt az érdeklődés, a 
felállított sátorban egymást váltva segédkeztek a szocialista képviselők, a kerület polgármestere és 
országgyűlési képviselője az étel gyors adagolásában, osztásában.

 Ételosztás a Körúton

 
Az erzsébetvárosiak az Almássy téren találkozhattak január 14-én délután a kerületeket végiglátoga-
tó Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölttel, valamint a kerület országgyűlési képviselőjével, 
a polgármesterrel és más tisztségviselőkkel. Márki-Zay Péter beszédében kiemelt célterületként em-
lítette meg az erzsébetvárosiak tízezreit érintő társasaház-felújítási támogatások témáját, és a kórhá-
zak mielőbbi megújulásának lehetőségeit.

Január 3-tól – egyelőre kísérleti jelleggel - bevezették a VII. kerületben a kizárólagos lakossági par-
kolást. Belső-Erzsébetvárosban több mint 500 olyan parkolóhelyet jelöltek ki, amelyet este hat óra 
és reggel hét között csakis az állandó lakcímmel rendelkező kerületi lakosok használhatnak. Az ed-
digi januári tapasztalatok szerint sok a szabálysértő különösen este nyolc óra előtt: naponta 100-110 
autó kapott figyelmeztetést. Egyelőre. Februártól ugyanis már bírságolni fogja őket a rendészet. 

  Sok a szabálysértés

   A miniszterelnök-jelölt a kerületbe látogatott  Kegyelet és megemlékezés

A Klauzál téren, január 16-án 
a pesti gettó felszabadításá-
nak 77. évfordulója alkalmá-
ból megemlékezést tartottak. 
Beszédet mondott Radnóti 
Zoltán főrabbi, Niedermüller 
Péter polgármester, Őri Imre 
katolikus káplán, és Elekes 
Botond, az unitárius egyház 
kerületi gondnoka. A téren 
gyülekező mintegy száz em-
ber gyertyákat gyújtott az 
áldozatok emlékére: 1945. 
Január 18-án a szovjet hadse-
reg szabadította fel a gettót, 
ahol körülbelül 70 000 zsidót 
zsúfoltak össze embertelen 
körülmények között. Csak itt a 
Klauzál téren több mint 3000 
temetetlen holttest hevert. 



Ne hazudjunk 
magunknak!
Január a költségvetés készítésének hó
napja. Tudjae már, hogy mennyi az any
nyi? Mit lehet betervezni, és mit nem?
– Pontosan nem tudjuk még. Az, hogy 
mennyi lesz a teljes bevétel, a következő 
napokban derül ki. Egyelőre csak a kiadá-
si oldalt látjuk, de az ilyenkor még olyan, 
mint egy kívánságlista. Mindent, amit az 
intézmények, irodák, képviselők szeretné-
nek, sajnos sohasem lehet megvalósítani. 
Újabb elvonás, újabb meglepetés már 
nem jöhet? 
– Azt, hogy lesz-e újabb kormányzati el-
vonás, nem tudhatjuk, mert ilyesmiről 
minket váratlanul, éjszaka 23:50 és éjfél 
között szoktak értesíteni. Arról azonban, 
hogy megint ilyesmit terveznének, plety-
kaszinten sincs tudomásunk. Azt viszont 
tudjuk, hogy a kormány bejelentett egy 
700 milliárd forintos megszorító csoma-
got, és ennek része, hogy felfüggesztik 
az Egészséges Budapestért programot. 
Pont járványidőben. 
Elkészült a kerület kulturális koncep
ció ja. Több jut majd kultúrára? 
– A koncepció még csak keret, a követ-
kező lépés lesz a cselekvési terv összeál-
lítása, amikor meg kell mondanunk: mit 
szeretnénk megvalósítani 2022-ben. De 
én valóban azért harcolok, hogy idén 
több jusson kulturális fejlesztésre mint 
2011-ben jutott.
Részben a kulturális koncepció kap
csán, részben, mert az RTL Klub hírpor
tálja nagy cikket közölt a kerület köz
biztonságáról, megint fellángolt a vita 
a bulinegyedről, a zárórákról. 
– Valamit világosan kell látni. Egy világ-
város kellős közepén sohasem lesz olyan 
közbiztonság és nyugalom, mint egy két-
ezer fős faluban. Nem érdemes hazudni 
magunknak: nem állhat minden utcasar-
kon, vagy minden deviánsan viselkedő 
fiatal mögött rendőr. Viszont a mérvadó  
rendőrségi statisztikák szerint a kerület-
ben javulnak az adatok. Évről évre keve-
sebb bűncselekmény történik. Persze, a 
lakóknak két-három eset is sok, de még 
soha, egyetlen világvárosban sem tudták 
megoldani, hogy egyáltalán ne legyen 
drogkereskedelem, vagy prostitúció. Az is 
illúzió, hogy a kerületben teljes nyugalom 
lenne, ha félretennénk a közösen kidolgo-
zott kritériumrendszert és éjfélkor minden 
szórakozóhely bezárna. Akkor is lenne 
randalírozás, mert 24 órán át nyitva vannak 
nemzeti dohányboltok. Ezek valamiféle te-
rületen-kívüliséget élveznek. Mindig nyit-
va lehetnek, mindig árulhatnak sört, bort, 
pálinkát. Amit a vevők persze kivisznek az 
utcára, és ott isznak meg. Tudjuk, hogy a 
dohányboltokat miért tilos megrendsza-
bályozni. Pedig ha valami, ez a hálózat tör-
vényszerűen vezet a lakók nyugalmának 
megzavarásához. Ez azonban tabu. 

B.J.
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Az idei fő számokat még nem ismerjük. Ne-
mes Erzsébet pénzügyi irodavezető arról tá-
jékoztatta lapunkat, hogy 2021. évi bevételi, 
kiadási főösszeg 28 milliárd 413 223 millió 
forint volt, az elvonások, a bevételkiesés 
után. A tavalyi költségvetés megtalálható 
a Netjogtárban, számait bárki átnézheti, de 
hogy a nagyságrendeket érzékeltessük, né-
hány fontosabb, az egész kerületet érintő 
2021-es tételt bekértünk a cég- és intéz-
ményvezetőktől. 

A parkolás különleges téma volt az előző 
évben, hiszen a több hónapos ingyenes 
parkolás komoly bevételi forrástól fosztotta 
meg a kerületet. Havonta átlagban 100 
millió forint bevételt tudnak elkönyvelni az 
EVIN Parkolás üzletágánál, kiadásuk átlago-
san 60 millió forint egy hónapban. Az 5 havi 
ingyenes parkolás így nagyjából 500 milliós 
bevételkiesést jelentett, a cég számos in-
tézkedéssel igyekezett csökkenteni 
havi kiadásait az átmeneti idő-
szakban. A kerület takarítását 
és zöldfelületeinek gondozá-
sát végző Erzsébetváros Kft. 
a köztisztaságra 633 millió fo-
rint, a zöldfelületekre 200 millió 
forint költségvetési összeggel 
számolhatott tavaly. Mint megtud-
tuk, az idei évben több fejlesztést is 
szeretnének megvalósítani, így most maga-
sabb büdzsével kalkulálnak. A társasházak 
és a lakosság pályázati lehetőségei megle-
hetősen széles körűek a kerületben, tavaly 
csak a társasház-felújításokra 130 millió fo-
rintot különített el a képviselő-testület. Mivel 
azonban a tavalyi volt az első év, amikor a 

pályázati időintervallum nem csak 
a költségvetés elfogadása utáni 
pár hónapra, hanem gyakorla-
tilag majdnem egész évre vo-
natkozott, így az átmenti költ-
ségvetés időszakában az év 
végi pályázók számára újabb 
95 millió forint került elkülöní-
tésre. 

A kultúra is fontos célterület az 
önkormányzat számára, több formában is 
támogatja a költségvetés a különféle kul-
turális alapú tevékenységeket. A kötelező 
közművelődési feladatok ellátását száz 
százalékban támogatja a kerület, a négy 
te lephelyen működő Erőművházon ke-
resztül. Számukra közel 267 millió forint-
ot biztosított az önkormányzat a feladat 
ellátására. A szociális támogatásokat 

nehezebb összegesíteni, mert az önkor-
mányzat és humánszolgáltatója is 

nagyon sok területet fed le. A 
szociális feladatok többségét 

a Bischitz Johanna Integrált 
Humán Szolgáltató Központ 
végzi. Hozzájuk tartoznak pl. 

a bölcsődék, az idősellátás, a 
házi segítségnyújtás, a szociá-

lis és közétkeztetés. Feladataik 
ellátására a 2021. évben elfogadott 

kiadási főösszeg 2 milliárd 610 millió forint 
volt. De ne feledjük, emellett az önkormány-
zattól is kérhető többféle támogatás, teme-
tési, gyógyszerkiváltási, otthonápolási vagy 
akár fűtési támogatás is, és érdemes lesz a 
költségvetés elfogadása után is utánanézni 
a lehetőségeknek. 

Az éves büdzsé bevételi olda-
la több összeg végeredménye, 

melyben többi között megtalál-
ható a feladatok ellátásához 
kapcsolódó normatív központi 
hozzájárulás, a fővárosi forrás-
megosztásból a kerületet illető 

bevétel és a helyi adókból ke-
letkező jövedelem is. Vegyük egy 

család életét példának: a családtagok 
rendelkeznek kiszámítható, biztos, valamint 
alkalmi bevételekkel, vannak állandó és rend-
kívüli kiadásaik. Persze az állandó kiadások, a 
rezsi kifizetése után jön az izgalmasabb rész: 
mire is fordítsák a megmaradó összeget, ami 
az önkormányzat esetében a bevételnek kö-
rülbelül 10 százaléka. 

A kilenc tized felhasználása gyakorlati-
lag vita nélkül szokott megtörténni, ezekre 
a költségekre az önkormányzatok irodái, cé-
gei már hónapokkal a szavazás előtt javasla-
tot tesznek, ennek a több ezer tételnek az át-
vizsgálása, növelése, csökkentése után jön 
tehát a kérdés: mire költse a képviselő-testü-
let a megmaradt tizedet? A képviselő-testü-
let tagjai számos nehezen eldönthető, sok-
szor kínzó kérdéssel szembesülnek: milyen 
arányt képviseljen a fennmaradó szabad 
forrásból például az útfelújítás, a társashá-
zak támogatása, a zöldesítés, a szociális és 
egészségügyi ellátások egész sora? 

Ahány képviselő, ahány frakció, annyi 
őszintén átgondolt prioritás csap össze, és 
még azonos értékrend esetén is lehetnek 
viták. Könnyen lehet, hogy több képviselő 
is ugyanolyan fontosnak tartja például az 
egészséges környezet ügyét, de az egyik 
fát szeretne ültetni, a másik szerint jobban 
megéri napelemet telepíteni. Vannak képvi-
selők, akik a lakókat is megkérdezik, szemé-
lyesen, Facebookon, vagy később begyűj-
tött szóróanyagban. 

A december tehát elsősorban a hivatal-
ról, az irodákról és az önkormányzat cégei-
ről szól, az igények, lehetőségek felmérésé-
ről, míg a január a plusz támogatásokról, a 
maradványösszegek felosztásáról a témák, 
területek között. Erzsébetváros önkormány-
zatának képviselő-testülete sokszínű, a 14 
képviselő 7 szervezetet, 5 frakciót képvisel. 
Sok kompromisszum, türelem, sőt bölcses-
ség kell ahhoz, hogy a testület februárban 
végül minimum 8 igen szavazattal elfogadja 
Erzsébetváros 2022-es költségvetését. 

Sári Judit

Költségvetés: viták 
és kompromisszumok 

Az önkormányzatok minden év elején elfogadják az éves költségvetésüket, enélkül ugyanis nem lenne 
működtethető a kerület, nem működne óvoda, idősellátás, háziorvos, de nem lenne takarítás vagy parko-
sítás és nem volnának pályázatok sem. A költségvetés elfogadása csak egy a képviselő-testület sokszáz 
szavazása között minden évben, de alighanem a legfontosabb. 

MEGKÉRDEZTÜK 
A POLGÁRMESTERT



Életében először 10 éves korában ment el 

istentiszteletre. 1991-et írtunk, nem sokkal 

voltunk a rendszerváltás után. Nagyapja tö-

rök turbórágót ígért, ha elmegy. Hát elment. 

A szertartás, a lelkész személyisége azon-

ban megigézte. És amikor a pap elment, 

köpenyét meglibbentette a szél, mintha 

mesékből való csoda-fény csillant volna raj-

ta. Szücs Balázs legközelebb magától ment 

a szertartásra, hogy megkérdezze a lelkész-

től: hogyan lehet András bácsinak lenni? A 

Pápai Református Kollégiumban már tuda-

tos választás volt, hogy lelkész lesz: Min-

dennél jobban érdekelte, hogy milyen erők 

mozgatják az emberek álmait, döntéseit. 

Tatabányán, Bánhida lelkészeként szol-

gált 2007-ben, amikor életét örökre meg-

változtatta egy tragédia: szeretett, tisztelt 

elöljárója, főlelkésze nem találta élete vál-

ságából a kiutat, és öngyilkos lett. Szücs 

Balázsnak nem volt maradása: úgy döntött, 

Amerikáig fog menni kétségei elől. Még 

Alaszkába is pályázott, inuit eszkimók közé. 

Oda, ahol októbertől áprilisig nem kel fel 

a nap, áprilistól októberig viszont le sem 

nyugszik. Ahol a pizzafutár repülővel jön 

és a lelkésznek szolgálati motoros szán jár. 

Végül az ohioi Cincinnati egy nyomortele-

pén kötött ki gyülekezeti lelkészként. Olyan 

gettóban, ahol az embereknek néha válasz-

taniuk kell: a nagymamát gyógyíttassák-e 

meg és eladják házikójukat, vagy inkább 

a hajlékot tartsák meg. Sárga iskolabusz-

szal járt a szegénygyerekekért az iskolába, 

hogy a gyülekezeti napköziben megetesse, 

tanítsa őket, hajlékszállókon dolgozott. Itt ő 

már nem volt nagytiszteletű úr, senkit sem 

érdekelt milyen és mennyi iskolát végzett, 

milyen szerepben élt addig. Csak az számí-

tott, hogyan tud szolgálni. 

Kálvin János azt mondja: az ember életé-

ben van egy isten alakú űr. Én Amerikában 

tanultam meg, hogy az ember életében van 

egy haza alakú űr is. Sohasem hittem volna, 

de elsírtam magam, amikor újból meglát-

tam a villamost a négyes-hatos vonalán – 

mesélte Szücs Balázs, aki Amerikában ha-

tározta el: Hazatér, és itthon helyi politikával 

fog foglalkozni. 

2014-ben listán került be az önkormány-

zatba. 2019-ben viszont elnyerte a Dam-

janich utca, Dózsa György út, Bajza utca, 

Városligeti fasor, Nefelejcs és Dembinsz-

ky, Rottenbiller utcák által határolt terület 

szavazóinak bizalmát. Az önkormányzati 

munka ahhoz kapcsolódik, ami mindig is 

érdekelte: közvetlen közösségi élményt ad. 

Azt üzenheti: a hatalom nem arra van, hogy 

lenyomjon, hanem, hogy felemeljen. Azt, 

hogy a politika nem arra való, hogy az em-

berek nyakára üljön, hanem hogy a közös 

boldogulást segítse. Szücs Balázs alpolgár-

mester megtalálta azt a helyet, ahol legjobb 

tehetsége szerint képes szolgálni. 

Barát József

– Választási ígéretünk volt, hogy a hetedik 
kerületet Budapest kulturális centrumává 
tegyük, ennek megfelelően megkezdődik 
a kultúrnegyed egységes fejlesztése. Ezt 
mondta lapunknak Szücs Balázs kulturális, 
civil, és egyházügyi alpolgármester, annak a 
munkacsoportnak a vezetője, amely a Befo-
gadó Kerület – Erzsébetváros Kulturális Kon-
cepció 2021. című tanulmányt készítette. A 
kerület kulturális jövőképéről szóló doku-
mentumot az önkormányzat képviselőtes-
tülete, decemberi ülésén fogadta el. – Azt 
szeretnénk, ha Erzsébetváros a progresszív, 
nyitott, modern magyar kultúra otthona len-
ne – fogalmazott az alpolgármester.

Milyen lesz Erzsébetváros a vaskos, 120 
oldalas dolgozat szerint?

A zsidó múlt, a magyar-zsidó hagyo-
mányok őrzése evidencia ebben 
a kerületben. További teret 
kap ez a kultúra, a kortárs 
zsidó művészet, illetve 
a vallási turizmus. A 
Zsidó Történeti Tár 
közelében autentikus 
üzletek, éttermek, 
műhelyek, galériák 
és irodalmi klubok 

várnák az itt élő-
ket, illetve a ven-
dégeket. Tavaly 
ősszel nyílt meg 
a Csányi3-ban Eu-
rópa egyetlen füg-
getlen zsidó színháza a 
Gólem, amelynek kerületi 
tulajdonú helyiség ad otthont, 
és ez a jó gyakorlat folytatódna további 
bérbeadásokkal. A cél, hogy Erzsébetváros 
magyar-zsidó kultúráját az egész világ meg-
ismerje. 

E különleges kultúra mellett Erzsébet-
város kiemelt figyelmet szán a régi és az új 
mesterségek ápolására is. A kihalófélben 
levő kézműves szakmákat már nem lehet 

feltámasztani, de az emléküket meg le-
het őrizni, és így is lesz, ígéri a 

kerület. Az utolsó helyi jel-
vénykészítő, Berényi Zsu-

zsanna Ágnes egészen 
tavalyi haláláig gya-

korolta szakmáját a 
Király utca 27-ben. 
Az Első Magyar Tűz-
zománc Jelvénygyár 
hagyatékát önálló 

kiállítótérben szeretnék a 
nagyközönség elé tárni.  
A régi mesterségek előtt 

tisztelegni, az újak felé 
nyitni akar az önkormány-

zat. Fiatal kézművesek, desig-
nerek népesíthetik be Erzsébet-

várost, s ennek a felmérések szerint 
örülnének az itt lakók is.
Számít a kerület a fiatal művészekre. Az 

alternatív kultúra szinte mindenhonnan ki-
szorul, hiszen bevételt a népszerű, sokszor 
kevésbé értékes művészeti ágak termel-
nek. Próbateremre, kiállítóhelyre, koncert-
helyszínre számíthatnak itt pályakezdő 
képzőművészek, filmesek, színházi szak-
emberek, zené szek, építészek, szépírók. Az 
alternatív alkotók otthona lehet Erzsébetvá-
ros.

– A kulturális koncepció határozott ér-
tékválasztás: irányok, utak kijelölése. A ki-
számíthatóságot és a partneri viszonyokat 
helyezzük benne előtérbe. Hiszünk egy 
hosszú távú elköteleződésben, mely ter-
vezhető, ezért biztonságot ad a munkavál-
lalóknak is. A partnerségek közt kiemelném 
a kerületen kívüli, fővárosi intézményekkel, 
a Budapest Brand-del, a fesztiválokkal való 
együttműködést, és a testvérvárosi kapcso-
latainkat – magyarázza Szücs Balázs. Sze-
retnénk, ha a mindenkori vezetéstől függet-
lenül járnánk a megtervezett utat, melyhez 
iránytű ez a tanulmány – teszi hozzá.

És iránytű lehet az a folyóirat is, melynek 
létrehozása szintén a víziók között szerepel, 
s Erzsébetváros teljes kulturális életét meg-
mutatná majd: beszámolókkal, interjúkkal, 
ajánlókkal, programfüzettel. 

Fontos elmondani: ez a dolgozat ma még 
csak egy látomás. Egy vízió, amely a kultúr-
negyedről, Erzsébetváros kulturális sokféle-
ségének felmutatásáról szól. A folytatásban 
a lokálpatriótákban is bíznak: hamarosan 
minden itt élő hozzászólhat a kulturális fej-
lesztési tervhez. Ezt követően döntenek ar-
ról: Milyen pénzekből, milyen beruházások-
kal induljon el a kerület kultúrnegyeddé 
alakítása? 

Török Zsuzsa

4. ERZSÉBETVÁROS 2022/1ÖNKORMÁNYZAT

Kultúrnegyed: vízió a sokféleségről

  FÓKUSZBAN: A ZSIDÓ HAGYOMÁNYOK, A RÉGI ÉS AZ ÚJ MESTERSÉGEK, 
  A FIATAL MŰVÉSZEK

KÉPVISELŐI PORTRÉ

Szolgálat



52022/1 ERZSÉBETVÁROSBUDAPEST TÉRKÉPÉN

„Élhetőbbé szeretnénk tenni 
ezt a várost” 

– Milyen szerepet játszik Erzsébetváros 
Budapest életében? 
– A hetedik kerület a főváros egyik legszíne-
sebb része. Különböző jellegű lakókörnye-
zetek vannak benne, kulturális rétegzettsé-
gében is az egyik meghatározó városrész. 
Számomra különösen nagy öröm, hogy a 
szomszédos kerületekkel, Terézvárossal és 
Józsefvárossal együtt élen jár abban, hogy 
új dolgokat kipróbáljon ki. Amikor például 
elkezdtük forgalomcsillapí-
tási projektek előkészítését, 
ebben Erzsébetváros volt az 
egyik legfőbb partnerünk. 
Nem azért, mert kísérleti te-
repnek jelentkeztek volna, 
hanem hogy ezekkel a meg-
oldásokkal is a kerületben 
élők javát szolgálják. 

– Azért például a Síp és a Klauzál utca lakói 
nem mindig boldogok a forgalomcsillapí
tástól: ezekben a szűk utcákban gyakran 
feltorlódik a forgalom. 
– Fontos közös eredmény, hogy a kialakított 
hurkokkal nagyjából sikerült kiszorítani az 
átmenő forgalmat. Tény, hogy ez terheket 
is rakott az ott lakókra. Ezért tartja a főváros 
jó javaslatnak Niedermüller polgármester 
úr kezdeményezését, hogy Belső-Erzsébet-
város legyen az átmenő forgalomtól védett 
terület. Alapos előkészítést követően a félév 
végén vagy a második félévben erről akár 
döntés is születhet. A városrész adottságai 
ezt indokolják. 

– Az Omikron járvány ellenére megkez
dődött a kézilabda Európabajnokság az 
MVM Dome épületben, amely egyébként 
a Covid járvány idején épült. Jó ötlet volt?
– Egy olyan felüljáró mel-
lett építettek százmilliárdos 
csarnokot, amelyről a köz-
lekedés biztonsága érde-
kében ki kellett tiltani a 12 
tonnánál nehezebb jármű-
veket. A népligeti fe lüljáró 
minimum felújításra szorul, 
de az is felmerült, hogy el kell bontani, ez 
fennakadást okozhat a közlekedésben. Én 
egyébként korábban rendszeresen jártam 
kézilabdameccsekre. Egy Fradi – Vasas mér-
kőzésen körülbelül 500 néző volt. Fogal-
mam sincs, hogy az EB után mire akarnak 

használni egy húszezres 
befogadású kézilabdacsar-
nokot. Azt pedig elképesz-
tően veszélyesnek tartom, 
hogy ennyi embert been-
gedtek a csarnokba egy 
olyan járvány idején, ami 

gyorsabban terjed, mint bármelyik fertőzés, 
amióta gyűjtik a közegészségügyi adatokat. 

– Rosszmájú emberek szeretik azt monda
ni, hogy a főváros jelenlegi vezetésének a 
mozgástere nagyjából kimerül kerékpár
sávok felfestésében, ami hol beválik, hol 
nem. Az ön területe az innováció, az okos 
város megoldásainak alkalmazása. Ezek
kel sikerüle kijátszani a pénztelenséget? 
– Amikor az új vezetés hivatalba lépett, már 
láttuk, hogy nagyon szűkös lesz a költség-
vetés. Mi sok, új létesítményt betonba ön-
teni akkor sem tudnánk, ha akarnánk, de 
ennek a vezetésnek a filozófiája másról szól. 
Új szemléletet szeretnénk meghonosítani, 
élhetőbbé szeretnénk tenni a várost. Akár 
apró megoldásokkal, de azt szeretnénk 
szolgálni, hogy a fenntartható fejlődés irá-
nyában mozduljunk el, miközben 2010. óta 
a magyar önkormányzatiság szisztematikus 
leépítése zajlik. Ez ellen hatékonyan azon-

ban csak úgy lehet véde-
kezni, hogy április 3-án az 
ellenzék nyerje meg a vá-
lasztásokat.

– Azért nyugtasson meg: 
van Btervük is. 
– Városvezetőként és ál-

lampolgárként is azért dolgozom, hogy az 
ellenzék nyerjen ezen a választáson. Felté-
ve, de meg nem engedve, hogy az ellenzék 
alulmarad, abból semmiképpen sem enge-
dünk, hogy a kormányzat legalább a kiesett 
adóbevételeket kompenzálja, hiszen csak 

a helyi iparűzési adó megfelezése több tíz-
milliárdos lyukat   ütött az önkormányzat 
költségvetésében, és ezt képtelenség kigaz-
dálkodni. A kerékpársávokkal kapcsolatban 
meggyőződésem, hogy ennek a hálózatnak 
a megteremtése önmagában sem kevés. 
Miközben igyekszünk segíteni az úgyneve-
zett szelíd közlekedési módok, a kerékpár, 
roller szabályozott  terjedését, azt akarjuk 
elérni, hogy az átmenő gépkocsiforgalom 
egyáltalán ne jöjjön be a városba. Ami per-
sze a jövőben megkönnyíti azok autós köz-
lekedését is, akiknek viszont igenis éppen a 
belvárosban van dolguk. Itt laknak vagy itt 
dolgoznak. 

– Vane a „szelíd közlekedésen” kívül 
olyan eredmény, amire a jelenlegi vezetés 
büszke lehet? 
– Nagyon büszke vagyok a részvételi költ-
ségvetésre, amit idén másodszor indítunk 
el, most közösségi költségvetés néven. Ösz-
szesen egymilliárd forintot 
lehet elnyerni különböző 
lakossági ötletek megva-
lósítására. A zöld és élhető 
Budapest megteremtése az 
egyik cél, az esélyteremtő 
főváros kategóriájában a szociális gondokra 
keressük a megoldást, a nyitott Budapest pá-
lyázati kiírással pedig a város kormányzásá-
val, az átláthatósággal kapcsolatban várunk 
kezdeményezéseket. Nagyobb horderejű 
indítványokkal akár 133 millió forintot lehet 
elnyerni. Az ötleteket január 31-ig lehet lead-
ni az otlet.Budapest.hu oldalon. De nagyon 
büszke vagyok arra is, hogy van például egy 
Égig érő fű elnevezésű udvarzöldítési pályá-
zatunk is, amit kifejezetten a belső kerületek 
körfolyosós épületei számára találtunk ki. 
Nyolcszázezer és kétmillió forint közötti ösz-
szegeket lehet elnyerni. Egy-egy ilyen pályá-
zatnak nem csak az a haszna, hogy a belső 

kerületekben minden zöld felület jól jön, de 
az is, hogy a pályázat előkészítésének és 
beadásának is közösségépítő hatása van. 
Büszke vagyok arra, hogy megteremtettük a 
részvételiség különböző eszközeit. A közeljö-
vőben példamutató folyamat végén állítunk 
emlékművet  a háborúkban megerőszakolt 
nőknek. De szerintem minden budapesti 
büszke lehet arra, hogy a városlakók közöt-
ti elismerésre méltó szolidaritással éljük át 
a vírus egymást követő hullámait és hogy 
sikerült megőriznünk ennek a városnak a 
működőképességét elképesztő kormányzati 
támadások és megszorítások közepette, ami 
a kerületek vezetésének is nagyon komoly 
fegyverténye.

– Láte lehetőséget arra, hogy az úgy
nevezett városháza ügyben létrehozott 
vizsgálóbizottság pontot tegyen ennek a 
történetnek a végére, vagy ez a kampány 
időszakában reménytelen? 

– Ez olyan, a kormányzati mé-
diumokban indított műbalhé, 
amit nem befolyásol, hogy 
mi az igazság. Valójában nin-
csen ügy, a városházát senki 
sem akarta eladni. Tudni ér-

demes, ez az épület eredetileg hadirokkant-
kórház volt, itt a hasznos és haszontalan tér 
aránya nagyon rossz, szörnyű energetikai 
állapotban van. Mi 2020 novemberében 
megfontoltuk, hogy mi legyen az épület 
további sorsa, és úgy döntöttünk, hogy ma-
radunk. Elhatároztuk, hogy felújítjuk az épü-
letet, a Merlin színházat, és parkot alakítunk 
ki ott, ahol jelenleg gépkocsik állnak. Úgy 
döntöttünk, hogy az épület alsó szintjét is 
megnyitjuk a város polgárai előtt. Az erről 
szóló tanulmányt nyilvánosságra hoztuk. 
Akit az igazság érdekel, tudhatja: maradunk. 
Minden ellenkező híresztelés csak választá-
si propaganda. 

  INTERJÚ A FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTESSEL

Január 31-ig lehet pályázni a 
főváros egymilliárdos közös-
ségi költségvetésének 50-133 
millió forintos tételeire az otlet.
budapest.hu webcímen. Az öt-
letek célja a zöldítés, a szociális 
gondoskodás és a nyilvánosság 
működésének javítása lehet. 
Március elejéig a körfolyosós 
házak udvarzöldítési pályázatait 
is fogadják. Kerpel-Fronius Gá-
bor főpolgármester-helyettest 
ezen kívül kérdeztük a forgalom-
csillapításról, kerékpársávokról 
és arról is, hogy mi az igazság a 
városháza eladásának ügyében. 

Barát József

„Belső-Erzsébet-
város legyen 
az átmenő for-
galomtól védett 
terület”

„Akit az igazság 
érdekel, tudhatja: 
maradunk”

„Veszélyes, hogy 
járványidőben 
ennyi embert been-
gedtek a kézilabda-
csarnokba”



A Központi Nyomozó Főügyészség több 
korrupciós üggyel gyanúsítja Schadl Györ-
gyöt, a Végrehajtói Kar vezérét. Például az-
zal, hogy a Kar által kiírt bírósági végrehajtói 
pályázatokat befolyásolta: hét esetben, ösz-
szesen 880 millió forint kenőpénzt fogadott 
el a nyertes pályázóktól. Majd a kenőpénz-

ből több mint 80 millió forintot „osztalék-
ként” fizetett felettesének, az Igazságügyi 
Minisztérium fideszes államtitkárának, Völ-
ner Pálnak, aki cserében mindent aláírt, amit 
Schadl kért, így a hét bírósági végrehajtó 
kinevezését is. Az ügyben jelenleg is folyik 
a nyomozás. 

Hogy Schadl mire fordította a kétes üz-
leteivel felhalmozott 880 millió forintos ma-
gánvagyonát, nem tudni, de az biztos, hogy 
előszeretettel vásárolt olcsó önkormányzati 
ingatlanokat. Nagybevásárlást tartott a VII. 
kerületben is, még ez előző helyi, fideszes 
vezetés idején: egyszerre nyolc üres ön-
kormányzati lakást vett meg körülbelül 220 
millió forintért. Történt ugyanis, hogy nem 
sokkal a 2019. októberi önkormányzati vá-
lasztások előtt, az akkori Pénzügyi és Kerü-
letfejlesztési Bizottság úgy döntött: gyorsan 
túladnak még jó pár önkormányzati laká-
son. Olyanokon, amik Belső-Erzsébetváros 
legdrágább, legértékesebb részein talál-
hatók. Alig egy hónappal a választás előtt, 
szeptemberben írták alá az utolsó kiárusított 
ingatlanok adás-vételi szerződéseit. 

Az olcsó erzsébetvárosi lakásokat első-
sorban a saját politikai tábor kegyeltjeinek 
szánták, amit az is alátámaszt, hogy az EVIN 
honlapján kívül csak a Magyar Időkben, és 
a Világgazdaságban – két közismerten kor-
mányközeli lapban – hirdették meg a pályá-
zatokat. (Összehasonlításként: ma az EVIN a 
saját weboldalán kívül az ingatlan.com-on 
hirdet eladó önkormányzati lakásokat, épp 
azért, hogy politikától függetlenül, minél 
szélesebb körhöz eljusson a hirdetés.) 

Az előző fideszes kerületi vezetés kilenc 
üres belvárosi ingatlant árverezett el a 2019-
es választás előtt. Ebből nyolcat Schadl 
nyert meg: hetet egyedüli pályázóként, ki-
kiáltási áron. A nyolcadikra ketten licitáltak, 
és Schadl minimális emelési téttel, 50 ezer 
forint ráígéréssel nyert. (A kilencedik lakásra 
egy másik vállalkozó pályázott.) 

Mi ezekben az eladásokban a furcsa? A 
korábbi fideszes polgármester, Vattamány 
György szerint semmi, hiszen a törvény nem 
tiltja, hogy egy személy akár több önkor-
mányzati ingatlant is megvegyen. Ez igaz. 
Ám azt, hogy valaki valódi verseny nélkül, 
nagy tételben a legolcsóbb áron vásároljon 
fel önkormányzati lakásokat, még maga 
Schadl György is kifogásolta. A Magyar Bí-
rósági Végrehajtói Kar elnökeként 2018. de-

cemberében azt nyilatkozta a Magyar Szó-
nak: „A polgároknak egy bizonyos csoportja 
megélhetésszerűen „foglalkozott” árveré-
sekkel. Szinte mindegyik árverésen megje-
lentek, és minimális áron megvásárolták az 
ott értékesített portékákat.” Érdekes, hogy 
amikor pár hónap múlva Schadl magának 
vásárolt önkormányzati lakásokat, ugyanez 
a probléma már cseppet sem zavarta. 

Az EVIN jelenlegi igazgatója, Halmai 
Gyula azt mondja, ma is értékesítenek 
önkormányzati lakásokat, ám ezekre szinte 
mindig többen pályáznak. Valódi nyilvános 
licit folyik, épp ezért általában a kikiáltási ár 
másfél-kétszereséért mennek el a lakások. 
Tehát nem kikiáltási áron. 

A fideszes önkormányzat 2019-ben a laká-
sok értékesítésénél három kritériumot szabott 
meg. Az egyik az volt, hogy „a méret szem-
pontjából alkalmatlan szükséglakásokat” 
adják el. Csakhogy a Schadl által megszerzett 
ingatlanok egyike sem volt szükséglakás: a 
legkisebb 29 m2, a legnagyobb 61 m2 volt. 

Előírták azt is, hogy üres lakás csak akkor 
értékesíthető, ha az „adott épületben ez az 
utolsó önkormányzati tulajdonban lévő la-
kása”. Azokban a lakóházakban ahol Schadl 
György vásárolt, mindegyikben maradt még 
önkormányzati lakás. 

Akadt egy harmadik szempont is az in-
gatlanok árverésénél: Azoktól a „méret 
szempontjából megfelelő, de műszakilag 
romosnak tekinthető lakásoktól” váltak meg, 
amelyeknek a felújítása túl drága lett volna. 

Kérdés, mit nevezünk romosnak? Az ak-
kori kerületi vezetés két ingatlanbecslővel 
mérette fel a lakásokat, és a magasabb árat 
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Sándor 
Zsuzsa

November elején a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtéren a ren-
dőrség letartóztatta a  Magyar 
Bírósági Végrehajtói Kar elnökét. 
Schadl György a feleségével épp 
Dubajba akart repülni, amikor el-
fogták őket a nyomozók. Schadl 
jelenleg is előzetes letartóztatás-
ban van, felesége pedig házi őri-
zetben. Ketten közös végrehajtói 
céget is működtetnek. Miközben 
tehát Schadl fizetésképtelenné 
vált emberek elleni végrehajtá-
sokkal foglalkozott, magánsze-
mélyként nagy tételben vásárolt 
üres önkormányzati lakásokat – 
az előző önkormányzati vezetés 
idejében például a VII. kerület-
ben is.  

Vattamány Zsolt azt állítja, az 
eladott önkormányzati lakások bevé-
telét a kerület fejlesztésére fordították. 
Ez azonban az önkormányzati lakások 
állapotán nem látszott meg. Amikor 
2019-ben megválasztották a jelenlegi 
vezetést, felmérték a lakásállományt. 
A 2500 önkormányzati lakásból majd-
nem 500 üresen állt, ezek – mivel az 
előző 10-15 évben senki semmilyen 
felújítást nem végzett – lakhatatlan 
állapotba kerültek. De a többi kétezer 
bérlakás 80 százaléka is felújításra 
szorul. 

 Schadl kétes lakásügyletei 
 Erzsébetvárosban

Vörösmarty u. 4/a



A tankerület saját irodát is működtet majd itt, 
a zeneiskola mellett, és az épület használa-
táért bérleti díjat fizet az önkormányzatnak. 
A fordulatos és néha indulatos szócsatákkal 
teli hónapok után ismét iskolaként funkcio-
nálhat a Damjanich utca 4. szám alatti épület. 

Ezt az ingatlant 1894-ben lakóháznak építtette 
a néhai Jamniczky Lajos, ám ennek a háznak 
alighanem az volt megírva a sors könyvében, 
hogy iskola legyen: mindössze három évtizedes 
lakóházi működés után gyakorlatilag folyama-
tosan tanintézmény működött benne. Az épü-
let 1920-tól már a Budapesten dolgozó német, 
osztrák és cseh diplomaták és kereskedők gye-
rekei részére fenntartott iskolaként működött, 
később megvásárolták hozzá a szomszédos, 
6. szám alatti házat is. Érdekesség, hogy itt ma 
a KLIK Belső-Pesti Tankerületi Központja mű-
ködik. A második világháború után, 1945-től itt 
szervezte meg Both Béla a Szabad Színház tár-
sulatát, majd 1952-től a Vasútgépészeti Tech-
nikum, 1983-tól a Kirakatrendező és Dekoratőr 
Szakmunkásképző Iskola (később Dekoratőr 
iskola) diákjai tanultak itt egészen 2007-ig. 

Fordulatossá a 2019-es ciklusváltást kö-
vetően vált az épület sorsa, ugyanis a koráb-
bi vezetés felújíttatta az épületet, mégpedig 
célzottan a Molnár Antal Zeneiskola számá-
ra. Erről a 2018. februári ülésen döntöttek a 
képviselők, de a ciklusváltást követő hóna-
pokban erről valahogy senki nem tudott… 
Így a Molnár Antal Zeneiskola nem költöz-
ködött be, ellenben az önkormányzat az in-
gatlan hasznosítására pályázatot írt ki. Ezt a 
FreeSZFE egyesület nyerte, ők 2020 febru-
árjában birtokba is vették az épületet, ám a 
hajlék nélkül maradt színház- és filmművész 
palánták nem örülhettek sokáig, mert azon-
nal kirobbant a vita az épület felhasználá-
sáról. A Molnár Antal Zeneiskola ugyanis 
petíciót indított, hogy beköltözhessenek a 
véleményük szerint nekik járó ingatlanba, 
az önkormányzat viszont több fórumon el-
mondta, hogy az iskola komoly tartozást 
halmozott fel. A FreeSZFE úgy döntött: 
ilyen körülmények között nem maradnak az 
épületben. A zeneiskola köszönetét fejezte 

ki, ami a Facebook oldalukon ma is megta-
lálható. Az önkormányzat pedig a pályázat 
második helyezettjének, a zeneiskolának 
ajánlotta fel az ingatlant. 

A Molnár Antal iskola most már költöz-
hetett volna, azonban szerződését nyáron a 
KLIK nem írta alá. A hírek szerint, nem gon-
dolták, hogy bérleti díjat kellene fizetniük az 
épületért. Az önkormányzat egy darabig kü-
lönféle ajánlatokat tett a KLIK számára, majd 
eredménytelennek nyilvánították a pályáza-
tot. Niedermüller Péter polgármester gya-
korlatilag minden, a témával kapcsolatos 
nyilatkozatában azt mondta, hogy igyekez-

nek elősegíteni a mielőbbi megállapodást, 
ám az újra és újra zátonyra futott. 

Most azonban, közel egy év után véget 
érni látszik a történet: december közepén 
aláírták a szerződést. Így a zeneiskola, amely 
eddig nyolc kicsi telephelyen működött, a 
tanév második felét már kulturált, az álta-
luk nyújtott oktatás magas színvonalának 
megfelelő épületben kezdheti meg. Az épü-
letben a felújítás során próbatermek, zene-
szobák, hangolóhelyiségeket alakítottak ki, 
a hangszigetelt nyílászárókkal együtt kifeje-
zetten előnyös környezetet biztosítva a zenei 
oktatás számára.                                      Sári Judit

tekintették kikiáltási árnak. Ebben korrek-
ten jártak el. Ugyanakkor az ingatlanbecslő 
dokumentumaiból az is kiderül, hogy azok-
ban a belvárosi lakásokban, amiket Schadl 
megvásárolt, működött a víz, villany, gáz 
vagy elektromos fűtés. Felújításra szorultak, 
de komfortos közművesített lakásokat sze-
rintünk nem lehet lakhatatlan állapotúnak 
tekinteni. Tehát ezek az ingatlanértékesíté-
sek még az önkormányzat saját feltételeinek 
sem igazán feleltek meg. 

Vattamány Zsolt szerint, az önkormány-
zati lakások eladási módja azóta sem vál-
tozott semmit a kerületben. Ezt azonban 
cáfolja Halmai Gyula, az EVIN jelenlegi igaz-
gatója. Az ellenzéki kerületi vezetés alapel-

ve, hogy az önkormányzati lakásokat csakis 
nagyon szigorú feltételekkel értékesítik.

– Önkormányzati lakást akkor adunk el, 
ha a nagyon szűkös mérete, vagy a műszaki 
állapota miatt alkalmatlan emberi lakhatásra. 
Ha a főfalakon kívül mindent újjá kell építeni 
benne, és mi ezt nem tudjuk gazdaságosan 
kivitelezni – hangsúlyozza Halmai Gyula. 

Az ezeknél jobb állapotú, de felújításra 
szoruló lakások esetében pedig jelenleg 
csakis a bérleti jogot hirdetik meg. Erre is 
pályázatot írnak ki, és a nyertes vállalja a fel-
újítást, amelynek a költségeit a bérleti díjból 
lelakhatja. Az így befolyó összegeket az ön-
kormányzat a többi, rossz állapotú bérlakás 
állagának javítására fordítja. Ebből finanszí-
rozzák az új szociális bérlakások építését is. 
A Verseny utcában 80 lakásos új társasházat 
terveznek, amelyet várhatóan 2023-ban ad-

nak át. Vagyis a bérlakások értékesítésével 
nem az a cél, hogy politikai barátok magán-
vagyonát gyarapítsák, hanem, hogy minél 
több kerületi lakos jusson emberhez méltó 
lakhatáshoz.   

Vattamány Zsolt azt állítja, az ő idejükben 
az önkormányzati lakáseladásokról minden 
képviselő tudott, beleértve az ellenzéki kép-

viselőket is. Mégsem jelezte senki, hogy az 
ingatlan értékesítésekkel gondja lenne. 

Nem tisztünk megállapítani kit, milyen 
mértékű felelősség terhelt. Az viszont tény, 
hogy az elsőszámú felelős a polgármester 
volt, hiszen a lakások adás-vételi szerződé-
sein – az önkormányzat képviseletében – el-
adóként az ő neve szerepel.
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Schadl György a 2019-es önkor-
mányzati választás után 
is próbálkozott ingatlant venni a ke-
rületben. Pályázott is, de mivel akkor 
már valódi verseny folyt, nem az ő 
pályázata nyert, akadt más, aki többet 
ajánlott. 
Vattamány Zsolt szerint azt, hogy az 
ingatlanok eladása mit sem változott a 
kerületben, bizonyítja, hogy tudomása 
szerint nemrég egy illető öt üres önkor-
mányzati lakást megvett. Kérdeztük 
erről Halmai Gyulát. Azt válaszolta, 
ezek az ingatlanok már annyira rossz 
állapotban voltak, hogy a második 
körben kellett meghirdetniük őket. Sőt 
olyan is akad köztük, amit harmadjára 
pályáztattak. Valóban ötöt vett ezek-
ből egy magánszemély, de még így is 
az értékbecslésben megadott árnál 
magasabb összeget fizette értük. 

Schadl György által 
megvásárolt lakások
Garay utca 7. földszinti 1 szobás lakás, 
53 m2-es ára: 26.840.000
Dohány utca 26. földszinti 2 szobás 
45 m2, ára: 32.900.000 
Izabella utca 36-38 2. emeleti 2 szobás 
61 m2 ára: 34.496000 
Király utcai 21. 1.emlet 2 szobás 51 m2 

ára: 38.100.000 
Vörösmarty utcai 4/a 1.em 1.5 szoba 
46 m2 ára: 27.900.000 
Vörösmarty utca 4/b fsz. 44 m2 1.5 szoba 
ára: 26.050.000
Nefelejcs u.13.  1.em 1 szoba 44 m2 
ára: 21.405 000 
Bethlen G. u. 3. fsz. 36 m2 1.5 szoba,
ára: 18.080.000 

Schadl György a lakásokat átlag 500 
ezer forintos m2 áron vásárolta, a piaci 
áruk jelenleg körülbelül 1 millió forint/
m2. Nyilván költött is a felújításokra, de 
valószínűleg még így is sok millió forin-
tos haszonra tett szert. A lakások közül 
kettőt már továbbadott egy Property 
kft. nevű vagyonkezelő cégnek. A többi 
lakás jelenleg is az ő nevén van. 

Király u. 21.

Újra felcsendülhet a zene a Damjanich utca 4. szám alatti felújított 
épületben, ahol mintegy 600 diák tanulhatja ismét a különböző hang-
szerek használatát. Az önkormányzat honlapja december 15-én adta 
hírül, hogy aláírták a KLIK-hez tartozó Belső-Pesti Tankerületi Köz-
ponttal a Molnár Antal Zeneiskolára vonatkozó ingatlan bérleti szerző-
dését. Ezzel megnyugtató módon zárult le egy hosszú vita.

Megkérdeztük Magyar György ügyvédtől, hogy mi a véleménye Schadl György VII. ke-
rületi lakásvásárlási ügyeiről? Ahogy a cikkünkben leírtuk: a Magyar Bírósági Végrehaj-
tói Kar elnöke – 2019-ben, még az előző fideszes helyi vezetés idejében – több üres ön-
kormányzati lakást vásárolt, egyedüli pályázóként, kikiáltási áron. Vetélytársak nélkül.

Az ügyvéd szerint, ezek az ügyletek felvethetik Schadl részéről a hivatali visszaélés,  
illetve a csalás bűncselekményének gyanúját. Ilyen esetben minden állampolgár, jogi 
személy, bárki tehet feljelentést a rendőrségen. A beadványban le kell írni a gyanús-
nak vélt esetek részleteit, és kérni kell a nyomozó hatóságot, hogy tárja fel a körülmé-
nyeket. A feljelentést ismeretlen tettes ellen célszerű tenni.

A Végrehajtói Kar elnöke ellen jelenleg büntető eljárás folyik, melynek során a ha-
tóság lefoglalta minden vagyonát. Beleértve például azokat a budaörsi árverezésre 
került ingatlanokat is, amelyek megszerzésével Schadl szintén gyanúsítható. Különös 
jelentősége van annak, hogy ezek az ingatlanok az ő illetékességi területén találha-
tóak. (A Schadl és Társa Végrehajtói Irodához a Budaörsi Járásbíróság illetékességi 
terület tartozik.) Amennyiben a VII. kerületi polgármester feljelentést tesz, kérheti azt 
is, hogy a nyomozóhatóság vizsgálja meg a már zár alá került többi vagyonelem meg-
szerzésének hátterét is.    

Magyar György szerint: fennáll a csalás gyanúja

Lezárult a huzavona a Damjanich 4. körül
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Éves összefoglaló

Az ötödik járványhullámban az Omikron 
mutáns okoz tömeges megbetegedése
ket. Nagyobb a veszély, mint a Delta vari
áns esetében volt? 
Ennél a mutációnál a megbetegedések 
enyhébb tünetekkel járnak, mint az előző 
Delta variánsnál, sajnos azonban a fertőző-
képessége komoly fenyegetés, hiszen aki 

elkapta az Omikron vírust, képes akár 15-20 
embert is megfertőzni. Abban pedig senki 
sem lehet előre biztos, hogy számára egy 
adott betegség milyen kimenetellel járhat. 
Különösen az oltatlanoknál vagy a régen 
vakcináltaknál gyakori az olyan mértékű 
tüdőkárosodás, ami kórházi, illetve intenzív 
osztályos kezelést igényel. 

A gyerekek számára is fertőzőbb az Omik
ron?
Ez a variáns a gyerekeket is nagyobb szám-
ban betegíti meg, mint az előzőek, de a ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy náluk arány-
lag enyhe tünetekkel, vagy tünetmentesen 
lezajlik a fertőzés. Ezért elmondhatjuk, hogy 
nem maguk a gyerekek vannak veszélyben, 
inkább a szüleik, nagyszüleik, akik tőlük 
könnyen megkaphatják a fertőzést. 

Mit kell tudnunk a Fluronáról, amikor az 
influenza és Covid egyszerre okoz fertő
zést?
A virulógusok szerint, amikor egyidejűleg két-
féle vírus támad meg egy szervezetet, akkor 
ennek kiszámíthatatlan következményei le-
hetnek, és hogy ez milyen tünetekkel jár, az 
sajnos jobbára a szerencsén múlik. Jelen pil-
lanatban tény, hogy az országban egyszerre 
van koronavírus és influenza járvány, és elő-
fordulhat, hogy valaki egyszerre fertőződik 
meg mindkettővel. A tünetek nagyon hason-
lóak, de Covid-influenzamutáció járványtól 
remélem nem kell tartani. Viszont a legna-
gyobb óvatosság mellett is megfertőződhe-
tünk, elsősorban olyan helyeken, ahol sok 
ember zsúfolódik össze kis helyen, tömeg-
közlekedésen, boltokban, hivatalokban. Ezért 
van szükség arra, hogy fokozottan figyeljünk 
a személyi védekezésre, a maszkviselésre, a 
távolságtartásra és a kézfertőtlenítésre.

Megkülönböztethetőek a kétfajta fertő
zés tünetei?
Még a háziorvosok számára is nehézséget 
jelent, hogy ezek a betegségek szinte tel-
jesen azonos tüneteket okoznak: láz, köhö-
gés, torokfájás, izomfájdalom, fejfájás, orr-
dugulás. A pontos diagnózist csak egy profi 
PCR teszt bizonyíthatja. 

Van értelme a gyorsteszteknek?
A gyorsteszteknél nagyon fontos a kor-
rekt mintavétel. Ha azt saját kezűleg, vagy 
családtagjainknak végezzük, és nem elég 
mélyről vesszük az orrváladék mintát, ha 
nem mélyről köhögjük fel a váladékot, 
akkor szinte biztos negatív eredményt ka-
punk, és lássuk be, így nem jelenti a fertőzés 
kizárhatóságát. A gyorstesztelésnek az igazi 
értelme, hogy akik egy-két napja covidos 
fertőzöttel találkoztak, vagy akik foglalko-
zásukból eredően naponta sok emberrel ta-
lálkoznak, alkalmanként vagy rendszeresen 
résztvehessenek gyors, szakszerűen szerve-
zett szűrővizsgálatokon.                                 S.J.

Megérkezett a járvány ötödik hulláma
Támad a Covid vírus rendkívül fertőzőképes Omikron törzse. Komáromi Zoltánt, az önkormányzat üzemor-
vosát arra kértük, foglalja össze az új vírusmutánssal kapcsolatos tudnivalókat. Önellenőrzés

Erzsébetváros polgármesteri hivatalá-
nak összes munkatársát letesztelték az 
év elején koronavírusra, hogy kiszűr-
hessék az esetleg tünetmenetesen is 
pozitív dolgozókat. A Hivatalban a to-
vábbiakban is változatlanul érvényesek 
a járványügyi szabályok, ezek betartá-
sát kérik az ügyeket intéző lakóktól is. 

Oltási hónap
A Covid-19 oltás beadatására 
most lehetőség van a házior-
vosi rendelőkben is, egészen 
január 31-ig.  A jelentkezési 
határidőkről és az oltások 
időpontjáról a bjhuman.hu 
weboldalon, illetve az ön-
kormányzat 
Facebook 
oldalán, az 
Erzsébetváros 
Hírei oldalon 
találnak rész-
leteket.  

Covid: A tavalyi év egésze a pandémia je-
gyében telt. A kerületet érintő témáim na-
gyon sokrétűek voltak, igyekeztem olyan 
adatok nyilvánossá tételére felhívni a figyel-
met, amelyek alapján a kerület vezetése is 
érdemi információkhoz jut. Ilyen kérdések 
vonatkoztak például arra, hogy mennyi er-
zsébetvárosi lakos veszítette el a munkáját 
a Covid-19 első, második és harmadik hul-
láma idején, mennyien kapták meg a 2. és a 
3. oltásukat, milyen halálozási adatok vonat-
koznak a kerületre, mennyi teszttel igazolha-
tó Covid-megbetegedés történt Erzsébetvá-
rosban. Ezek a kérdések egyébként annak 
az indokolhatatlan titkolózásból, informá-
cióhiányból következnek, amivel nálunk a 
Covid-helyzetet a kormány és az állami szer-
vek kezelik. Az egyszerűen nonszensz, hogy 
Magyarországon még mindig csak több 
hónapos késéssel, közérdekű adatbekérés 
alapján tudhatják meg a helyi, kerületi ve-
zetők, hogy milyen a fertőzöttség mértéke, 
mennyi ember szorulhat segítségre, meny-
nyien kerültek krízishelyzetbe. Ezeket az 
adatokat, statisztikákat mindenki számára 
elérhetővé, nyilvánossá kell tenni!

Közösségek: A járvány mellett a hétközna-
pi élet közösségeket érintő témái is fontos 
szerepet kapnak munkámban. A pandémiás 
helyzet a társasházakat is nehéz helyzetbe 

hozta, hiszen nem tudtak közgyűléseket 
összehívni, így dönteni sem. Az ingyenes-
sé tett parkolás járványmérséklő hatásáról 
az ellenzéki frakciók egyáltalán nem voltak 
meggyőződve, ellenben az így kieső par-
kolási bevételek, és az ellehetetlenülő la-
kossági parkolás problémái nagyon nehéz 
helyzetbe hozták a belső kerületeket. Az ez-
zel kapcsolatos kompenzációt a mai napig 
nem kapták meg a helyi önkormányzatok. A 
szórakozóhelyek év eleji járványügyi zárlata 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a dohány-
boltok környezetéből nagyon sok lakossági 
panasz érkezett azokra, akik helyben italoz-

tak, zajongtak. Ezzel kapcsolatban sürgős 
intézkedést kértem. Többek között lakos-
sági javaslat alapján szegeztem a kérdésbe 
burkolt kérést Gulyás Gergelynek, hogy ad-
ják vissza az önkormányzatoknak a korábbi 
építésügyi hatósági jogköröket. 

Támogatások kérése: Az önkormányzat ta-
valy gyakorlatilag minden költségvetési te-
rületen megszorításokra kényszerült, és erre 
csak az önként vállalt feladatok csökken-

tése mellett volt mód. A kötelező feladatok 
ugyanis kötelezőek. Több, korábban a kerü-
letben meglévő témában tettem javaslatot 
a kormány felé, ezekre a célokra kérve az 
állam támogatását önkormányzatunknak. 
Megmutatom, mire kértem, és azt is, meny-
nyit kapott Erzsébetváros a kormánytól. 

3 milliárdnyi elvonás: A kormányzati elvo-
nások 2021-ben nagyon súlyosan érintették 
az önkormányzatokat, a lehető legrosszabb 
időszakban, amikor a költségeik emelke-
dése előre kalkulálható volt a pandémia 
kezelése kapcsán. Elvont gépjárműadó, 
helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó, 
a központi normatívák változása. Csak a 
parkolási bevételkiesés elérte a fél milliárd 
forintot tavaly. Drámai bejelentést tett az 
önkormányzat tavaly márciusban, amikor 
közzétették, hogy a kormányzati elvonások 
napi 8,2 millió forint minuszt jelentenek, ami 
éves szinten 3 milliárd forint bevételkiesést 
jelent. 

Nem csak az önkormányzatoknak. Önök-
nek, erzsébetvárosiaknak is!

DR. OLÁH LAJOS ERZSÉBETVÁROS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE: 

Az év eleje mindig az összegzések, az elemzések időszaka. A parlamenti munka számomra azért is külö-
nösen fontos, mert amíg az országgyűlési döntések hazánk egészére vontakoznak, addig kérdéseimmel, 
javaslataimmal személyesen tudom képviselni Erzsébet- és Terézvárost, az itt élőket. Ebben a ciklusban 
1773 benyújtott indítványom volt, elsősorban a miniszterelnököt és a különféle ágazatokat vezető minisz-
tereket megszólítva. De nézzük a 2021-es év legfontosabb témáit. 

Kövessék Facebook 
oldalamat: drolahlajos. 
Vegyék fel velem a kapcsolatot 
messengeren!

Amire kormánytámogatást 
kértem
Tüdőgyulladás elleni vakcina – 35 millió Ft
Egyházi támogatások – 15 millió Ft
Gyalogátkelőhelyek modernizálása – 8 millió Ft
Hulladékgyűjtők kihelyezése, felújítása – 20 millió Ft
Rendszeres allergiavizsgálat bevezetése – 7 millió Ft
Civil Ház kialakítása – 40 millió Ft
Köztéri kamerarendszer kiépítésének folytatása – 8 millió Ft
Ajándék húsvéti sonka és vitamincsomag támogatás – 10 millió Ft
Beltéri mozgásérzékelő lámpa a társasházakba – 4 millió Ft
Rászoruló családok támogatása – 5 millió Ft
Új, nyilvános illemhelyek létesítése – 30 millió Ft
Erzsébetvárosi Híradó (a Breuer Press készítésében) – 15 millió Ft

Amennyit 
kapott 
Erzsébetváros

0Ft
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A FEBRUÁRI OLDALAK KÉPVISELŐINEK FOGADÓÓRÁI

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

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

Garai Dóra

önkormányzati 
képviselő

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

Bejelentkezés a 
+36-30-227-4481-es 

telefonszámon.
Facebook: 

www.facebook.com/
groups/

elhetoerzsebetvaros
Web: 

www.7ker.hu

Dr. Kispál Tibor

a 3. választókerület 
képviselője

Bejelentkezés a 
+36-1-462-3207-es 

telefonszámon.
E-mail: 

kispal.tibor@
erzsebetvaros.hu

Fogadóóra: 
minden hónap 

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

Devosa Gábor

a 9. választókerület 
képviselője

Megbeszélés, 
egyeztetés után,
a hét bármelyik 

napján lakóim ren-
delkezésére állok.  

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

vagy közvetlenül 
elérhetnek 

a +36-30-900-3311-es 
számon.

Bónus Éva

a 10. választókerület 
képviselője

Fogadóórát egyez-
tetett időpontban 

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

telefonszámon.
E-mail cím: 

bonus.eva@
erzsebetvaros.hu 

Facebook: 
www.facebook.com/

bonus.eva.
momentum

Bárdi Zsuzsanna

a 2. választókerület 
képviselője

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

Bejelentkezés: 
06-20-574-0584.

Facebook: 
bardi.zsuzsanna.

momentum
Instagram:

bardizsuzsa

önkormányzati 
képviselő
Fogadóóra 
időpontja: 

megbeszélés szerint. 
Bejelentkezés 

a benedek.zsolt@
erzsebetvaros.hu 

e-mail címen.

Benedek Zsolt 

SZÜCS BALÁZS
a 7. választókerület képviselője

Heti összefoglalóim

Fogadóórát minden hónap első hétfőjén, 16-18 óráig tartok, valamint előzetes megbeszélés alapján előre egyeztetett időpontban is.             06 30 999 2494

ULTIKLUB
A civil szerveződések a közösségi 

élet alapjai, minden évben nagy 
megtiszteltetés, hogy meghívnak 
az erzsébetvárosi ultisok karácso-

nyi összejövetelére. Az ünnepsé-
gen találkozhattam Takáts Imre 

országos, és Borbély Imre kerületi 
bajnokkal is.  Idén lesz 10 éves az 
erzsébetvárosi alapszervezet, sok 

sikert kívánok a jubileumi évben is!

A hétköznapi információkon felül minden pénteken heti videóösszefoglalóval jelentkezem 
a Facebook oldalamon, melyen belül mindig a legfontosabb önkormányzati döntésekről, a választókerületünket ak-
tuálisan érintő hírekről, helyi érdekességekről számolok be lakóimnak. Mire ez a lapszám megjelenik már az idei első videót is 
megtekinthetik, de akit érdekelnek a testületi döntéseink, a háttere az előterjesztéseknek, azoknak javaslom, tekintsék meg a 
tavalyi év utolsó Heti összefoglalóját is. Megtalálják a www.facebook.com/azenkepviselom oldalon.

SCAN

A DECEMBERI ÜNNEPKÖR
Az ünnep előtti időszak mindig kedves a szívemnek. Nagyon 
sok program köthető ilyenkor az adományozáshoz, és ahogy 
mondani szoktam, ez fontos, mert az ünnep mindenkié. Az ön-
kormányzat ajándéka a rászoruló családoknak 20 ezer forintos 

vásárlási utalvány volt, amit személyesen vittem el az idősek 
otthonába, és a körzetünkben élő rászoruló családoknak. 

De ugyancsak önkormányzati kezdeményezés volt a szá-
razélelmiszer gyűjtés, amit a Menhely alapítványnak aján-
lottunk fel. Külön köszönöm a körzetemben élő lakók , és 

a Hivatal dolgozóinak felajánlásait!
Az óvodáknak az önkormányzat szállította a feldíszítésre váró fenyőfákat, én többek között a Nefe-

lejcs ovinak vittem ki a fenyőt, amit aztán az óvónénik a kicsikkel díszítettek fel. 
Legnagyobb örömömre tavaly ismét én lehettem a téli vendég, a várva várt Mikulás, a Nefelejcs ovi 
apróságainak legnagyobb örömére. Köszönöm Nadera Juditnak és a Nefelejcs óvoda minden dol-
gozójának a kedves invitálást, de azt azért elárulhatom, hogy 
én jobban izgultam, mint az ovisok a nagy pillanat előtt. 

A lakossági parkolási 
korlátozás egy félreértés!

Hozzám is sok megkeresés érke-
zett a parkolási engedélyekkel 
kapcsolatban, a félreértés alapja 
egy, a parkolási zónára vonat-
kozó mondat volt az engedé-
lyekben. A kerület önkormány-
zata és a parkolási engedélyek 
kiadását december 1-től átvevő 
EVIN azonnal reagált a felvetés-
re, tisztázva, hogy nem változik 
a parkolási engedélyek területi 
érvényessége. Az EVIN Parkolási 
üzletág honlapja elérhető a www.
erzsebetparkolas.hu oldalon, ahol minden in-
formációt megtalálhatnak az érintettek. Az olda-
lon megjelentett közleményben az is olvasható, 
hogy: „Az elmúlt évekhez hasonlóan a teljes ke-
rületben érvényesek lesznek az engedélyek – a 
Főváros fenntartásába tartozó 0701 és 0703-as 
zónákat kivéve. Az online igénylők visszaigazoló 
leveleiben félreértésre okot adó részt töröljük, a 
mobilzónák feltüntetése kizárólag tájékoztató 
jellegű.” Köszönöm a gyors helyzetfelismerést a 
parkolást üzemeltető vezetőknek. 

BŐVEBBEN:

Minden 
parkolással 
kapcsolatos 
információt 

és segítséget 
megtalálnak a 
www.erzsebet-

parkolas.hu 
oldalon.

A december végi szünet után újult erővel indult be a 
munka az önkormányzatnál is, jelen pillanatban a leg-

fontosabb döntés előkészítése zajlik, ez pedig a kerület 
költségvetésének előkészítése. Köszönöm azoknak 
a lakóknak a segítségét, akik ötleteiket, javaslataikat 

eljuttatva hozzám több speciális, a körzetet érintő témára 
is felhívták a figyelmemet. Ez alapján – alpolgármesteri 

területen túl – körzetemet tekintve prioritásként kezelem 
a köztisztaság, a közbiztonság – térfigyelő rendszer, a 

Reformáció Park és  az óvodai és iskolai fejlesztéseket, tá-
mogatásokat valamint a társasházi pályázatok fejezeteit. 

A KÖLTSÉGVETÉSRŐL

http://www.erzsebetparkolas.hu
http://www.erzsebetparkolas.hu


Miért fontos ez? 
Tudjuk, hogy a hosszú, dolgos 
élet sajnos megviselheti a sze-
münket, ez pedig nehézséget 
okozhat olvasásnál vagy a napi 
teendők elvégzésében. Úgy gon-
dolom, hogy egy olyan ügyet 
sikerült megvalósítanom, ami ko-
moly terhet vesz le az idős embe-
rek válláról, hiszen a nem meg-
felelő szemüveg nem csak hogy 
nem javítja, de tovább is ronthat-
ja szemünket. 

Segítek igényelni 
Az igényléshez egy nyomtatványt 
kell benyújtani, melynek kitöltésé-
ben szívesen nyújtok segítséget a 
lakóknak. Kérem, keressenek biza-
lommal, fogadóóráimon túl is folya-
matosan segítséget nyújtok abban, 
hogy minél több lakó sikere-
sen leadhassa igénylését. Az 
adatlap az erzsebetvaros.
hu weboldalon, a Hasznos 
linkek / Letölthető nyomtat-
ványok között található.

Ki kaphatja? 
Az a 65 év feletti erzsébetvárosi lakó 
veheti igénybe, akinek családjában 
az egy főre jutó jövedelem nem ha-
ladja meg egyedülálló esetében a 
nyugdíjminimum 370 %-át, azaz a 
105.450 Ft-ot, kettő vagy több fős 

család esetén a nyugdíjmini-
mum 300 %-át, azaz a 85.500 
Ft-ot, 80 éven felüli kérelme-
ző esetén pedig a nyugdíj-
minimum 420%-át, azaz a 
119.700 Ft-ot.

Folyamatosan várom Önöket fogadóórámra, bejelentkezés a +36 1 462 3359-es telefonszámon és e-mailben (ujvari-kover.monika@erzsebetvaros.hu) lehetséges!
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UJVÁRI-KÖVÉR 
MÓNIKA

az 1. választókerület képviselője

Ripka András
önkormányzati képviselő

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

kép: Erzsébetváros Hírei Facebook

Január 31-én lejárnak a parkolási engedélyek kerüle-
tünkben, és a korábbi évektől eltérően megújításukat az 

EVIN parkolási üzletága végzi. Furcsa visszaigazolást kap-
tak azonban a lakók, melyen a parkolási engedélyek mellett 
egy területi korlátozást megjelölő kód is szerepelt. Érthető 

módon rengeteg megkeresés érkezett az erzsébetvárosiaktól, 
mert nem értették a zónák szerinti korlátozást.

A Fidesz-frakció ezért hivatalosan megkeresést intézett a 
polgármesterhez, hogy tisztázzák az ügyet. Mindenkit meg-
nyugtathatok, hogy az EVIN által adott visszajelzésekkel 

szemben, nem lesz területi korlátozás, továbbra 
is a kerület teljes területére érvényesek az 

engedélyek. Az azonban szomorú, hogy 
amellett, hogy nem sikerült hiba nél-

kül kiállítani az engedélyeket, 
még elnézést sem kértek az 

illetékesek az okozott 
kellemetlensége-

kért…

Hol parkoljak?

A legutóbbi testületi ülésen a kerületi klímastratégia tárgya-
lásának kapcsán a Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kabinet 

vezetője kérdésemre kétszer is elmondta, hogy a kerületi forgalom-
csillapításnak nincs hatása a levegő minőségére. Tóth Csaba szerint a 
károsanyag-kibocsátás mennyisége nem kimutatható Erzsébetváros-

ban, mert annak területe túl kicsi.
Tavaly a forgalmi átszervezést éppen közlekedési és környezetvédelmi 

szempontokkal indokolta a baloldal, amelynek ellenkezője bizonyo-
sodott be szinte azonnal (és azóta is). Olyan értelmetlenül variálták 

át ugyanis Belső-Erzsébetváros forgalmát, hogy folyamatosan 
torlódik a forgalom, állandósultak a dugók. Nem beszélve arról, 

hogy a menetidő és a megtett távolság is növekedett, amely 
teljesen ellentmond a környezetvédelmi szempontoknak.

Kérdésként merül fel bennem, hogy ha nem javít a 
kerület levegőjén (talán még ront is) a forga-

lomcsillapítás, akkor mi indokolta va-
lójában a bevezetését?

Értelmetlen 

a forgalomcsillapítás?

Jól szimbolizálja ez a kidőlt parkolóóra 
a kerületi forgalmi helyzetet és 

parkolási káoszt 

Erzsébetvárosban

Újabb homlokzat 
szépült meg

Január elején osztottam meg 
Facebook oldalamon egy újabb 
pozitív lakossági hírt, miszerint 
befejeződött a Wesselényi-Dob 

utcákra nyíló egyik társasház 
homlokzati felújítása. Ez egy 

újabb jó példa arra, hogy miért éri 
meg részt venni a különböző ön-

kormányzati pályázatokon, hiszen 
így lehetőségük van a lakóközös-
ségeknek olyan körülményeket 

teremteni, amelyeket szeretnének, 
de forrásaik nem teszik lehetővé.

Lesznek pályázatok 
idén is!

Idén is lesznek pályázatok, a költ-
ségvetés elfogadása után – várha-
tóan február vége felé – értesíteni 
fogom a lakókat az újra megnyíló 

lehetőségekről. Tervezzenek előre, 
gondolkozzanak együtt, vegyenek 
részt önkormányzati pályázatain-

kon! Ha kérdésük van, keressenek 
bizalommal elérhetőségeimen!

Kedves Lakók!
Szeretném megköszönni mind-

annyiuknak az elmúlt évben 
nyújtott segítségüket! Köszönöm, 

hogy levélben vagy telefonon 
megkerestek, hogy felhívták 

a figyelmemet egy-egy fontos 
ügyre, hogy eljöttek a lakossági 

fórumainkra, hogy megosztották 
velem a véleményüket és azt, 
hogy velem együtt dolgoztak 

Erzsébetvárosért! Biztosíthatok 
mindenkit arról, hogy 2022-ben 

ugyanezzel a lendülettel foly-
tatom a munkát! Boldog új évet 

kívánok Mindenkinek!

TÁMOGATJUK 
a szemüvegvásárlást!

Egyik fő kezdeményezője voltam annak a testület elé kerülő javaslatnak, amely alap-
ján a jövőben szemüveg-vásárlási támogatást nyújt kerületünk az idős lakóknak. Az 
önkormányzat által nyújtott gyógyszertámogatás mellett mostantól a 65 év feletti, 
szociálisan rászoruló kerületi lakosok, egyszeri 20.000 Ft-os támogatást is igénybe 
tudnak venni szemüveg vásárláshoz. 

BŐVEBBEN:

Nagyon fontos, hogy a legkisebb alkalmas területet is kihasznál-
juk arra, hogy növényesítsük, zöldesítsük kerületünket. Decem-
berben Erzsébetvárosban több mint 2500 cserjét ültetettünk el, 
ebből több száz növény került választókörzetünkbe, a Madách 
Imre útra és a Király utcába, illetve megtörténtek a fapótlások 

is. A növényesítés a költségvetési előkészítő tárgyalások egyik 
kiemelt témája, nagyon fontosnak tartom, hogy a levegőminőség 
javítására minél több zöldfelület alakuljon ki körzetünkben. Kérem 
az itt élőket, hogy segítsenek a kis zöld szigetek megóvásában, ha 

valahol problémát tapasztalnak, jelezzék elérhetőségeimen! 

EGY ZÖLD ERZSÉBETVÁROSÉRT DOLGOZUNK!



Úgy gondoltam, hogy ez egy olyan, hosszútávra kiható, visszafordíthatatlan folya-
mat kezdete lenne, mely alapvetően befolyásolná az itt élők életét, lakókörnyezetét. 
Számomra nyilvánvaló volt, hogy ebben a kérdésben, ha napirendre kerül, csakis 
a lakóim többségének akaratát képviselhetem. Ezért az érintett körzet 32 házában 
aláírásgyűjtésbe kezdtem, kérve lakóimat, mondják el a véleményüket. 
A kérdés a következő volt, válaszolni igennel vagy nemmel lehetett: TÁMOGATOM, 
HOGY A PARKOLÓHELYEK HELYETT TERASZOK LÉTESÜLHESSENEK AZ ÚTTESTEN A LAKÓKÖRNYEZETEMBEN.
500 lakóm válasza alapján a felmérés a következő eredményt hozta: 490 fő (98%) nemmel, 5 fő (1 %) igennel, 5 fő (1 %) 
érvénytelenül szavazott. Az önök véleménye alapján NEM támogatom, hogy teraszokat engedélyezzünk az úttesten 
a választókerületben, sőt, az elsöprő többség miatt még a kérdés felvetését, megtárgyalását is feleslegesnek tartom 
az önkormányzat részéről.  Külön szeretném megköszönni annak a több tucat lakómnak a munkáját, akik segítettek 
nekem házaikban az aláírások összegyűjtésében. Nélkülük nem sikerült volna ilyen hatalmas mintás közvélemény-ku-
tatást elvégezni.
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Veres Zoltán
önkormányzati képviselő

                     Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint.            Bejelentkezés a +36 30 486 55 65-ös telefonszámon.

MOLNÁR ISTVÁN
az 5. választókerület képviselője

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

Szénmonoxid 
érzékelők átadása

Ismét kitettem 144 házam-
ban a szénmonoxid-érzékelő 

berendezésre kiírt önkor-
mányzati pályázat hirdetmé-
nyét. Talán ezért is, az összes 
nyertes pályázó 40 %-a az én 

választókerületemben volt. 
Szerettem volna, hogy már 

karácsony előtt megkapják 
a lakóim, ezért december 
20-án átvettem 30 darab 

készüléket, és 22-én délben 
az Almássy téren átadtam az 

odahívott, nyertes lakóimnak.

Tisztelt Molnár István 

Képviselő Úr!

Ezúton szeretnék megköszön-

ni a szíves intézkedését a tár-

sasházban kialakult probléma 

megoldásáért. Kérjük, adja 

át köszönetünket az intézke-

désben résztvevő rendőrségi 

dolgozóknak illetve a kerületi 

Rendészeti Igazgatóság veze-

tőjének. Munkájukhoz sok si-

kert jó egészséget kívánunk a 

tulajdonosok nevében! 
Tisztelettel: 

Udvardi Boglárka, Mózes Ernő 

Attila számvizsgálók,

Az előzményekről: Az Almássy tér egyik házába, egy megüresedett önkormány-zati lakásba ismeretlenek köl-töztek be, akik ráadásul maga-tartásukkal zavarták a lakók nyugalmát. Az ott élők kérésé-re Sedlák Tiborhoz, a Rendé-szeti Igazgatóság vezetőjéhez for dultam, aki koordinálta az intézkedést, melyben a közte-rület-felügyelet, a rendőrség, az EVIN gyorsszolgálata is részt vett. Köszönet valamennyiük-nek, hogy a házban azonnal helyre állt a rend.

Közvéleménykutatás
Vendéglátói részről igény, javaslat érkezett az önkormányzathoz, hogy a VI. kerülethez hasonlóan Középső-Erzsé-
betvárosban, azaz az Önök lakókörnyezetében, az én választókerületemben is, teraszok létesítését engedélyezze 

az önkormányzat az úttesten a parkolóhelyek helyett. 

Minden erzsébetvárosi polgárnak 
boldog, sikeres és egészségben 
gazdag új évet kívánunk!

Erzsébetvárosi Fidesz-KDNP frakció

A kerület vezetése szerint az ön-
kormányzat 2019 óta folyama-
tosan gazdasági problémákkal 
küzd, mely kapcsán rengeteg 
elvonás is történt már. Ha csak 
a lakosságot érintő megszorí-
tásokat nézzük: megszüntették 
a húsvéti, karácsonyi ajándé-
kokat, az ingyenes fenyőfát, a 
kedvezményes állatkerti belé-
pőket, az időseknek szánt szol-
gáltatások egy részét. 

Másrészt viszont sokak-
nak szemet szúr, hogyan 
támogat közpénzből a 
Niedermüller Péter vezet-
te önkormányzat a kerü-
lethez semmilyen módon 
nem köthető érdekcso-
portokat. 

Nem történt ez másképpen a 
novemberi testületi ülésen sem, 
ahol 10 milliós összegű támoga-
tást szavaztak meg a baloldali 
politikusok a Jelen nevű balol-
dali magazinnak. Érdekesség, 
hogy csak a választásokig kap-
ja a pénzt a magazin, így még 
egyértelműbbnek tűnik, hogy 
kampánytámogatásról lehet 
szó. Rendben van ez így?

MILLIÓS 
TÁMOGATÁS 

A BALOS MÉDIÁNAK

A legutóbbi testületi ülésen szereplő 
egyik előterjesztésből kiderült, hogy az 
önkormány zat egyik cége – az Eröművház 
Kft. – majdnem 36 millió forint támogatást 
kapott Magyarország kormányától bértá-
mogatásra a koronavírus helyzetben ho-
zott kormányrendelet értelmében. Miköz-
ben a baloldali önkormányzat korábban 
csakis elvonásokról beszélt eddig…
A dologra úgy derült fény, hogy ezt a 
pénzt mindjárt el is vonja a baloldal a 
cégtől, amelyhez testületi döntés szüksé-
ges, így burkoltan be kellett vallani, hogy 
kormányzati pénz állt a házhoz. Az előter-
jesztésből azonban egyértelműen látszik, 
hogy a kormányzati plusz támogatás mi-
att vonnak el forrást a cégből, hogy an-
nak új irodáját ki tudják alakítani.

Kibújt a szög 
A ZSÁKBÓL?



A HAGYOMÁNYOS DECEM-
BERI ÜNNEPEK SOROZATÁ-
BAN évek óta az egyik leg-
kedvesebb pillanat, amikor a 
Baross iskola alsósaihoz elkí-
sérhetem a Mikulást, akinek 
én voltam a segítője, azaz a 
Krampusza is. Most 300 mi-
kuláscsomaggal töltöttem 
meg a téli vendég puttonyát, 
a gyerekek arcán tükröződő meglepetés és öröm hosszú hetekre segít ener-
giával feltöltődni a hétköznapokban is, főleg, hogy ebben az évben a folyo-
són kiállítással, sőt ajándék rajzokkal vártak minket a nebulók. 
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NAGY ANDREA
a 8. választókerület képviselője

SÁLI ANNAMÁRIA
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Mivel a lakókkal együtt én sem 
vagyok biológus, feladtam ezt a 
tervemet, és az önökkel folytatott 
beszélgetések alapján inkább arra 
hívom fel a figyelmüket, hogy a 
jelenleg hazánkban is terjedő, és 
sajnos sok esetben akár halálos 
szövődményeket is okozó korona-
vírust csak egy módon győzhetjük 
le: a tudatos védekezéssel. Ennek 
első állomása az oltakozás, így no-
vember végén én is megkaptam 
az immár 3. oltásomat. Arra bízta-
tok mindenkit, hogy vegyék fel az 
ajánlott oltásokat, erre januárban 
az önkormányzat szervezésében a 

háziorvosi rendelőkben is módjuk 
nyílik. A jelentkezéssel kapcsola-
tos részletek a bjhuman.hu webol-
dalon találhatóak, ahol ugyancsak 
megtalálhatják az ingyenes koro-
navíus-tesztelési időpontokat. 

Ha nem tudják felkeresni az ol-
dalt, keressenek elérhetőségeimen, 
segítek az időpontok, helyszínek 
egyeztetésében. 

Mindemellett fokozott figyelem-
mel tartsuk be a védekezési sza-
bályokat: maszk, kézmosás, és le-
hetőleg a tömeges rendezvények 
elkerülése. Le fogjuk győzni, de 
csak együtt sikerülhet!

KÉK KUKA, SÁRGA KUKA
Erzsébetvárosban régi hagyománya van a lakossági hulladék szelektív 
gyűjtésének, a sárga és kék kukákat a legtöbb lakó használja is. Ám az új 
év változásokat is hozott a szelektív hulladékgyűjtésben. 
Január 1-jétől
• a kékfedelű tartályokba kizárólag tiszta papírhulladékot (pl. újság, hul-

lámpapír, csomagolópapír, összelapított kartondoboz stb.) helyezzen,
• a sárgafedelű tartályokba pedig kevert csomagolási hulladékot (pl. 

műanyag és fém csomagolási hulladék, összelapított italos kartondo-
boz, PET-palack és fém italosdoboz, műanyagzacskó stb.) helyezzenek.

Fontos, hogy a szelektív tartályokba nem szabad élelmiszer-maradványo-
kat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) csoma-
golóanyagokat dobni, sőt, használt papírzsebkendőt, szalvétákat sem!

TEGYÜNK A TISZTASÁGÉRT!
Frakciónk előterjesztése nyomán nyilvános lesz Erzsébetváros 
honlapján kerületünk takarítási rendje, ám addig is míg ezt sikerül 
leszervezni, a +361292-2168 telefonszámon vagy a takaritas@
efebe.hu e-mail címen bárki jelezheti észrevételeit és felteheti 
kérdéseit. Bejelentést az Erzsébetváros Kft. honlapján is tehetnek, 
közvetlenül, online: www.efebe.hu. Ugyanezen az oldalon a taka-
rítási ütemterv is letölthető, így bárki megtekintheti, 
hogy mikor, melyik napon és időpontban járnak arra 
a takarítók. Fontos tudnivaló, hogy a téli időszakban 
az időjárás miatt a vizes mosás elmarad, csak kézi ta-
karítást végez a Kft.

BŐVEBBEN:

Észrevételei-ket én is várom, vagy ha a körzetet érintő problémát tapasztalnak, keressenek elérhe-tőségeimen!

Decemberben önkormányzatunk 
20 ezer forintos vásárlási utalvány-
nyal igyekezett segíteni a legrá-
szorulóbb családoknak. Az utalvá-
nyokat haladéktalanul személyesen 
vittem ki a lakóknak karácsony előtt, 
abban a reményben, hogy ezzel kicsit 
hozzájárulhattam egy meghittebb, 
boldogabb ünnephez. 

Győzzük le!
Arra gondoltam, hogy mielőtt belevágok a koronavírus 
elleni védekezéssel kapcsolatos cikkembe, meghatáro-
zom az olvasók számára, hogy mi is egy vírus. A Wikipé-
dia oldala ezzel a címszóval az alábbi mondattal kezdő-
dik: A vírus szubmikroszkopikus biológiai organizmus, 
amely nem sejtes szerveződésű és csak parazitaként az 
élőlények sejtjeiben képes szaporodni. 

A Péterfy kórház az itt élők szá-
mára különösen fontos, hiszen a 
háziorvosi ellátáson túl ez a szak-
rendelések, a kórházi ellátás szín-
tere. És nem feltétlenül betegség 
miatt kerülünk csak kapcsolatba 
az intézménnyel, lévén a kerületi 
babák jó része is itt születik. Évek 
óta rendszeres támogatója vagyok 
a Péterfynek, elsősorban szakdol-
gozóinak, akiknek méltánytalanul 
alacsony fizetése szomorú adós-
sága az ország vezetésének. Azt 
a béremelést, ami egy több éves 
bérrendezési folyamat eredmé-
nye, mára elnyelte az infláció, a 
minimálbér emelés, a különféle 
egyéb szakmák jelentős bérnö-
vekedése. Nem tudom kompen-

zálni ezen hiányosságokat, de 
igyekszem lehetőségeimen belül 
az ápolók támogatását fenntarta-
ni. A járvány alatt sajnos nem ke-
rülhetett sor a Hónap dolgozója 
jutalmak átadására, a legutóbbi 
díjazottak közül sokan nem tudták 
már felhasználni a két személyes 
rekreációs hétvégékre szóló utal-
ványokat, lévén vagy nem lehetett 
szállodába menni, vagy egysze-
rűn nincs rá „szabadság” a pan-
démia alatti fokozott leterheltség 
miatt. Ezért karácsonykor 3x24 da-
rab Adventi „borítékot” adtam át 
az intézmény ápolási vezetőjének, 
elsősorban a Covid ellátásban 
résztvevő osztályok ápolói, szak-
dolgozói számára. 

A Covid-ellátásban 
dolgozókért

Eredményes és 

covidmentes 

új évet kívánok 

körzetem 

minden lakójának! 

Nagyon sokan kerestek meg a Belső-Erzsébetvárosban kialakított lakossági parkolóhe-
lyek kapcsán kérdéseikkel, többen problémásnak találták, hogy rövid átmeneti időszak 
után ismét a Külső-erzsébetvárosi terület válhat a „letett” autók gyűjtőhelyévé. Utánajár-
tam a kérdéseknek, de közben az önkormányzat honlapján megjelent több, ezzel a té-
mával foglalkozó írás is. Érdemes követni a www.erzsebetvaros.hu oldalt. 
ÖSSZEFOGLALVA: Január 1-től Belső-Erzsébetvárosban az önkormányzat 

úgynevezett kizárólagos lakossági parkolóhelyeket jelölt ki. Ezeket a parkolóhe-
lyeket csak az ott élők használhatják minden nap 18:00–07:00 óra között. 

LESZ NÁLUNK IS! A tesztidőszak 3 hónapig tart, ezek után véglegesítik a par-
kolóhelyeket, és a tapasztalatok alapján megkezdődik majd a Középső- és Kül-
ső-erzsébetvárosi területtel kapcsolatos tervezés is. 

LAKOSSÁGI FÓRUM is lesz a témában! Január 31-én 17 órától a K11-ben vár-
ják az érdeklődőket a témában szervezett fórumra!

 Lakossági parkolóhelyek
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A felméréssel kapcsolatban Tóth Csaba, a 
Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kabinet 
vezetője elmondta: 

– Erzsébetvárosban a károsanyag kibo-
csátások 15-20 %-ért a közlekedés, főleg 
a hatalmas autóforgalom felelős. Nyu-
gat-európai nagyvárosokban már többféle 
módszert bevezettek az autók számának 
csökkentésére. A kérdőívben arra voltunk 
kíváncsiak, mit gondolnak ezekről az alter-
natívákról a VII. kerület lakói? Egyáltalán: 
hogyan közlekednek ők? 

A felmérés több meglepetést is hozott. Az 
eredmények szerint az erzsébetvárosiak legy-
gyakoribb közlekedési módja a gyaloglás, 
az 500 méternél hosszabb utakat is gyalog 
teszik meg. A válaszadók 55%-a mindennap 
gyalogol, 90%-uk pedig legalább heten-
te. Sőt, még a 65 év felettiek 80%-a is 
gyalogol ennyit minden héten. 

– Lehetséges, hogy ha el akar-
nak jutni a körútig, vagy valamelyik 
csomópontig, sokan inkább elsé-

tálnak odáig, mint hogy 
ácsorogjanak valamelyik 
megállóban – magyarázza 
Tóth Csaba. 

Napi szinten a legtöbben 
a tömegközlekedést használják: BKV-
val utazik a helyiek 35%-a, autózik 21%, és  
kerékpározik 13%. 

A közösségi közlekedést főleg a fiatalok 
és a 65 év felettiek használják leginkább, míg 
a középkorúak gyakrabban ülnek autóba. Ér-
dekes az is, hogy az 51-65 év közöttieknek 
majdnem 30%-a legalább hetente kerékpá-
rozik, nem sokkal elmaradva e tekintetben a 
fiatalabb korosztályoktól. Noha a roller Buda-
pesten egyre trendibb, használata a VII. ke-
rületben messze elmarad a kerékpárétól. Az 

50 év felettiek csak elvétve rollereznek, de 
az ifjabbaknak is csak 7-8%-a „kétkere-

kezik” heti rendszerességgel.
Tanulságos az is, hogy jóval na-

gyobb arányban járnak autóval mun-
kába azok az erzsébetvárosiak, akik a 

kerületen belül dolgoznak, mint azok, 
akiknek távolabb van a munkahe-
lyük. Tóth Csaba szerint ennek az 
is az oka, hogy a VII. kerületben 
mindenhol ingyenes számukra a 
parkolás, míg, máshol már fizetniük 
kell érte. 

Lényegesen több férfi biciklizik legalább 
hetente (41%) a kerületben, mint amennyi 
nő (21%).

Az erzsébetvárosiak 60% tartja fontos-
nak, hogy a parkolók egy részének helyén 
fákat ültessenek, illetve, hogy legyen több 
sétálóutca. 

Hogy lehetne ezt megvalósítani? Tóth 
Csaba szerint a Nyugaton már elterjedt kö-
zösségi autók használata sokat segíthetne. 
Erzsébetvárosban– a szolgáltatók informá-
ciói szerint – már a lakosság közel 10 száza-
léka él  ezzel a lehetőséggel. Sokaknak drá-
gának tűnik a közösségi autó használata, 
de lehet, hogy csak azért, mert alulbecsülik 
a saját autójuk fenntartási költségeit. Amely 
havonta legalább 20-25 ezer Ft/hó, de akár 
havi 60-80 ezer Ft-ot is elérheti. A kerület-
ben elsősorban a diplomás férfiak bérelnek 
közösségi autókat. Tóth Csaba hangsúlyoz-
za: az ilyen járművek elterjedése az egész 
kerület számára hasznos lenne, ugyanis egy 
közösségi autó 5-10 saját autót kiválthatna. 
Tehát ha többen utaznának közösségi autó-

val, jóval több parkolóhely szabadulna 
fel, ahol fásíthatnának. 

Pozitívum, hogy azért a szem-
léletváltásra is akadnak jelek: az itt 
lakók többsége egyetért azzal, hogy 

legalább 35 parkolót adjanak át kizá-
rólagosan a közösségi autók számára a 

kerületben. 
A kérdőív rákérdezett arra is: mit gondol-

nak a helyiek az átlagosnál jobban szeny-
nyező autók szabályozásáról? Az egyik 
elképzelés szerint 2023-tól az ilyen autók 
ne kapjanak parkolási kedvezményt. Egy 
másik irány lenne, hogy a szennyező au-
tók tulajdonosai igényelhessenek egyszeri 
anyagi támogatást, hogy korszerűbb autóra 
cseréljék a járműveiket. Vagy mondjanak le 
róla.  

– Például Brüsszelben és Barcelonában 
támogatást kaphatnak azok, akik a szeny-
nyező autóikat leadják, és inkább a tömeg-
közlekedést választják – jegyzi meg Tóth 
Csaba. 

S noha a közeljövőben nem valószínű, 
hogy hasonló intézkedéseket hoznának 
idehaza is, hosszú távú tendenciaként min-
denképp érdemes ezeken is elgondolkodni 
– amennyiben egészséges városi környe-
zetben szeretnénk élni. 

Sándor Zsuzsa 
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35 év alatt 36-50 év 51-65 év 65 fölött

Az Erzsébetvárosi Önkormányzat valamint a Levegő Munkacsoport megbízá-
sából múlt év decemberében online felmérés készült a kerületben. A Medi-
án helyi lakosokat és a rendszeresen itt dolgozókat kérdezte a közlekedési 
szokásaikról. Összesen 726 személy válaszolt a kérdésekre. Az eredmények 
meglepőek. 

Hogyan közlekednek 
az erzsébetvárosiak? 

Közösségi autók számára biztosított töltőpont a 7. kerületben. Fotó: e-cars.hu

A kerületi szórakozóhelyek működése, szo-
ciális gondoskodás, zöldprogram, Erzsébet-
város, mint kultúrnegyed fejlesztése – ezek 
voltak a legfontosabb témák a kerület képvi-
selő-testületének december 15-én megtar-

tott legutóbbi ülésén, ahol a döntéshozók 
összesen 37 határozatot hoztak.

A testület döntött az éjszakai nyitva tar-
tási engedélyek kritérium-rendszerének 
szigorításáról. A módosítások között szere-

pel, hogy azok a szórakozóhelyek, amelyek 
ellen, akár lakossági bejelentés alapján vizs-
gálat folyik, annak lezártáig, nem újíthatják 
meg működési engedélyüket. Egy másik 
módosítás szerint az üzletek homlokzatán 

ezután nem szabad hangkeltő 
eszközt működtetni. A javaslat 
vitájában az is elhangzott, hogy 
a kerület jelenlegi vezetése az 
ilyen módon működő szórako-
zóhelyek számát 319-ről 179-re 
csökkentette, de ezek közül alig 
tucatnyi olyan hely van, amely 
megpróbálja kijátszani a kritéri-
um-rendszert. A javaslatokra a 
Fidesz nemet mondott. 

Egyhangú volt viszont annak 
az indítványnak a támogatása, 
hogy a jövőben a kerület 65 
évesnél idősebb polgárai kapja-
nak 20 ezer forintos támogatást 
szemüvegvásárláshoz. A kép-
viselők arról is döntöttek, hogy 
Erzsébetváros öt évre hosszab-
bítsa meg együttműködését a 

Myrai Vallási Közhasznú Egyesülettel, amely 
a Nefelejcs utcában 40 hajléktalan befoga-
dására alkalmas átmeneti szállást működ-
tet. Tevékenységére a képviselők évi másfél 
millió forintos támogatást szavaztak meg. 

Elfogadták azt a határozatot is, amelynek 
alapján az S.O.S. Krízisalapítvány üzemeltet-
heti majd a családon belüli erőszak áldoza-
tainak számára létrehozandó krízisközpon-
tot. A kerület zöld programjának része egy 
olyan energiaközösség létrehozása, amely-
nek finanszírozásához most hozzájárult az 
önkormányzat. A Dél-Dunántúli Regionális 
Innovációs Ügynökséggel közös mintap-
rojekt egy rendszerbe kapcsolja a napele-
mes termelőket, energiatároló központot és 
elektromos autó töltőállomást is létrehoz. 

A képviselő-testület döntése alapján em-
léktáblát kap a tangóharmonika-virtuóz, Ta-
bányi Mihály, aki az ország legnépszerűbb 
jazz-muzsikusa volt az ötvenes években 
és az Egyesült Államok fennállásának 200 
évfordulóján Frank Sinatrával is fellépett. 
Ugyancsak emléktábla őrzi majd az 53 éves 
korában tragikusan elhunyt Börcsök Enikő, 
Jászai Mari-díjas színésznő emlékét. A Hal-
hatatlanok Társulatának örökös tagja két 
veseátültetés után is főszerepeket játszott, 
művészi tevékenysége mellett a Transz-
plantációs Alapítvány aktív támogatója volt. 

B.J.

Képviselőtestület: szigorították 
az éjszakai nyitva tartás feltételeit



ÉLHETŐ VÁROS

Erzsébetváros nem csupán a főváros leg-
kisebb kerülete, de itt van a legkevesebb 
zöld terület is. A tavaly november 18-án 
megtartott a közmeghallgatáson erre 
javasolt megoldást kerületünk lakója, Vi-
rág Annamária, aki környezetvédelmi és 
fenntarthatósági tanácsadóként dolgo-
zik. Városi zöldfalak létesítését javasolta 
a következő módon: „Szeretném kezde-
ményezni, hogy a már létező zöldfalak 
(zöld növényzettel befutott ház-és tűzfa-
lak) védelméről és szükséges karbantar-
tásáról gondoskodjanak, illetve újabbak 
telepítését kezdeményezzék, vagy tegyék 
lehetővé. A városi levegő-szennyezett-
ségre gyakorolt hatás, a hősziget jelenség 
enyhítése, a vízkörforgás javítása, városi 
biodiverzitás növelése mind a zöldfalak 
mellett szóló érvek. Ez a városi klímaadap-
táció egyik fontos intézkedése lehet.” 

Niedermüller Péter polgármester vála-
szában elmondta, hogy a zöldesítés a ke-
rület vezetésének kiemelt prioritása, ám 
arról megoszlanak a szakértői vélemé-
nyek, hogy a zöld kúszónövények külön 
támrendszer nélkül károsítják-e a vakolt 
homlokzatokat, telepítésük és védelmük 
ezért alapos körültekintést igényel. Elis-
merte viszont, hogy a zöldfalak létreho-
zása egy ilyen zsúfolt, kevés parkkal ren-
delkező kerületben segítség lehet. 

A javaslat nem is nagyon logikus egy 
ennyire beépített belvárosi környezet-
ben. Utánajártunk és kiderült, hogy a Bu-
dapesthez hasonló Bécsben pénzügyi 
támogatást nyújtanak a városi homlok-
zatok, tetők és belső udvarok zöldíté-
sére, melynek mértéke 3200-tól 20 200 
euróig (mintegy egymilliótól hétmillió 
forintig) terjedhet. Bécs területének 53 
százaléka zöldfelület, amelybe a parkok 
mellett beleszámítják a zöldített erkélye-
ket, a belső udvarokat, tetőteraszokat is. 
Ezek hozzájárulnak a klímavédelemhez, 
hiszen hűsítik és elpárologtatják a vizet, 
valamint élőhelyet és táplálékforrást biz-
tosítanak rovarok és madarak számára. A 
zöldhomlokzatos házak ezenkívül télen 
melegebbek, a nyári hőségben pedig 
hűvösebbek csupasz társaiknál, ráadásul 
a szén-dioxidot és port is megkötik.

Függőleges 
kertek

Pest szabad királyi város tanácsa 1867. már-
cius 19-i ülésén elhatározta a város fásítási 
ügyeinek leválasztását a városligeti kerté-
szettől és ezzel egész Pestre kiterjedő hatás-
körrel megalakult a Városi Kertészet. Annak 
első vezetője Fuchs Emil volt, aki Pest, Buda 
és Óbuda 1873-as egyesülésekor az egész 
város főkertésze lett. 

1870-ben megalakult a Fővárosi Közmun-
kák Tanácsa, melynek alelnökét Podma-
niczky Frigyest régóta foglalkoztatta, hogy 
minden lehetséges helyen közteret kell lé-
tesíteni. „Egy régi bűnnek rendbe hozása ér-
demel még fő tekintetet, mely, ha végigjárjuk 
Budapestet, minden figyelmes vizsgálónak, 
különösen azoknak, akik itt élni kénytelenek, 
azonnal a szemébe ötlik - s e hiány, a fa-hiány, 
s sétányok, nyilvános kertek nemléte.” 

A századfordulótól a második világhábo-
rúig annyi közkert létesült, hogy szinte lehe-
tetlen őket felsorolni. 1908 körül kezdődött 
a főváros külső útvonalainak fásítása, ekkor 
ültették a Kosztolányi Dezső által megé-
nekelt Üllői-úti fákat is. Az I. világháború 
után az időszak legjelentősebb eseménye 
a játszóterek megjelenése volt. A változás 
új feladatokat rótt a kertészekre, mert a 
növénytelepítésen és gondozáson túl pa-
dokat, játszótereket és egyéb úgynevezett 
parkálló eszközöket is kellett telepíteni. Ez 
megkövetelte, hogy a kertészek munkáját 
szakiparosok is támogassák, így a fővárosi 
kertészet személyi állománya asztalosokkal, 
lakatosokkal, szerelőkkel gyarapodott. A ját-
szótérépítések első nagy virágkora 1928 és 

1933 közötti évekre tehető: körhintákkal el-
látott játszóterek épültek a Gellért téren, Ti-
sza Kálmán téren (ma II. János Pál pápa tér) 
a Bécsi úti városi házak mögött, az Almássy 
téren, a Városligetben, a Klauzál téren és 
még sok más helyen. A II. világháború előtt 
16 játszótere volt Budapestnek, összesen 
42 játszószerrel. A fővárosi kertészet 1937-
ben 39 millió 962 ezer négyzetméter terü-
leten már 199 parkot, az utcákon pedig 86 
ezer sorfát kezelt.

1944 telén, Budapest ostromakor a par-
kok 90 százaléka, az épületek és felszere-
lések 40 százaléka tönkrement. A háború 
utáni években a kertészek szomorú köte-
lessége volt a parkokban eltemetett halot-
tak kihantolása és eltemetése. Ez főleg a 
Városmajorban és a Népligetben adott sok 
munkát nekik. Amikor ezzel a lehangoló fel-
adattal végeztek, napirendre került a beteg 
fák gyógyítása, a fákból eltávolították a lö-
vedék- és repeszdarabokat, majd fasebkát-
ránnyal kezelték a sebfelületeket. A gondo-
zott zöldterület nagysága 1948-ban érte el a 
háború előtti szintet.

A Fővárosi Kertészet, amely a háború előt-
tig a főváros költségvetéséből gazdálkodó 
intézményként működött, 1949-ben önálló 
községi vállalattá alakult a virágter mesztési, 
parképítési és fenntartási feladatok teljesí-
tésére. 1950-ben a nagyobb virágüzletek 
államosításával ezeknek a virágboltoknak 
az üzemeltetése is a Kertészeti Vállalat fel-
adatkörébe került.

1950-ben Budapesthez csatolták a köz-
vetlen agglomerációba tartozó városokat, 
községeket, és ezzel a kertészeti vállalat 
munkája is ugrásszerűen megnőtt. 1953. 
július elsején a Fővárosi Kertészeti Vállala-
tot háromfelé osztották, így alakult meg a 
Budapesti Parképítő Vállalat, a Budapesti 
Parkfenntartó Vállalat és a Budapesti Virág- 
és Dísznövénytermelő Vállalat. Ugyancsak 
1953-ban alakult meg a Kertgondozó Vál-
lalat, amely 1960-ban beolvadt a Budapes-
ti Parképítő Vállalatba. Ez a „profiltisztítás” 
az egymás közötti átfedések miatt nem járt 

sikerrel, ezért végül 1962. április 1-jén a há-
rom vállalat összevonásával megalakult a 
mai formájában működő Fővárosi Kertészeti 
Vállalat. 

1962. április elsején a Fővárosi Kertészet, 
a Budapesti Parképítő Vállalat, valamint a 
Dísznövénytermesztő és Értékesítő Vállalat 
és 90 Virágért üzlete összevonásával meg-
alakult a Fővárosi Kertészeti Vállalat. A cég 
ekkor költözött a Dob utcába, ahol központ-
ja ma is található. A kertészet a hetvenes 
években vezette be a fák építőipari módsze-
rekkel történő átültetését. 1970-ben, amikor 
elkészült a Metró Blaha Lujza téri állomása, 
egyetlen éjszaka alatt 20-30 éves fákat ültet-
tek ki a térre, a fővárosiak legnagyobb ámu-
latára. A legidősebb átültetett fa a 70 éves 
korában átültetett örökzöld tölgy volt.

1964-ben a fővárosi kertészet bekapcso-
lódott a „Fleurope-Interflóra” nemzetközi 
virágküldő szolgálatba, és ezzel kinyílt a 
szakemberek számára a világ. A fővárosi 
kertészet munkatársai ezekben az években 
világszerte népszerűek lettek és munkáik 
mind itthon, mind külföldön sikereket értek 
el. Ezekben az években a szakma legjobbjai 
dolgoztak a Fővárosi Kertészeti Vállalatnál, 
egyre több lehetőség nyílt külföldi bemutat-
kozásokra és tanulmányutakra.

1991-ben a Főkert állami tulajdonú válla-
latból önkormányzati vállalattá, majd 1994. 
január elsején részvénytársasággá alakult 
át. 1996-ban a Fővárosi Közgyűlés engedé-
lyezte a Főkert Rt. számára gazdasági tár-
saságok létrehozását, egyúttal holdingba 
szervezte a létrejövő gazdasági társaságo-
kat. 2007-ben a Főkert elsőként a budapesti 
közművállalatok közül nonprofit vállalattá 
alakult, egy év múlva pedig a vállalat meg-
kapta a kiemelten közhasznú Nonprofit 
Társaság címet. 2009. április 22-én életbe 
lépett a Budapest Főváros Önkormányzata 
és a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő 
Nonprofit Részvénytársaság közötti Köz-
szolgáltatási keretszerződés, amely szabá-
lyozza a FŐKERT és a főváros viszonyát, a 
társaság feladatait és kötelezettségeit. 

Bóka B.
 László

a kertészet Erzsébetvárosé!

Almássy tér, 1973. Fotó: Fortepan Hlatky Katalin- Főkert

Klauzál tér, 1968

A főváros egyik legnagyobb cége, 
az idén 155 éves FŐKERT éppen 60 
esztendeje, 1962-ben lelt otthonra a 
Dob utca 90 szám alatt. Ma a társaság 
Budapest területén évente mintegy 
hatmillió négyzetméter zöldterület 
fejlesztési és fenntartási feladatait lát-
ja el, valamint 59 ezer fasori fa, 47 ezer 
parkfa, több mint nyolcmillió négyzet-
méter fővárosi védett terület és három 
millió négyzetméter erdőterület gon-
dozását végzi. Ismerkedjenek meg a 
céggel, amely idősebb Budapestnél. 

 Ha kevés is a kertünk, 
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„VEGYÜK ÉSZRE EGYMÁSBAN 
A CSODÁT!”

A keleti széllel érkezik Mary Poppins a Banks 
család életébe. A nevelőnő szigorú, ám va-
rázslatos világán keresztül megtanítja a 
gyerekeket, s felnőtteket arra, hogy miért 
érdemes jónak lenni. A Madách színpa-
dán csodát csodára halmoznak az alkotók, 
élükön Szirtes Tamás rendezővel. A leg-
nagyobb attrakcióként pedig az előadás 

végén valóban elrepül Mary Poppins. Fele-
melkedik, s elszáll a nézők fölött.

– Hihetetlen, elképesztő és legalább ak-
kora élmény nekem, mint a nézőknek! Olyan 
nagy az adrenalinszint, hogy sose félek 
– mondja nevetve Auksz Éva, aki az egyik 
szereposztásban játssza a dadát. – Európai 
viszonylatban is egyedülálló az előadás lát-
ványvilága, tükrözi az egész tündérvilágot 
– teszi hozzá. 

A darab örökérvényű gondolatokat köz-
vetít jóságról, értékekről, alapvető igazsá-
gokról.

– Azt gondoljuk, hogy ezek elcsépelt 
mondatok, de sosem elég hangoztatni, 
hogy figyeljünk egymásra, vegyük észre a 
másikban a csodát – fogalmaz Auksz Éva.

Mary a darabban rendet tesz a Banks 
família értékrendjében, s elmegy, mikor a 
család már valóban családként, egymásra 
figyelve éli tovább a mindennapokat.

Auksz Éva maga is két gyermek anyuká-
ja. Elgondolkodik, mikor rákérdezünk: mit 
szólna otthon, ha betoppanna hozzá Mary 
Poppins?

– Sokszor érzem, hogy elkelne a segít-
ség. Mégis azt mondom, szeretném úgy 
megoldani az életünket, hogy jusson időnk 
egymásra, a gyerekekre, a napi csodáinkra. 
Nekem ezt üzeni Mary Poppins meséje. 

Török Zsuzsa
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VARÁZSLATOS JUBILEUMI ELŐADÁSSAL ÜNNEPELT A MADÁCH SZÍNHÁZ

Mary Poppins elrepült, 
de velünk maradt

December 22-én éppen 400. alkalommal játszották az Erzsébet körúti teátrumban Disney és Cameron MacKintosh vi-
lágsikerét, a Mary Poppins című musicalt. A darabot 2012 szeptemberében mutatták be, a jubileumon szinte mindenki 
fellépett, aki valaha hozzájárult az előadás sikeréhez. A színészek egymásnak adták át a szerepet a színpadon, ferge-
teges este kerekedett, tele nevetéssel, könnyekkel. A következő összeállításban megszólal az egyik csudálatos Mary, 
Auksz Éva, aki aktív színésze a Madách Színháznak, és az egyik bankigazgatót játszó, Lőte Attila, aki ezen az estén 
búcsúzott el a közönségtől.

SZTÁRPARÁDÉ 
Három Mary Poppins váltotta egymást a 
400. előadáson: Auksz Éva, Mahó And-
rea, Simon Boglárka. Mellettük három 
Berti is színre lépett: Sándor Dávid, Sán-
ta László, és Jenővári Miklós, aki debü-
tált a szerepben. Az apa, George Banks 
megformálójaként is új játékost avattak, 
Weil Róbertet, de Szervét Tibor szintén 
színpadra lépett. Winifredként Gallusz 
Nikolettet, Koós Rékát és Ladinek Judi-
tot köszönthette a publikum. Az elmúlt 
9 évben több mint 20 gyerekszereplője 
volt az előadásnak, a fináléban mind-
annyian énekeltek. Az este végén a kez-
deti szereposztás két csodálatos művé-
szének: Oroszlán Szonjának és Csonka 
Andrásnak örülhettek a nézők. 

MASZK NÉLKÜL ÉS MASZKBAN 
LŐTE ATTILÁVAL

Egy fantasztikus, nagyívű színművészi pálya 
lezárására is sor került a jubileumi előadá-
son: Lőte Attila 87 évesen búcsút vett a szín-
padtól. Nagy szerepeiről, a pénzről, a ma-
gyar nyelv szépségéről, s legutóbbi díjáról 
egyaránt beszélt az Erzsébetváros újságnak. 

 
Milyen volt utoljára kiállni a színpadra a 
bankigazgató szerepében?
Van egy mondás, úgy szól: derült égből vil-
lámcsapás. Én ennek az ellenkezőjét érez-
tem: borult ég után napsugárzás. Ezt most 
találtam ki. (nevet) Csodálatos, felemelő és 
szívszorító érzés volt a közönség és a kollé-
gák reagálása! Ilyen dörgő tapsot talán csak 
a 80. évfordulómon kaptam. 

Miért döntött úgy, hogy abbahagyja a pá
lyát?
Az utóbbi másfél-két év nagyon borult volt 
számomra. Sajnos hiába szaladtam utánuk, 
elmentek az évek. Egyszer csak azt vettem 
észre, hogy vénember lettem. Minden em-
ber életében elérkezik a shakespeare-i ha-
todik, hetedik évszak, mikor a sors visszavo-
nulásra készteti. Elfáradtam én is. Már nem 
tudom azt a nívót hozni, amit korábban. Ha 
egy színész már nem teljesítheti a szolgá-
latát, a hivatását, az azért tragikus. Hát, így 
vagyok most.

Abban a bizonyos hőskorban mi volt a leg
kedvesebb önnek?
Életem nagy élményei közé tartozik, hogy 
Ádám Ottóval dolgozhattam és eljátszhat-
tam Csehov nagy hőseit. A Cseresznyés-
kertben voltam Trofimov, később, idősebb 
koromban Gajev ugyancsak Ádám Ottó ren-
dezésében, a Ványa bácsiban Szerebrjakov 
professzor, a Leánykérésben Lomov, majd 
Csubukov is. Tényleg nehéz lenne felsorol-
ni, csodálatos időszak volt ez.

Nemrég jelent meg a Maszk nélkül című 
könyvének második, bővített kiadása.
Nem tartom magam írónak, csak belső kész-
tetés miatt írtam. Ez nem irodalmi értékű 
munka, csupán az igazságnak megfelelő-
en próbáltam leírni az életemből bizonyos 

dolgokat. A Maszk nélkül másodszor 2019 
Karácsonyán jelent meg, a pandémia pár 
hónappal később kezdődött. Kétségbees-
ve gondoltam arra, hogy valamiféle kép-
zettársítás engem nehogy besoroljon a 
maszknélküliek néptelen táborába! (nevet) 
A könyvem persze nem erről szól, hanem a 
kendőzetlenségről, ahogy a pályámról írok.

Lesz folytatása a könyvének? Például 
megírhatná a Maszkban című könyvet is. 
Mivel foglalkozik immár aktív nyugdíjas
ként?
A múlttal foglalkozom, és a maradék jövő-
vel. Mindennap eszembe jut valami régről, 
bár minden nap el is felejtek valamit. (nevet) 
Igen, firkálok most is mindenféléket, meg 
nézem a tévéműsorokat. Néha leülök a zon-
gorához, elpötyögök egy slágert azon a pár 
akkordon, amit ismerek. Sétálok, figyelek rá, 
hogy meglegyen a napi ezer lépés, köny-
vesboltba járkálok. Az emberekkel való ta-
lálkozás ritkább lett.

Van egy véget nem érő staféta a színház-
művészetben. Ennek a továbbvitele is fog-
lalkoztat engem. 

Mire gondol pontosan?
Eljátszhattam olyan szerepeket, amit meg-
személyesítettek előttem jelentős színészek. 
Például, Szép Ernő Vőlegényének címsze-
repét korábban Csortos Gyula alakította. 
Darvas Iván Liliomfi volt, ahogy én is. Itthon 
többek között Várkonyi Zoltántól, Básti La-
jostól, Pécsi Sándortól, Mensáros Lászlótól, 
Zenthe Ferenctől örököltem szerepeket, de 
zseniális külföldi sztárok, mint Albert Finney, 
Robert Redford, Jack Nicholson híres karak-
tereit is megkaptam itthon.

Ez a staféta valami furcsa, különleges re-
ményt ad, hogy egy színész neve fönnmarad.

Lőte Attila Jászai Mari-díjas színmű-
vész. Két erdélyi, Magyarországra 
menekülő család sarja, aki Szegeden 
született. Tamási Áron író ezt mondta 
neki: Édes fiam, ha a szüleid széke-
lyek, te is az vagy! Nagyapja egyetemi 
tanár, kutató, a szegedi egyetem pro-
fesszora volt, édesapja körzeti orvos, 
szülész. A színészi pályára édesanyja 
biztatta. 1957-ben végzett a Szín-
ház- és Filmművészeti Főiskolán, két 
évig a debreceni Csokonai Színház 
tagja volt, majd a Madách Színházhoz 
szerződött. Euripidész, Shakespeare, 
Csehov-darabok főszerepei, filmek, 
tévéjátékok sora színesítette pályáját, 
nehéz sorolni legnagyobb sikereit. 
Egyetlen dolog köti őt az orvosláshoz: 
ahogy fogalmaz, pszichológiai szem-
pontból vizsgálta meg minden szere-
pét, amit valaha eljátszott.

NÉVJEGY 
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SZÍNHÁZI NEVELÉS A TESLÁBAN 
– A Radnóti Ifjúsági Műhely februártól egy 
különleges projektbe kezd, amit kifejezet-
ten Erzsébetváros köztereire szabnak. Célja, 
hogy a színházi nevelés eszközeivel, perfor-
manszokkal, installációkkal és workshopok-
kal közösségi tereket hozzon létre, erősítve 
a Radnóti nyitottságát, és a VII. kerület éle-
téhez való kapcsolódásunkat – mondta el 
Kováts Adél, a Radnóti Színház igazgatója.

– A Radnóti Tesla Laborral 2022-ben is az 
a tervünk, hogy egy hibrid színházi modellt 
és egy kulturális találkozóhelyet valósítsunk 
meg Erzsébetváros szívében – tette hozzá az 
igazgató.

A kortárs művekre épülő repertoár-dara-
bok mellett – mint a Gloria, A vágy, a Gina 
vagy a Vad nyomozók – a független társu-
latok is több előadással gazdagítják a prog-
ramot. A Minden negyedik című produkciót 
Csábi Anna rendezi, és fontos női témával, a 
szülés körüli traumákkal foglalkozik. A nézők 
láthatják még az EXIT generációt, a Vadász 
Esélye alkotócsapatot és Lengyel Tamást a 
Teslában.

ROSSZ ZSIDÓK ÉS JÓ BABKÁK 
A GÓLEMBEN 
– „Ember tervez – Isten nevet” Így szól egy 
régi jiddis mondás, aminél pontosabban 
nem tudnám elmesélni azt, hogy hogyan va-
gyunk, vagy mit tervezünk. Akinek nem bo-
rultak fel az elképzelései vagy nem változott 
meg az élete az elmúlt években, tegye fel a 
kezét! Na, ugye – fogalmaz nevetve Borgula 
András, a Gólem Színház vezetője. 

– Magyarország egyetlen zsidó színhá-
zaként azonban nem engedhetjük meg ma-
gunknak az elkeseredést, ezért azt mondom: 
jól leszünk! A tervünk egyszóval: túlélés. Ki-
csit több szóval: új bemutatókra készülünk. 
Januárban az Oresztész és a többiek, ősszel 
pedig a Rossz zsidók című darabokat visz-
szük színpadra – folytatja Borgula András, 
aki szeretettel ajánlja kávézójukban az új 
babkákat (kalácsokat) is.

AZ RS9 RILKE DARABBAL INDÍT 
– Bízom abban, hogy a 2022-es évet mind-
annyian jó egészségben éljük meg! – re-
ménykedik Lábán Katalin művészeti vezető, 
s az év eleji bemutatókat sorolja: 
– Januárban Rilke, Malte Laurids Brigge fel-
jegyzései című művét mutatjuk be, ezt én 
rendezem. Az öreg halász és a felesége című 
– elsősorban gyermekeknek szóló – előadá-
sunkat tavasszal láthatja a nagyérdemű, és 
Csáki Rita jegyzi rendezőként, míg az évad 
utolsó bemutatója, a Keller Zsuzsa-Felvidéki 
Judit szerzőpáros Toprongyozó című drámá-
ja lesz, melyet Felvidéki Judit film-és tévéren-
dező állít színpadra, várhatóan júniusban.

120 ÉV ÜNNEPE A FÉSZEKBEN 
– Ez az évad még az ünnepé, jelentős be-
mutatókkal készülünk idén, köztük saját 
produkcióval – fogalmaz Galambos Tibor a 
Fészek Művészklub direktora, aki két dara-
bot emel ki a kínálatból: a Maladype Színház 
Merlin előadását és egy saját premiert, Tho-
mas Mann Mario és a varázsló című művéből.
– Egyelőre a pénzügyi feltételeket szeret-
nénk előteremteni a saját produkcióhoz, 

ehhez az ígért önkormányzati segítségre 
is várunk. Tudjuk, hogy nehéz helyzetben 
van a kerület, megértjük, csak mivel teljesen 
önfenntartók vagyunk, így nehezen tudunk 
tervezni – mondja az igazgató.

Az évad a Budapest Klezmer Band és a 
Budapesti Tomkins Énekegyüttes nagysza-
bású koncertjével zárul majd a Kertész utcá-
ban. Mindkét közösség otthona a 120 éves 
Fészek Művészklub. 

AJÁNDÉK A 20 ÉVES SPINOZÁTÓL
Pezsgő évet ígér Sándor Anna, akinek a Dob 
utcában lévő aprócska színháza idén ün-
nepli 20. születésnapját.

– Ősbemutatók sorozata jön a Spinoza 
Színházban: valamennyit mai magyar szerző 
írta. Az év Capa, a híres fotós életéről szóló 
drámával kezdődik, majd Kertész Imre, No-
bel-díjas író első feleségéről, Albináról szóló 
monodrámával folytatódik – magyarázza Sán-
dor Anna a teátrum tulajdonos-igazgatója.

– Kertész 42 évet élt együtt izgalmas fe-
leségével, Vas Albinával, akinek jelentős 
szerepe volt Kertész kitüntetésében, ettől is 
érdekes a darab – teszi hozzá.

A jubileumi évben mindenkit megajándé-
koz a teátrum, ugyanis áprilistól októberig 
hetente, ingyenes utcai örömzenét adnak a 
Dob utcában. Az évet pedig a 20 évvel ez-
előtti sikerdarabok megismétlésével zárják. 

10. SZÜLETÉSNAPI FESZTIVÁL 
A BETHLEN TÉREN
Ünnepi, jubileumi évet nyit a teátrum január-
ban a 10. Vendégváró Fesztivállal, melynek 
idei meghívottja Szlovákiából a hetényi Csa-
var Színház. A határon túli, magyar színházi 
műhelyeket bemutató sorozatot minden év-

ben célzottan a Magyar Kultúra Napja köré 
szervezik a Bethlen Téri Színházban.

2022-ben a hangsúly a tehetséggondo-
zásra és a kulturális akadálymentesítésre 
kerül, tudjuk meg Meszes Tímeától a teát-
rum sajtószóvivőjétől. – Ez utóbbit tágabban 
értelmezzük, idesoroljuk az anyagi akadá-
lyokat is, így rendszeresen tartunk ingye-
nes vagy csak a kerületben élők számára 
ingyenes előadásokat. Ilyen lesz január 30-
án Rozs Tamás: Izzik a galagonya című csa-
ládi zenés műsora Weöres Sándor verseiből. 
2022-ben folytatjuk a Gang Színház projek-
tet is, amint jóra fordul az idő, jelentkezünk új 
előadással, azaz házhoz visszük a színházat 
– fogalmaz Meszes Tímea.

ONLINE PREMIER 
A BELVÁROSIBAN
– Súlyos probléma, hogy átalakultak a szín-
házba járás szokásai, a közbeszédből kike-
rült a kultúra, s a társasági élet szinte meg-
szűnt. Az emberek ebéd közben a járványról, 
meg a politikáról beszélgetnek, nem arról, 
hogy mit láttak a színházban. Sajnos fele 
annyi az előadásunk most, mint a pandémia 
előtt – hallottuk Orlai Tibortól, a Belvárosi 
Színház igazgatójától.

 – Februárra tervezünk egy premiert, Bal-
kon kilátással a címe. A márciusra, áprilisra 
ígért bemutatóinkat elhalasztjuk, mert van-
nak előadásaink, amiket a járvány miatt még 
alig játszottunk. Májusban mutatjuk majd be 
a Színpadi csók című darabot – magyarázza.

Az idei évben egy meglepetéssel is készül 
az Orlai Produkció: a Színház TV-vel közösen 
hamarosan online bemutatót tartanak. 

ÖRKÉNYI REMÉNYEK
A Madách téri teátrumban márciusra ké-
szülnek új bemutatóval: Szabó Magda Ajtó 
című regényének színpadi adaptációját a 
nagyszínpadon, Ingmar Bergman Jelenetek 
a bábuk életéből című drámáját a stúdióban 
nézheti meg a közönség. Mindkét premier 
március 25-én lesz. Vélhetően még mindig 
maszkban ülhetnek be a nézők. 

– Azt várom ettől az évtől, hogy szíves-
kedjen egészen más lenni, mint a 2021-es 
előzménye. Ne kelljen bezárni a színházat, a 
nézők pedig felszabadultan, jó lélekkel jöhes-
senek a nézőtérre, maszk nélkül! A 2022-es év 
legyen olyan kedves, és helyezze vissza ere-
deti jogaiba az egész életünket! A többi majd 
jön magától – fogalmazza meg reményét Má-
csai Pál, az Örkény Színház igazgatója. 

Török Zsuzsa

„A 2022-ES ÉV HELYEZZE VISSZA EREDETI JOGAIBA AZ EGÉSZ ÉLETÜNKET!”

Színházaink maszkban nyitottak
Legyen vége már a járványnak, hadd jöjjenek nyugodtan színházba a nézők! Erzsébetváros összes színháza és játszó-
helye ezt szeretné leginkább idén, derült ki körkérdésünkre adott válaszaikból. Persze nagyszabású tervek vannak 
mindenütt 2022-re, és él a remény, hogy minden visszaáll az eredeti kerékvágásba, de azért több teátrum az online 
teret sem hanyagolja. A nehéz helyzettel dacolva két új színházi közösség vetette meg a lábát, s talált otthonra Erzsé-
betvárosban 2021-ben: a Radnóti Tesla Labor és a Gólem Színház. Idén születésnapot ünnepelnek a Bethlen téren, a 
Spinozában, valamint a Fészekben is. 

Tordai Teri kapta 
az Arany Medál-
életműdíjat 

Tordai Teri, Gubás Gabi, Herendi 
Gábor, Tisza Kata, Gombó Viola 
Lotti és Molnár Áron vehették át ta-
valy decemberben a Bethlen Téri 
Színházban az Arany Medál-díjat. 
A színház egyébként 2013 óta a 
díjátadás állandó helyszíne. 
Érdekesség, hogy immár nyolc éve 
nem csupán a díjátadás helyszíne 
Erzsébetváros, de a díjalapító 
Navarrai Mészáros Márton is kerü-
letünk lakója. 
 

A KITÜNTETÉST AZ ALÁBBI 
KATEGÓRIÁKBAN ADTÁK ÁT: 
Az év írója: Tisza Kata, író
Az év színésznője: Gubás Gabi, 
Jászai Mari-díjas színművész
Az év színésze: Molnár Áron, színmű-
vész 
Az év filmrendezője: Herendi Gábor, 
filmrendező
Az év legígéretesebb fiatal tehetsége: 
Gombó Viola Lotti, színművész
Életműdíj: Tordai Teri, Kossuth-díjas 
színművész

Tavaly decemberben már a második 
Arany Medál-díjkiosztót rendezték meg, 
hiszen a 2020-as év kitüntetettjei – tíz-
hónapos csúszással – szeptemberben 
vették át kitüntetéseiket. Herendi Gábor 
2018-ban már megkapta egyszer az év 
filmrendezőjének járó Arany Medál-díjat. 
Korábban csak Hámori Gabriella színmű-
vész érdemelte ki kétszer a díjat. 

ARANY MEDÁL-DÍJ 
TÖRTÉNETE
Az Arany Medál-díj egyedülálló kultu-
rális közönségdíj, amelyet Navarrai Mé-
száros Márton kulturális újságíró, lap- és 
könyvszerkesztő 2008-ban kamaszként 
alapított. A kitüntetésre minden évben 
egy hónapig lehet szavazni a világhálón, 
illetve a fővárosi Bethlen Téri Színház-
ban és a 6színben, valamint a debreceni 
Apolló moziban. Évente tízezrek voksol-
nak, az Arany Medál-díjnak kéttucat mé-
diapartnere van.  Eddig hatvan művész 
vehetett át Arany Medál-díjat. A korábbi 
elismertek között találni Törőcsik Mari, 
Bodrogi Gyula, Molnár Piroska, Bánsági 
Ildikó, Bálint András, Martinovics Dori-
na, Hámori Gabriella, Gálffi László, Básti 
Juli színművészek, Fekete Ibolya, Szász 
János, Till Attila, Enyedi Ildikó filmrende-
zők, Nádas Péter, Háy János, Dragomán 
György, Végel László szépírók nevét. 
 

A Belvárosi Színház Balkon kilátással című februári bemutatójának olvasópróbája. Fotó: Takács Attila

A klímaváltozással foglalkozik a Pesti Magyar 
Színház februári ősbemutatója, melynek címe: 
Szárazság. Az előadásról bővebben következő 
lapszámunkban olvashatnak.



JANUÁR 1.
MEGSZÜLETETT PETŐFI SÁNDOR 
(1823-1849)
A Marczibányi-házban (he-
lyén ma a Rákóczi út 12. áll) 
Petőfi először 1845-ben 
vett szállást, barátjánál, 
Egressy Gábornál. A Nem-
zeti Színház jeles színésze 
ekkor és itt készíthette róla 
azt a dagerrotípiát, amit 
ma a költőről fennmaradt 
egyetlen hiteles fénykép-
ként ismerünk. Másodszor 1849. május 29-én 
költözött ide feleségével és kisfiával. Lakásuk 
a második emeleten volt, két szoba a Dohány 
utcára, a harmadik pedig az udvarra nézett. A 
lakást Petőfi 1849. július 3-án hagyta el. A házat 
1936-ban bontották le. A bontás idején Hódisz 
Pálné varrodája működött a lakásban. 

MEGINDULT A NYUGAT FOLYÓIRAT (1908) 
Az induló Nyugat első szerkesztősége a Sajó 
utca 5/a-ban volt. De már az ötlet is Erzsébet-
városhoz kapcsolódik, ugyanis Osvát Ernő és 
Fenyő Miksa a Royal kávéházban ültek le meg-
beszélni a leendő lap alapításával kapcsolatos 
elképzeléseiket. 

MEGSZÜLETETT POLGÁR LÁSZLÓ OPERA-
ÉNEKES (1947-2010)  
A világhíres Kossuth-díjas operaénekes, basz-
szista minden idők egyik legnagyobb Kéksza-
kállú hercege, bár Somogyszentpálon született, 
de középiskoláit már a Madách Gimnáziumban 
végezte, és a Marek József utca 16-os számú 
házból indult világhódító útjára. A házon 2019 
óta emléktábla áll. 

JANUÁR 3. 
MEGSZÜLETETT SAS JÓZSEF (1939-2021)
A népszerű színművész, a 
magyar kabarétörténet je-
les alakja gyerekkorának 
egy részét kény telenségből 
a Klauzál utca 35. földszint 
5-ös lakásában töltötte töb-
bedmagával, mert családját 
ebbe a lakásba zárták a pes-
ti nagygettóba. A házban 
állítólag az egyik oszlopon még most is látszik 
szilvalekváros keze nyoma. Apró gyerekként 
öccsével odatapadtak félelmükben, amikor 
egy betérő nyilas a levegőbe lőtt. 4 és fél éves 
volt, amikor apját, a színész Sas Imrét elvitték a 
nyilasok. 

JANUÁR 4.
MEGSZÜLETETT KORDA GYÖRGY 
(1939- ) 
A máig népszerű énekes 
a Dob utca 52. számú 
házban látta meg a nap-
világot. Nagyapja eb-
ben a házban volt ház-
mester. A gettó idején a 
ház 1944-ben csillagos 
ház volt. Miután nagy 
szerencsével túlélte a holokausztot, a Kertész 
utcába járt iskolába. Egy darabig lakása volt a 
híres Bajza utcai Garzonházban.   

 
MEGSZÜLETETT BÉKEFFI LÁSZLÓ 
(1891-1962)
A magyar kabarétörténet jelentős alakja szí-
nészként, szerzőként, konferansziéként. Bo-
ross  Gézával közösen indították el 1923-ban 
az Imperiál Kabarét (Rákóczi út 90.), majd a Pa-
pagáj Kabaré (Erzsébet krt. 31.) tagja lett.  Kon-
feranszait szokatlanul bátor hang, szellem és a 
humor ötvözése jellemezte, mely remek előa-
dásmóddal párosult.
   

JANUÁR 5.
MEGJELENT A BORSSZEM JANKÓ ÉLCLAP 
(1868)
A lap arculatához rengeteget adott, hogy Jan-
kó János egy virtuóz rajzoló, karikaturista közel 
70 ezer rajzának többsége ebben a lapban je-
lent meg. Jankó János a Klauzál utca 9. számú 
házban élt. A magyar sajtótörténet megkerülhe-
tetlen alakjának munkássága az Erzsébetvárosi 
Értéktár része. 

JANUÁR 6.
MEGSZÜLETETT SZÁNTÓ JUDIT, 
JÓZSEF ATTILA ÉLETTÁRSA (1903-1963)
Ő volt az a nő, aki végig ki-
tartott József Attila mellett, 
a költő halála után is életmű-
vének gondozója volt. 1948-
ban kapott megbízást, hogy 
hozza létre a József Attila 
Emlékgyűjteményt. A Petőfi Irodalmi Múzeum 
munkatársaként kezelte József Attila hagyaté-
kát. József Attila társa a Károly körút 5. számú 
házban született. 

JANUÁR 10.
MEGSZÜLETETT MEDGYESSY FERENC SZOB-
RÁSZ (1881-1958)
Az orvosi diplomával rendelkező kétszeres Kos-
suth-díjas szobrászművész Táncoló nő című szo-
bát1954-ben állították fel az Izabella téren, innét 
került át az Örkény Színház elé a Madách térre.  

JANUÁR 13. 
MEGSZÜLETETT SZILVÁSI LAJOS 
(1932-1996)
A Kádár-rendszer egyik legnépszerűbb lektűr 
írója. Egyik leghíresebb regénye Az albérlet a 
Síp utcában. Ez a ház a Síp utca 24. volt, ahol az 
író az ötvenes években élt. Barátai és tisztelői 
emléktáblát állítottak itt. 

JANUÁR 16.
MEGSZÜLETETT MIKSZÁTH KÁLMÁN 
(1847-1910) 
Az író, politikus a Dohány utca 28. számú ház-
ban lakott. Itt írta a Beszélő köntös című regé-
nyét. Kisfia János ebben a lakásban hunyt el 
négyéves korában. 

JANUÁR 17.
MEGSZÜLETETT ALPÁR IGNÁC (1855-1928)
Iskolaépületeit, lakóházait ma is ezrek használ-
ják naponta Budapesten. Alpár Ignác épületei 
jelentősen meghatározzák Budapest arculatát. 
Építészirodája az Almássy tér 15. számú ház-
ban volt, ezt emléktábla is megörökíti. Többek 
között ő a Magyar Nemzeti Bank, a Városligeti 

Vajdahunyadvár tervezője. Kerületünkben az 
Erzsébet körút 30. és a Vörösmarty utca 2. há-
zakat tervezte. 

JANUÁR 19.
MEGSZÜLETETT ID. RIMANÓCZY GYULA 
ÉPÍTÉSZ (1903-1958)
Ybl- és Kossuth-díjas magyar építész. „Bármi-
hez nyúlt is, annak megjelenése olyan elegan-
ciát sugárzik ma is, ami átsüt stílusjegyen és 
egyedüli hordozója annak a nagykultúrájú szel-
lemnek, aminek az alkotó tulajdonosa volt.” Ő 
tervezte a Dob utcai posta igazgatóság épüle-
tét, amely ma a NAV Kiemelt Adó- és Vámigaz-
gatóság székhelye. 

JANUÁR 24.
MEGSZÜLETETT IZSMÁN NELLY ÉNEKESNŐ 
(1943-2014)
Bár az énekesnő nem volt egy kifejezett szépség, 
de tehetsége, hangja és temperamentuma min-
dent ellensúlyozott. Rendszeres fellépője volt a 
Maxim Varietének az Akácfa utcában. 1967-ben 
a Made in Hungary versenyen elképesztő sikert 
aratott Su-su bolondság című dalával. 

JANUÁR 26.
MEGSZÜLETETT MENSÁROS LÁSZLÓ 
(1926-1993)
A Kossuth-díjas művész 
1952-ben szerzett színész-
diplomát. Politikai okok 
miatt két alkalommal is ült 
börtönben. Színészi pályafu-
tását Debrecenben kezdte, 
majd két évadon át a Ma-
dách Színházban játszott. 
1964-1984 között ismét a Madách Színház tagja 
volt. Színészi pályafutása mellett előadóművész-
ként is bemutatkozott a XX. század című műsorá-
val, mellyel új műfajt honosított meg a versmon-
dásban. Élete utolsó tíz évében a Barcsay utca 
14. alatti házban élt. A házon emléktábla áll.

JANUÁR 29.
MEGSZÜLETETT KEMÉNY HENRIK 
BÁBMŰVÉSZ (1925-2011)
„Szervusztok, Pajtikák!” 
ez volt haláláig névjegyé-
vé vált beköszöntője. 
Bábszínész, mutatvá-
nyos, bábtechnikus, báb-
ké szítő, vásári bábjáté-
kos – minden elnevezés 
helyt álló a magyar színházművészet egyik leg-
zseniálisabb művészének. Erzsébetváros dísz-
polgára 1963-tól haláláig a Vörösmarty utca 20. 
alatti házban lakott, ahol emléktábla áll.

JANUÁR 31.
MEGSZÜLETETT BAJZA JÓZSEF LAPSZER-
KESZTŐ, KÖLTŐ, KRITIKUS (1804-1858)
Bajza József (1804 – 1858) ügyvéd, költő, pub-
licista, színigazgató. A reformkor irodalmi életé-
nek egyik vezéralakja. 1837-től 1838 nyaráig az 
akkor megnyílt pesti Magyar Színház (a későbbi 
Nemzeti Színház) igazgatója. A szabadságharc 
után írt versei a zsarnokság gyűlöletéről, a forra-
dalomhoz való hűségéről tesznek tanúságot. A 
három éves üldözés annyira megterhelte, hogy 
elborult az elméje. 
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A páratlanul gazdag életút történetei 
most még messzebbre viszik az olvasót 
egy gondolkodó művész emlékeinek 
világába. Barátságok, anekdoták, korraj-
zok, világhírű zenészek, szakmai kulisz-
szatitkok, minden, ami az első kötetben 
már nem fért el. A Presser könyve és a 
Presser könyve 2 így együtt lesz igazán 
– Parti Nagy Lajos szavaival élve – „Pres-
ser-kész, memoárpróza a javából”.

Nem a szó műfaji értelmében vett me-
moárról van szó, inkább időrend nélküli 
asszociációs halmazról, de ez egyáltalán 
nem zavaró. Azt hiszem, amikor az em-
ber gondolkodik valamiről, azt nagyon 
hasonlóan teszi, csapong mindenfelé, 
eszébe jut ez is, meg az is, de ettől még 
rend van a fejében. A hétköznapok nem 
egyformák, és Presser próbálja hangula-
tait, örömeit, ötleteit és düheit rögzíteni. 
Mindezt úgy, hogy közben szinte hal-
lom, ahogyan meséli. 

Már az elején kiderül, hogy ez lénye-
gében nem is a második kötet, másról 
van szó: „Azt mondták, a második sok-
kal nehezebb lesz. Az biztos. De én nem 
ijedtem meg. Mert ez a könyv nem a má-
sodik, hanem az első könyv második fele. 
Nem is ugyanolyan. Ugyanaz. Csak egy 
évvel később lett kész.”

A második kötet 1966. május 13-a tör-
ténetével indul, Pici bácsi ugyanis ekkor 
érettségizett, és nem akármilyen körül-
mények között, de sikerült. Ez a kötet 
éppen olyan szabadon mesélős, mint az 
első volt. Az ember örömmel veszi kéz-
be, mert Presser olyan, akiről alig hallani 
sztorikat. Olyan ugyanis ez a popszak-
ma, hogy mindenkiről keringenek legen-
dák, mindenkiről beszélnek ezt, meg azt. 
Ezek egy részét maga az érintett gyártja, 
hiszen kell a dicsfény, más részét a kol-
légák ferdítik szeretetből, vagy ami gya-
koribb, irigységből. Presserről azonban 
nehéz legendát gyártani. Ő maga a Le-
genda. 

Bóka B. László

Presser 
könyve 2.
2020 novemberében jelent meg 
a Helikon Kiadónál Presser Gá-
bor, Kossuth- és Erkel-díjas zene-
szerző, kerületünk díszpolgára, 
önéletrajzi könyvének első köte-
te, címe nemes egyszerűséggel: 
Presser könyve.Tudtuk, hogy két 
kötet lesz és tavaly novemberben 
megérkezett a 
folytatás is.

  Januári  történetek Rovatunkban elsősorban a kerületünkben történt évfordulós 
eseményeket elevenítjük fel, de szemezgetünk a fontos budapesti, 

illetve magyar vonatkozású évfordulók között is.

A megfejtésben kérjük ne csupán azt 
jelezzék, hogy a fotón látható szobor hol 
látható, hanem azt is, hogy milyen címer 
ez, és miért van a házon. 

HELYISMERETI JÁTÉK

Erzsébetváros közelebbről
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Próbálják kitalálni: vajon hol készülhetett a kép? A megfejtés mindig egy utca és egy 
házszám lesz. Októberben indult játékunk fotóiról nem állíthatjuk, hogy könnyű, de azt 
sem, hogy nehéz kitalálni. Csupán éles szem, a sétálás öröme és egy csipet hajlam a 
flâneurségre szükséges. Hogy ez mit jelent? A flâneur francia szó, kószálót jelent. Iga-
zi városi figura, aki lődörgései, lófrálásai során megismeri a várost, minden részében 
otthon érzi magát benne, elég alaposan feltérképezi. Számára a lakhelye maga a ti-
tokzatos, felfedezni való természet, amelyben – bármilyen is legyen – gyönyörködik. A 
flâneur egyben valódi lokálpatrióta is, aki nem kimegy, hanem BEmegy az utcára, és 
ezzel lényegében meg is érkezett.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ
A megfejtéseknek legkésőbb 2022. 
január 31-ig kell beérkezniük a szer-
kesztőségbe, e-mailben (erzsebet-
varosujsag@erzsebetvaros.hu) vagy 
postán (1074 Budapest, Dohány utca 
45., 1. emelet 14/a.)

NYEREMÉNY
Havonta 2 színházjegy az Orlai-produk-
ció, Budapest, Te! című zenés, vidám 
várostörténeti előadására a Belváro-
si Színházba (Károly körút és Dohány 
utca sarka). SORSOLÁS: FEBRUÁR 4-ÉN

A győzteseket azonnal értesítjük.



14. ERZSÉBETVÁROS 2022/1ELŐRETEKINTÉS

Fotó: Kiss Andrea ©BPF

Országosan is egyedülálló kezdeményezés az a 10 héten át tartó DOKU7 című filmvetítés 
sorozat, melyet a K11-ben közösen szervez Erzsébetváros önkormányzata, az Erőművház és 
a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete. A program keretében olyan magyar dokumen-
tumfilmeket vetítenek, amelyek a közelmúltban a világ legrangosabb fesztiváljain vettek 
részt. A vetítések után a nézők az alkotókkal találkozhatnak. 
Február 10-én a Mesék a zárkában című film bemutatója lesz. Visky Ábel filmjében szabad-
ságvesztésüket töltő apák a börtönből írnak mesét gyermekeiknek, ezek a történetek pedig 
megelevenednek a vásznon. 

– Január 27-én a Rumbach utcai közössé-
gi tér és zsinagóga a Yad Vashem oktatási 
intézetével együttműködve egy új, digi-
tális, nyomtatható kiállítást és kapcsoló-
dó foglalkozást kínál az iskolák számára, 
melynek címe: Csillagok égbolt nélkül – 
gyerekek a holokausztban. A program első 
részében, január 27-én, több korcsoport-
ban, online, rendhagyó órán vehetnek 
részt a diákok – mondja el érdeklődésünk-
re Kiss Henriett igazgató. 

– A 30 perces foglalkozáson a kiállítás-
hoz kapcsolódó személyes történeteken 
keresztül szólítjuk meg a tanulókat, mi-
közben a zsinagógánk is megismerhetővé 
válik, ezt követően az iskolákban folyta-
tódik a kiállítás anyagának feldolgozása, 
melyhez minden anyagot és pedagógiai 
segítséget megadunk – teszi hozzá Kiss 
Henriett.  

Megtudtuk, hogy a programban résztvevő 
pedagógusokat előzetesen felkészítették 
online találkozókon a közös munkára. A 
kiállítás anyagát pedig a jelentkező isko-
lák digitálisan is megkapják, hogy azt a 
későbbiekben oktatási célra tudják hasz-
nálni.

A projektet Pető-Dittel Szilvia, a Yad 
Vashem oktatási képviselője és Kiss Hen-
riett, a Rumbach igazgatója dolgozta ki: 
az emléknapot ők ketten bonyolítják le 
a Rumbachból. A szervezést Mozga Vik-
tória, a Rumbach kulturális menedzsere 
irányította. 

– A legnagyobb örömünkre összesen 
46 tanulócsoport jelentkezett az ország 
minden részéről, Nyíregyházától Nagyka-
nizsáig. Ez azt jelenti, hogy a MAZSIHISZ 
ezen a napon az eddigi legnagyobb köz-
oktatási projektjét tudja megvalósítani – 
fogalmaz Kiss Henriett.

tzs

Ruhafogas akció
Karácsonykor sokan jótékonykodnak, ja-
nuárban viszont alábbhagy az adakozási 
kedv. Pedig a téli, fagyos napokból még 
sok van hátra, és a szegényeknek szük-
ségük lesz a meleg holmikra. Ezért az 
Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a 
K11 Kulturális Központ, illetve a Peterdy 
utcai Idősek Otthona elé ruhafogasokat 
állít ki. Bárki hozhat ide tiszta, jó minő-
ségű kabátokat, ruhákat. Akinek pedig 
szüksége van rá, elviheti ezeket. Az akció 
a tél végéig tart.

A Budapest FotóFesztivál Erzsébetvárossal együttműködve pályázatot hirdet 35 év alatti
fotográfusok számára. Mivel a szervezők arra kíváncsiak, hogy milyen témák, személyes és 
társadalmi kérdések foglalkoztatják a fiatal alkotókat, tematikus megkötések nélkül pályáz-
hat mindenki. A jelentkezési határidő: február 1. 
Pályamunkákat a bpfsubmit@gmail.com címre lehet küldeni. A legjobb hat díjazott fotóit 
erzsébetvárosi helyszíneken fogják bemutatni 2022. április 1. és 21. között.

  Fresh Meat

  Dokumentumfilm-hetek a K11-ben

JUBILEUMI DÍSZOKLEVÉL 
Erzsébetváros Önkormányzatának 
polgármestere jubileumi díszoklevelet 
ado mányoz a kerületben lakóhellyel 
rendelkező, vagy a kerületben lega-
lább 30 éves szakmai munkát folytató 
óvodapedagógusnak, tanítónak, 
tanárnak, aki pedagógus diplomáját 
50, 60, 65, 70 vagy 75 éve szerezte. Az 
adományozási kérelem személyesen 
vagy postai úton nyújtható be az alábbi 
címen: Erzsébetvárosi Humánszolgálta-
tó Iroda, 1076 Budapest, Garay utca 5. 
Határideje: 2022. március 10. napja.
További információ Tóth Tímeától 
kérhető a 06-1/462-3342-es telefonszá-
mon vagy a toth.laszlone@erzsebetva-
ros.hu e-mail címen. 

Január 22. a Magyar Kultúra Napja. Ez al-
kalomból a mai fiatal művészek helyzete 
kerül fókuszba Erzsébetvárosban. Frissen 
végzett zenészek, színészek, képzőművé-
szek vallanak a pályakezdés örömeiről és 
nehézségeiről, az előttük álló perspektí-
vákról. A kerekasztal beszélgetést Váradi 
Júlia vezeti, és az erről készült videofel-
vétel megtekinthető lesz Erzsébetváros 
honlapján.

Egy másik eseménnyel is készül az önkor-
mányzat: helyi színitanodások mondanak 
el kamerába olyan irodalmi szövegeket, 
amelyek régi és kortárs VII. kerületi szer-
zők művei, vagy Erzsébetvároshoz kötőd-
nek. Illetve a kerület irodalmi ösztöndíjasa-
inak írásaiból is felolvasnak. 
A videofelvételek a Magyar Kultúra Nap-
ján kerülnek ki az önkormányzat Face-
book oldalára.

MAGYAR
Kultúra

NAPJA

Emléknap
A Holokauszt Nemzetközi Emlék-
napján mintegy 1300 tanulóval és 
közel 30 pedagógussal az eddigi 
legnagyobb közoktatási projekt-
jét valósítja meg a MAZSIHISZ. Az 
ország minden részéből jelentkez-
tek iskolák a Rumbach zsinagóga 
és a Yad Vashem Intézet közös 
online programjára: a diákok a 
virtuális térben összekapcsolódva 
ismerkednek meg a holokauszt 
rémtetteivel – gyermeksorsokon 
keresztül.

  Csillagok égbolt nélkül, gyerekek a holokausztban

• Milyen feltételekkel kaphatnak az albérlők lakossági parkolási 
hozzájárulást? 

• Hol lesznek Középső- és Külső Erzsébetvárosban az itt élőknek 
kijelölt parkolóhelyek? 

• Változnak a parkolóhelyeket jelző táblák?

Jól működik a kizárólagos lakossági parkolóhelyek 
rendszere?

SZÓLJON HOZZÁ! 
Január 31-én, 17 órától a K11 Művészeti és Kulturális 
Központban. (1075 Budapest, Király u. 11.)

Várjuk véleményét a 

LAKOSSÁGI FÓRUMON!

A kizárólagos lakossági parkolásról szóló fórumon a kerület polgármestere és alpol-
gármesterei, a parkolási üzletág és a rendészeti igazgatóság vezetői vesznek részt.



K11 Művészeti és Kulturális Központ 
Budapest, 7. ker., Király utca 11. Jegyek kaphatók online a jegy.hu és a 
jegyx1.hu oldalakon, valamint a helyszínen hétköznapokon 10 és 16 óra 
között, és  rendezvények kezdete előtt. További információ: www.facebook.
com/kiralyutca11 és www.k11.hu, e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu.

ERöMŰVHÁZ
Az ERöMŰVHÁZ műsorkínálata 2022. január 20 és február 19. 
között. A programok a Covid-járvány miatt változhatnak. Az aján-
lónkban szereplő eseményekkel kapcsolatban mindig tekintsék 
meg az aktuális információkat a kulturális intézmény honlapján: 
www. eromuvhaz.hu

2022. január 23. 15:00
SZABAD A JÁTÉK!
Koncert a Bogár Muzsika trióval és hozzá kap-
csolódó kézműves foglalkozás. Belépő: 500 
Ft, 6 éves kor alatt a belépés ingyenes.

2022. január 25. 16:00
ZUMBA GOLD ÉS LINE DANCE VERONI-
KÁVAL

Részvételi díj: 500 Ft, mozgássérült igazol-
vánnyal ingyenes

2022. január 28. 19:00
BECK@GRECSÓ – Hoztunk valamit ma-
gunkból
Beck Zoli és Grecsó Krisztián zenés irodalmi 
pódiumestje
Az interaktív zenés irodalmi pódium esten a 
nézők is megmutathatják, milyen, mikor élet-
re kel egy próza. Az írónál gitár van. A zenész 
meg felolvas. Grecsó Krisztián és Beck Zoli 
beszélgetnek, mert barátok, olvasnak, mert 
írnak, zenélnek, mert vannak dalaik. 
Jegyár: 2500 Ft

2022. január 29. 10:00 óra
KEMÉNY HENRIK BÁBKÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT 
EREDMÉNYHIRDETÉSE
11:00 Vitéz László bábjáték a Tatay Sándor 
Színház előadásában. A belépés ingyenes.

2022. január 29. 19:00 óra
KARÁDY–EST Gregor Bernadett előadá-
sában
Zenés időutazás 70 percben Karády Katalin 
örökzöld slágereivel és élete fontos állomá-
sainak felidézésével a színésznő tolmácso-
lásában. Zongorán közreműködik: Hegedűs 
Szabolcs. Jegyár: 2000 Ft.

2022. február 3. 19:00
ZENESZÍN: Varga Livius vendége Szend-
rői Csaba (Elefánt)
Zene és beszélgetés. Még korábban nem 
hallott történetek és újragondolt slágerek. 
Jegyár: 1500 Ft

2022. február 5. 15:00 
NEMZETKÖZI VASTAG PULCSIS NAP
Egy délután a környezetvédelem, a fenntart-
ható öltözködés, a textilek és a divat jegyében.

Workshopok, kerekasztal beszélgetés, 
ruhacsere. Változó jegyárakkal. 

Bővebb információ a www.
k11.hu honlapon, a jegyolda-

lakon vagy Facebook-on.   
 
2022. február 7. 19:00
RÁDIÓ BÉZS NYILVÁNOS FELVÉTELE
Borsi László vendége – Makrai Pál zenész, 
színművész, 19.00 óra. 
Szabó Gabriella vendége – Buza Sándor rádi-
ós műsorvezető és Kósa L. Adolf ex televíziós, 
a sikeres férfi, 20.00 óra.  Jegyár: 1000 Ft.

2022. február 9. 19:00
KVÍZ-EST – MINDEN, AMI UTAZÁS
Egészestés kvíz játék a QuizNight csapatával 
és házisörökkel valamint nyereményekkel. 
Jegyár: 1000 Ft

DOKU7 DOKUMENTUMFILM HETEK 
ERZSÉBETVÁROSBAN
2022. február 10. 19:00
Mesék a zárkából (r: Visky Ábel)
Moderátor: Kovács Gellért
Jegyár: 1500 Ft, diák, nyugdíjas 1000 Ft

2022. február 17. 19:00
A létezés eufóriája (r: Szabó Réka)
Moderátor: Kovács Gellért
Belépő: 1500 Ft, diák, nyugdíjas 1000 Ft

2022. február 11. 19:00
BÁCSKAI JULI PSZICHOSZÍNHÁZA bemu-
tatja Ki vagyok én, melletted KI vagyok én 
– melletted? Belépő elővételben 2500 Ft, az 
előadás napján 3200 Ft

2022. február 14. 19:00
OLVASÓKÖR TÓTH KRISZTINÁVAL
Kötetlen beszélgetés a szerzővel. Jegyár: 500 Ft

2022. február 19. 14:00 óra
BEVEZETÉS A FERMENTÁLÁS CSODÁLA-
TOS VILÁGÁBA!
Elméleti és gyakorlati workshop Szende Gabi 
életmód-tanácsadóval. Az ár tartalmazza az 
elméleten kívül a gyakorlati oktatást, az alap-
anyagokat és az elkészített finomságokat.
Jegyár: 7000 Ft.

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

2022. január 29. 10:30
ÁLTALÁNOS TÁRLATVEZETÉS
Szeretettel várjuk az érdeklődőket Róth Mik-
sa otthonába, ahol a résztvevők a séta során 
a művész életével és munkásságával is meg-
ismerkedhetnek.
A program ára 750 Ft/fő. Jegyvásárlás online 
vagy netes regisztráció után a helyszínen. 

2022. február 9. 
MŰVÉSZETTERÁPIA 
Ötalkamas, zárt csoport 3.0

Ötalkalmas, zárt csoportos művészetterá-
pia, kéthetente a Róth Miksa Emlékház és 
Gyűjteményben! Az alkalmakat vezeti: Daró-
czi Virág művészetterapeuta
Szeretettel hívunk a Róth Miksa Emlékház és 
Gyűjteményben induló második művészette-
rápia csoportba, ahol egy biztonságos, meg-
tartó közegben ismerkedhetsz meg alkotáso-
kon keresztül önmagaddal. A folyamat során 
az inspiráló környezet rejtett kincseit, tárgyait 
is felfedezzük, majd egy-egy téma mentén, al-
kotás útján engedjük szabadjára a kezeinket 
és fantáziánkat, így igazán maradandót alko-
tunk. A programra kizárólag bérlet váltható, 
amelynek ára 12.500 Ft/fő. A bérlettel a prog-
ram összes alkalmán részt lehet venni. Jegy-
vásárlás kizárólag előre, online lehetséges!

Február 12. 11:00
ÉPÜLETSÉTA
Épülettörténeti sétánk során megismerke-
dünk a Mester, Róth Miksa az épületben töltött 
mindennapjaival, cserfes szolgálóival, házias 
feleségével, és bejárjuk az épületet pincétől a 
padlásig, hogy választ kapjunk a legfontosabb 
kérdésre: hány titkot őrizhetnek egy múzeum 
falai? A program ára 1000 Ft/fő. Jegyvásárlás 
kizárólag előre, online lehetséges!

2022. február 19. 18:00 óra
MŰVÉSZETTERÁPIA WORKSHOP
Egyalkalmas művészetterápia workshop Da-
róczi Virág művészetterapeutával.
Ha nem mersz belevágni a többalkalmas ön-
megismerésbe, de érdekel a művészetterá-
pia világa, vagy ha csak ismerkednél a mód-
szerrel, a múzeum megtartó környezetével… 
Jelentkezz február 19-ei programunkra!
A program ára 2500 Ft/fő. Jegyvásárlás on-
line vagy a helyszínen. 

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

2022. január 20. 17:00
FŐZZÜNK FŰSZERES ESZTERREL 
GASZTRO WORKSHOP
Folytatódik Fűszeres Eszter nagy sikerű soro-
zata a Csányi5-ben. Januárban a zsidó kony-
hával ismerkedhetnek meg a résztvevők.
Jegyár: 10.000 Ft, melyet korlátozott szám-
ban a helyszínen, elővételben lehet megvá-
sárolni.

2022. január 26. 18:00
VOLT EGY ÉV! 

2022-ben új sorozatot indítunk a Csányi5-ben, 
melyben egy-egy különleges, 20. századi év 
legfurcsább, legpikánsabb, legabszurdabb 
eseményeit fűzzük fel egy zenékkel tarkított 
estben. Az első alkalom évszáma egyelőre 
maradjon meglepetés! Belépő: 1500 Ft.

2022. január 27. 18:00
SALY NOÉMI VÁROSMESÉI – online 
előadás 
A városmesék utolsó alkalmához érkeztünk. 
Januárban, a Csányi5 facebook oldalán, Kő-
bányára kalauzolja nézőit Saly Noémi. Ingye-
nes program.

2022. február 3. 18:00
Szunyogh Szabolcs online előadása a 
csanyi5 facebook oldalán
FOLYTATJUK A ZSIDÓ KÜLÖNLEGESSÉ-
GEK SOROZATOT

2022. február 8. 18:00 
EGERESI LÁSZLÓ: HÉBER EREDETŰ 
SZAVAK
Folytatódik Egeresi László teológus előadás- 
sorozata. A belépés ingyenes.

2022. február 10. 18:00 
A FELSZÍN ÉS AMI ALATTA VAN, Kaluzsnyi 
Deborah festőművész kiállításának megnyi-
tója.

2022. február 13. 18:00 
ZIIP ZENEKAR KONCERTJE: jazz-rap 
formáció saját dalokkal, eredeti stílusban. 
Jegyár 1500 Ft.

2022. február 15. 17:00 
ÉRTÉKTÁR-EST. A belépés ingyenes .

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

152022/1 ERZSÉBETVÁROSPROGRAMOK

2022. JANUÁR 22. 15:00-18:00
„MEGJÖTT A LEVÉL ROXFORTBÓL” – a 
Roxfort műhely önismereti csoport első foglal-
kozása 
Elhivatás, kiválasztás. Hol van az én igazi 
helyem? Jó helyen vagyok-e az életemben? 
A megfelelő emberek között élek-e? Megkap-
tam-e már a levelem? Felismertem-e már a 
valódi céljaimat? Hogyan tudom megtenni az 

első lépést, ha már felismertem a változtatás 
szükségét? Kik vagy mik segítenek az úton?  

Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához 
hívjuk segítségül a 21. század kultikus hősét, 
Harry Pottert, mintának tekintjük önmagára való 
találását, és ehhez igénybe vesszük a kimon-
dottan terápiás céllal kialakított Oh-kártyákat 
is. Jegyár: 4000 Ft/alkalom.

2022. FEBRUÁR 12. 10:00 ÓRA
FOTÓS WORKSHOP LACZKÓ PÉTER 
VÁNDORFOTOGRÁFUSSAL
Sztereó fotózás. Jegyár: 3500 Ft.

2022. február 19. 15:00-18:00
A ROXFORT MŰHELY ÖNISMERETI CSOPORT 
FOGLALKOZÁSA

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



16. ERZSÉBETVÁROS 2022/1MOZAIK

Erzsébetváros Önkormányzatának havonta megjelenő, ingyenes lapja. Kiadja: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal. A kiadásért felelős személy: Dr. Laza Margit. 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Tel.: 06 (1) 462-3100. | Megjelenik 38 000 példányban |ISSN 2062-5812 | Online ISSN 2062-5898 |
Főszerkesztő: Barát József | Rovatvezetők: Bóka B. László, Sándor Zsuzsanna, Török Zsuzsa Gyöngy | Fotó: Kissimon István, Bazánth Ivola | Tördelés: Komornik Andrea | A képviselői oldalak szerkesztője: Sári Judit. 
A szerkesztőség e-mail-címe: erzsebetvarosujsag@erzsebetvaros.hu
A Képviselői oldalak tartalmilag szerkesztőségünktől függetlenül készülnek, a képviselők magánvéleményét tükrözik. A közzétett cikkek, információk hitelességéért, a megjelentetett tartalomért az adott féloldal politikai szereplő-
je vállalja a teljes felelősséget. Az újságban található adatok, fényképek, egyéb tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. Nyomda: PLEXprint Kft., 2131 Göd, Budai Nagy Antal utca 13.
Hirdetésfelvétel: hirdetes@erzsebetvaros.hu. A megjelent hirdetések tartalmáért és az azokban foglalt szolgáltatások, ajánlatok minőségéért, valóságtartalmáért a lap kiadója és az Erzsébetváros újság nem vállal felelősséget. 

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását 
vállalom garanciával. Hívjon bizalommal! 
06-20-980-3957 
Pedikűr 30 éves gyakorlattal! Házhoz megyek 
bármilyen korosztálynak, férfiak számára is. Tel: 
06-20-938-9031 
Nerc, róka, mindenfajta szőrmebundát vásár-
lok, teljes ruhanemű hagyatékot, kiegészítőket: 
06-20-229-0986 
Életjáradékot kötnék ottlakás nélkül. Vidékről 
pénzt küldök. 06-70-596-6150
Régiséget vásárolunk készpénz-fizetéssel! 
Bútort, festményt, könyveket, porcelánt, órát, 
érmét. Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállással, 
értékbecsléssel! Hétvégén is! Jakab Dorina 
06-20-365-1042 
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormoz-
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
PVC-, szőnyegpadló-lerakás. Minőségi, precíz 
munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) 
Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 061-229-
5694 festesma.iwk.hu 
Régiség, hagyatékfelvásárlás, igény szerint 
lomtalanítással, ürítéssel egybekötve is! Díjta-
lan kiszállás, Magyar Imre 06-30-703-0518 

APRÓHIRDETÉSEK

A Gólem Központban ettem életem első 
zsidótojását, ami annyira finom volt, 
hogy muszáj megosztanom ezt az ízél-
ményt.  Az ország egyetlen független zsi-
dó színházához közösségi tér és étterem 
is kapcsolódik, ahol szakáccsá kiképzett 
színházi szakemberek készítik a zömé-
ben autentikus, zsidó falatkákat, salátá-
kat, menüket. Borgula András teátrumot 
vezet, rendez, főz és mosogat. Nádor Lili, 
a Katona József Színház volt művészeti 
titkára pedig vezető séfként felügyeli a 
konyhát. A zsidó-magyar konyhát. És a 
pultban mindig van valamilyen kence, 
amit otthon hirtelen rá lehet halmozni a 
friss barheszre, azaz a foszlós és sós zsi-
dó fonott kalácsra. Vagy a bagelre, a ba-
gettre, a kiflire, a pirítósra, a bármire. 

Az egyik legismertebb és leggyakrab-
ban elkészített zsidó előétel a zsidótojás, 
ami népszerűségét egyszerűségének és 
a variálhatóságának köszönheti. A hitü-
ket gyakorló zsidók azért szeretik annyi-
ra, mert szombatonként bátran ki lehet 
tenni az asztalra. Minden zsidó család-
nak megvan a saját zsidótojás-receptje, 
és mindenki természetesen a sajátjára 
esküszik. Két közös adalék azért mind-
egyikben megvan: a tojás, és a libazsír. 

Érdemes elkészíteni vagy megkóstol-
ni a Csányi 3-ban. A Gólem zsidótojása 
ugyanis igazi ízorgia! Aki nem hiszi, pró-
bálja ki! S közben Csehovról is jól elbe-
szélgethet a személyzettel.
Beteávon, vagyis, jó étvágyat kívánok!

Szusi

      Szusi szerint 

Hozzávalók:
- 5 tojás
- 6-8 dkg libazsír 
(ízlés szerint)
- újhagyma (vagy 
lilahagyma)
- 2-3 csipet só, bors, 
és szerecsendió, ha muszáj
- az ínyencek egy darab sült libamájat is 
tesznek bele
Elkészítés:
A keményre főtt tojást apróra vágjuk, 
az újhagymával, a szobahőmérsékletű 
zsírral összekeverjük. Ezután jöhet bele 
a máj is, ha van rá költségvetés. A fűsze-
rezés a végére marad. Borgula András 
legfontosabb tanácsa: „Kóstold meg, 
és tegyél hozzá még bármit, ami neked 
hiányzik!”

ZSIDÓTOJÁS 4 FŐRE

ZSIDÓTOJÁS BORGULA 
MÓDRA

KERESZTREJTVÉNY

Melyik úton jut el a kisgyerek 
a játékbabához? Találd meg 

a két kép 
közti öt apró 
különbséget!

Megfejtések:
A C jelű úton.

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

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

határolt területe-
ken belül minden 

szám egyszer 
forduljon elő!

GYERMEKREJTVÉNY

HIRDETÉS


