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Döbbenet: 
azért nem volt fűtés, mert...  
Borbélyné Bárdi Zsuzsanna alpolgármester feladatai átvételekor 
szembesült azzal a ténnyel, hogy a néhány éve teljesen felújított 
Klauzál téri vásárcsarnokra költött, meglehetősen magas összeg 
ellenére, évek óta nem működik a fűtés a csarnokban. Panaszkod-
tak a vevők, az árusok, dolgozók, mindenki egyformán fagyosko-
dott télen. 

Most azonban az alpolgármester megdöbbentő információkat 
közölt lapunkkal: A Piacüzemeltetési Kft.  új vezetése rájött a 
probléma okára, ami akár igazán vicces is lehetne, de ha jobban 
belegondolunk nem az: a fűtőrendszer működőképes, csak a csar-
nok előző vezetése „elfelejtette” bekapcsolni a meleg víz keringe-
tését biztosító szivattyút... 

– Hogy ez a hozzáértés teljes hiánya vagy szándékos volt-e, 
azt mindenki döntse el ízlése szerint, a lényeg, hogy mostantól 
kellemesen temperált hőmérséklet várja vásárlóinkat - mondta 
Borbélyné Bárdi Zsuzsanna alpolgármester. 

ISMÉT MELEG VAN 
A KLAUZÁL TÉRI CSARNOKBAN! 

ÖNKORMÁNYZAT

Márciustól folyamatos 
a társasházi pályázat!

Az első és legfontosabb változás, hogy 
2020 márciusától a társasházi pályáza-
tok beadására minden év március 15-ét 
követő hétfőjétől adott év november 
15-ét követő péntekéig, azaz 8 hónapon 
keresztül folyamatosan lesz lehetőségük a 
lakóközösségeknek.

A jövőben nem kell több, különböző 
pályázat kiírására figyelni, 1 db tár-
sasházi pályázat foglalja össze az összes 
lehetőséget, csak a gázszolgáltatásból 
kizárt lakóházak pályázata marad külön-
álló, ami az eddigiekhez hasonlóan egész 
évben folyamatos. 

Nem lesz többé több hónapos 
várakozás. A beadott pályázatok elbírását 
a hivatal Főépítészi és Műszaki Irodája 
végzi, azokat maximum 30 munkanapon 
belül az illetékes bizottság következő ülése 

elé kell terjesztenie döntésre. Kivéve a 
júliusi, augusztusi hónapok. 

A társasházi pályázatokra fordítandó 
keretösszeget a képviselő-testület a költ-
ségvetés elfogadásakor határozza meg, de 
év közben, amennyiben igény mutatkozik 
és mód van rá, az összeg növelhető lesz. 

Amennyiben a társasházi pályázatokra 
biztosított keretösszeg elfogy, és nincs 
lehetőség annak növelésére november 
végéig, úgy a beadott pályázat érvényes 
maradhat a következő évre is. Ennek 
feltétele, hogy a pályázó írásban nyilat-
kozzon a következő évi pályázati feltételek 
elfogadásáról és a benyújtott pályázatban 
szereplő adatok változatlanságáról. Ha 
a benyújtott pályázat adataiban változás 
történik, azt az új pályázati kiírásnak 
megfelelően kell csatolnia.

Korábban sokszor előfordult, hogy 
formai hiba miatt a társasházak elestek a 
pályázaton való részvétel lehetőségétől. 
Mostantól a pályázat kiírásának mellék-
letében „Közgyűlési határozatok” címmel 
a Főépítészi és Műszaki Iroda mintado-
kumentummal segíti a pályázatok formai 
megfelelőségét. 

Az előterjesztés záró bekezdésében 
Molnár István előterjesztő az alábbiakat 
fogalmazta meg: A határozati javasla-
tok segítik a társasházakat, hogy akkor 
pályázzanak, amikor a munka elvégzése 
szükségessé válik és a forrásuk is ren-
delkezésre áll, hogy ne kelljen nyolcfajta 
pályázatot figyelniük, kevesebb legyen 
az adminisztrációjuk, és a határozati 
javaslat mintával ne legyen formai hibás 
pályázatbeadás.

A társasházi életforma egy közösség is egyben, ahol nagyon sok kérdésben a lakóknak együtt kell dönté-
seket hozniuk. Ilyenek többek között a közösségi terek, homlokzatok, bejáratok és még felsorolhatatlanul 
sok felújításra, megújulásra váró terület, ami bizony komoly pénzügyi kérdést vet fel: miből? Ezen a prob-
lémán igyekszik a kerület önkormányzata segíteni, így az új képviselő-testület november 25-én egyhangú-
lag támogatta Molnár István képviselő előterjesztését a társasházi támogatási rendszer felülvizsgálatára. 
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ÖNKORMÁNYZAT

A tavalyi alakuló ülés óta el-
telt majdnem 4 hónapban több 
olyan döntés is született a 
kerületben, ami a szociálisan 
rászorulók számára jelent fontos 
változást a korábbiakhoz képest. 
Az önkormányzati lakásokról
Az első döntések egyikeként az október-
ben alakult új önkormányzat leállíttatta 
a kilakoltatásokat még múlt év novem-
berében, majd döntöttek arról, hogy a 
kerületben üresen álló önkormányzati 
lakások felújítására és kiadására is lépé-
seket tesznek. Mint év elejére kiderült, 
több száz darab üres lakás lett a felmérés 
eredménye, ám a kezdeti öröm hama-
rosan ürömmé vált. Niedermüller Péter 
polgármester a helyi lakosságnak szóló 
levelében – amit közzétettek a kerület 
honlapján – úgy fogalmaz, hogy a múlt év 
végén felmért kerületi lakásállománnyal 
kapcsolatos adatok eredménye elszomorí-
tó. „A kerületi önkormányzatnak ugyanis 
mintegy 460, jelenleg üres lakás van a 
birtokában, azonban ezen lakások egyike 
sincs lakható állapotban, több mint 200 
lakás pedig még mindig komfort nélküli!” 
Új, igazságosabb pályázati rendszert, a 
lakhatási körülmények javítását, szociá-
lis alapú lakáselosztást ígér a levélben a 
kerület vezetője, a cél „2020-ban legalább 
száz önkormányzati tulajdonú lakást fel-
újítsunk, lakhatóvá tegyünk, és átadjunk a 
leginkább rászoruló családoknak”.

TB-tartozás rendezése
Mint ismeretes, a kormány döntése alap-
ján nem lesznek ingyenes orvosi ellátásra 
jogosultak azok, akiknél összegyűlik há-
romhavi tartozás a társadalombiztosítási 
hozzájárulás fizetésénél. Erzsébetváros 
képviselő-testülete az országban elsőként 
döntött úgy, hogy azoknak, akiknek 
anyagi helyzete – az érvényben lévő szo-
ciális rendelet szerint – ezt szükségessé 
teszi, évente egyszer átvállalja legfeljebb 
négyhavi tartozásuk kifizetését. Ezzel 
segíti a kerület azokat a rászorultakat, 
akiknek a TAJ-számát érvénytelenítették, 
hogy rendezhessék tartozásukat, és ezzel 
újra jogosultak legyenek az ingyenes 
orvosi ellátásra.

Új szociális rendelet
Az új szociális rendelet megduplázza a kifi-
zetett szociális támogatások összegét az idei 
évben, amiről kétoldalas összefoglalóban tá-
jékoztatja lapunkon keresztül (42–43. oldal) 
az önkormányzat a lakosságot. A 2020-as év 
költségvetésében 82 millió forintot tervez 
a kerület vezetése erre a célra felhasználni, 
szemben a 2019-ben felhasznált 41 millió 
253 ezer forinttal. Bővült a rászoruló szemé-
lyek köre azáltal, hogy megemelte a testület 
a rászorultság megállapításához szükséges 
jövedelemhatárt, valamint emelkedik egyes 
segélyek összege is. 

Kövessék az információkat a kerület 
honlapján, a www.erzsebetvaros.hu oldalon. 

Segítség a szociálisan 
rászorulóknak

Új helyszínen a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda Hatósági Csoportja 
2020. 02. 05-től a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda Hatósági Csoportja a Polgármesteri Hivatal Garay utca 5. szám alatti épületében 
fogadja az ügyfeleket. Az ügyfélfogadási rend változatlan. Részletes információ a kerület honlapján, a www.erzsebetvaros.hu olda-
lon, a Polgármesteri Hivatal/Hivatal elérhetőségei menüpontban található. 
Hagyatéki ügyek, Birtokvédelmi ügyek  Garay u. 5. fszt. 3.
Ipar-kereskedelmi ügyek  Garay u. 5. fszt. 8., fszt. 10.
Közterület-használattal kapcsolatos ügyek  Garay u. 5. fszt. 9.  
A Polgármesteri Hivatal Erzsébet körút 6. szám alatti épületében változatlanul megtalálható az Anyakönyvi Csoport, és az Erzsébet 
körútról közvetlenül nyíló helyiségben az Ügyfélszolgálati Csoport.  
Ügyfélszolgálati irodák telefonszámai:  Erzsébet krt. 6.: 462-3128 

 Garay utca 5.: 462-3305 
 Akácfa utca 42-48. (Klauzál téri vásárcsarnok): 269-8060

KÖLTÖZKÖDÖTT A HIVATAL!  
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ÖNKORMÁNYZAT/ KÖZÉLET

A testület elé Ujvári-Kövér Mónika előterjesz-
tésében került az az anyag, ami alapján több 
ponton módosul a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól szóló helyi rendelet. 

Büntetési tétel emelése
Első részében a hatályos magasabb rendű jogszabály alapján 
megemelkednek a közigazgatási bírságok, általánosan 100 és 
150 ezerről 200 ezerre, jogi személy esetén 500 ezer és 1 millió 
forintról kétmillió forintra. A jogellenes magatartást megva-
lósítóval szemben helyszíni bírság is kiszabható, amelynek 
legnagyobb összege természetes személy esetén: 50 ezer Ft, jogi 
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ese-
tén: 500 ezer Ft lehet. Így tehát a hatékonyabb rendőri jelenlét 
mellett komolyabb bírságokra is számíthatnak a közterületen 
zajongók, italozók, egyéb szabálysértéseket elkövetők. 

Teraszok üzemen kívül

A rendeletmódosítás érinti a teraszokat üzemeltető vendég-
látóipari egységeket is, ezek esetében a jövőben, a bútorokat 
„üzemidőn” kívül nem hagyhatják a teraszokon és a közterüle-
teken sem. Az üzemeltető felelőssége ezeket a nyitvatartási időn 
túl beszedni és tárolni, vagy rögzített bútorok esetén megaka-
dályozni azok használatát zárás után.  Ennek a módosításnak 
okaként az előterjesztő a rendkívül sok lakossági panaszt jelölte 
meg, mert a teraszokon gyakorlatilag ellenőrizhetetlenül zajlik 
zárás után az élet. 

Hordozható hangszórók hang nélkül
Bizonyosan sokan tapasztalták már milyen érzés, mikor akarva, 
akarattalanul részeseivé válnak mások szórakozásának. A hor-
dozható hangszórók körülbelül annyit változtak az elmúlt 50 
évben, hogy már nem félméteresek, de pont annyira bosszan-
tóak tudnak lenni, ha az ember a buszon, metrón, vagy bárhol 
kényszerűségből hallgatja. Ezt a jövőben Erzsébetvárosban 
tudomásul kell venniük a használóinak is, mert a testület által 
elfogadott jelen jogszabály-módosítás értelmében a „közösségi 
együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít 
meg az a gyalogos, kerékpáros, segédmotor-kerékpáros, illetve 
a riksának vagy tuk-tuknak nevezett eszközök használója, aki 
mások által hallható módon üzemeltet ilyen szerkezetet.” 

Három csapás 
a szabálysértőkre

Együttműködés 
a hatékonyabb 
rendőrségért

Egyhangúlag támogatta a képviselő-testület a rendőrök 
túlmunkájával kapcsolatos önkormányzati támogatást, 
ezzel együtt egy megállapodás-tervezetet is előkészítenek, 
amelyben közös munkával, a tájékoztatással a hatékonyság 
növelését tűzi ki célul a testület. Ennek része az Erzsébet-
városi Rendészeti Igazgatósággal történő közös járőrözés 
keretrendszerének kialakítása, a szabálysértések érdemi 
megakadályozása, szankcionálása, a térfigyelő rendszer 
hatékonyabb használata, gyors reagálás, lakossági bejelen-
tések dokumentált ellenőrzése, rendszeres önkormányzati 
kapcsolattartás, valamint évi három alkalommal lakossági 
fórum megtartása. 

Klímavészhelyzet
A decemberi testületi ülésen teljes egyetértésben szavaztak 
a képviselők az erzsébetvárosi klímavészhelyzet meghirde-
téséről. A határozatban megfogalmazódott, hogy az éghaj-
latváltozás alapvető fenyegetést jelent a jólétre, a társadalmi 
békére és a jövő generációk életfeltételeire. 

Tóth Csaba Klímavédelmi és Fenntarthatósági kabinet-
vezető meghallgatása során röviden összefoglalta, hogy a 
klímavészhelyzet kihirdetésével az önkormányzat elkötele-
zi magát, hogy minden tőle telhetőt megtegyen ennek a ve-
szélynek az elhárítása érdekében, és azért, hogy a lakosság, 
Erzsébetváros minél jobban felkészüljön a mindenképp 
bekövetkező változásokra. 

Ennek következtében minden éghajlatváltozással kapcso-
latos és légszennyezésre kiható kérdésről, vagy arról, hogy 
mit lehetne tenni a felmelegedett városi területek, vagyis a 
kialakuló hőszigetek ellen - például növénytelepítéssel – a jö-
vőben a testület prioritást biztosítva, elsőbbséggel dönt majd.
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A Munkacsoport állandó tagjai a három 
érintett körzet önkormányzati képvise-
lői, Ujvári-Kövér Mónika, aki egyben 
a Munkacsoport vezetője is, Borbélyné 
Bárdi Zsuzsanna és dr. Kispál Tibor. A 
négy delegált tag jelentkezésére nyilvános 
felhívást hirdettek, a lakók képviselője 
sorsolás útján Szabados Tamás lett. A civil 
szervezetek úgy döntöttek, hogy ők is 
sorsolnak, ami alapján a civil tag Szikszai 
Sándor. A vendéglátósok támogató alá-
írások gyűjtésével döntöttek delegáltjaik 
személyéről,  a 24 óra előtt bezáró helyek 
delegáltja Györkefalvi Péter, a 24 óra után 
bezáró helyeké pedig Zsendovits Ábel. A 
Munkacsoport működésében tanácskozá-
si joggal részt vesz az Új Erzsébetvárosért 
Demokrata Kör – Kulturális Egyesület 
elnöke, az Erzsébetvárosi Rendészeti Igaz-
gatóság vezetője, a Polgármesteri Kabinet 
vezetője és a kerület jegyzője. 

Társadalmi egyeztetés: A Munkacsoport 
lakossági felhívás keretében kérte fel Bel-
ső-Erzsébetváros érintett szereplőit, így a 
lakosságot is, hogy küldjék el javaslataikat, 
észrevételeiket az objektív kritériumrend-
szerrel kapcsolatosan. A Munkacsoport 
vezetője személyes beszélgetésre invitálta 
a jelentkező lakókat, akiknek így lehe-
tőségük nyílt megosztani véleményüket, 

amit Ujvári-Kövér Mónika foglalt össze a 
tárgyaló felek számára.  

Az ülések témái: Az alakuló ülésen a 
tagok megállapodtak a Munkacsoport 
működésének formai kereteiről, valamint 
a munkatervről, az első rendes ülésre 
január 14-én került sor. A jogi szabályozás 
áttekintéséhez a Polgármesteri Kabinet ve-
zetője összeállított egy tájékoztató anyagot 
a környező kerületek szabályozásairól, ami 
tartalmazta az illetékes Kormányhivatal 
állásfoglalásait és a Kúria döntéseit is ezek-
ről a szabályozásokról. Beérkezett továbbá 
több írásbeli kérdés a jogi szabályozás 
kapcsán Lugosi András tanácskozási 
jogú tagtól, melyekre a jegyző asszonytól 
szóbeli választ kaptak az ülés résztvevői. 
Ezt követően a kerületi Rendőrkapitány-
ságtól, a helyi Rendészeti Igazgatóságtól 
és a Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodától 
(HÜI) megkért és írásban beérkezett 
javaslatokat tárgyalták, előbbieket a köz-
területi alkoholfogyasztás témakörében, a 
HÜI pedig többek között a zajszennyezé-
sek kapcsán tett javaslatokat. A tárgyalás 
során a Munkacsoport tagjai személyesen 
tehették fel kérdéseiket Csintalan Pál 
rendőrkapitánynak és hivatalvezetőjé-
nek, Fehér Istvánnak, továbbá Somogyi 
Csaba rendészeti igazgatónak és Csüllög 

Szilvia HÜI irodavezetőnek. Szintén szóba 
kerültek a belső-erzsébetvárosi vendéglá-
tóhelyek által felajánlott önkéntes vállalá-
sok, melyekről az a döntés született, hogy 
a Munkacsoport a kritériumrendszerre 
vonatkozó javaslatként ezeket feldolgozza. 

A Munkacsoport egyik ülésére meghív-
ták Karsai Árpád turisztikai szakértőt, aki 
készített egy összefoglalót a nemzetközi 
gyakorlatokról az overtourism kezelésére, 
és a megbeszélésen részt vett Ongjerth 
Richárd urbanisztikai szakértő is, aki 
tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel. 
A hosszú, két és fél órásra nyúló ülés témá-
ja ezt követően a Munkacsoport vezetője 
által témakörönként szortírozott lakossági 
javaslatokkal kapcsolatos vélemények 
megosztása volt.

Összegzés: A döntéselőkészítő folyamat-
ról, a munkacsoport tevékenységéről Uj-
vári-Kövér Mónika munkacsoport-vezető 
a február 11-i ülés után összefoglalásként 
elmondta, hogy nagyon sok munkaórát 
töltöttek együtt a megbeszéléseken, és még 
több időt vett igénybe minden résztve-
vő részéről a háttérmunka, ami alapján 
igyekeznek valóban konszenzusos, a 
törvényeknek is megfelelő, de elsősorban a 
helyzet rendezését elősegítő javaslatcsoma-
got összeállítani február végére. 

Éjféli záróra

Folyamatosan dolgozik, egyeztet, ülésezik a december 19-én megalakult Belső-Erzsébetvárosi döntés-elő-
készítő Munkacsoport, melynek február végéig kell meghoznia döntéseit az éjféli zárórával kapcsolatos 
objektív és konszenzuson alapuló új kritérumrendszert összefoglaló javaslatcsomaghoz. A belső-erzsébet-
városi vendéglátóhelyek nyitvatartási rendjének újraszabályozásáról a testület fog dönteni. A Munkacso-
port vezetője, Ujvári-Kövér Mónika elmondta, már látszik az eredménye a sok munkának, hiszen a február 
középén tartott első olyan ülésen, melyen már határozatokat hozott a Munkacsoport, 10 döntésből 9 ese-
tén teljes egyetértésben egyhangúlag igennel szavaztak a tagok az előkészített javaslatokról. A konszenzus 
tehát megszületőben, a kérdés változatlanul nem az, hogy lesz-e éjféli záróra, hanem, hogy hogyan. 

RAZZIÁN JÁRTUNKAmíg a Munkacsoport végzi feladatát, a belső-erzsébet-városi területen hatósági ellenőrzésekkel, közrendvé-delmi intézkedésekkel igye-keznek a rendet fenntartani. Lapunk lehetőséget kapott arra, hogy részt vegyünk egy rajtaütésszerű razzián, erről összefoglalónkat a 6–7. oldalon olvashatják. 



KÖZBIZTONSÁG

Péntek este 9 órakor civilként együtt üldögélni 50-60 rendőr-
rel egy rendőrőrsön két dolgot jelenthet: vagy valami nagyon 
csúnyát művelt az ember, vagy a munkáját végzi. Elég nyug-
talanító utóbbiként is ott lenni, egyrészt, mert sosem razziáz-
tunk még, másrészt, hogy a rendőrök megérzik, ha valaki nem 

közülük való, és méregetik a civilt: mi a fenét keres itt? Rajtunk 
kívül egyetlen „nemrendőr” van még a teremben, dr. Kispál Ti-

bor, Erzsébetváros alpolgármestere, de a kerületi kapitány mellett 
ül és még fel is szólal, szóval ő bizonyosan rendben van.

A gyanú „szaga” akkor oszlik el körülöttünk, amikor az eligazítás végén az akciót 
szervező tiszt bejelenti: a BRFK sajtósai mellett az Erzsébetváros újság munka-

társai is jelen lesznek a razzián a Bulinegyedben. Az elöljáró több mindenre 
felhívja a kollégái figyelmét: öltözzenek melegen, mert hajnalig tart az akció; 
a razzián kábítószert, prostituáltakat és garázdákat keressenek. A felszólalók 
hangsúlyozzák: mindenki szigorúan tartsa be a szakmai és jogi előírásokat!

Este 10 óra
Villogó rendőrautók között hajtunk át a Rákóczi úton, a buszsávban. Nor-
mális körülmények között sosem tehetnénk meg ilyet, a fotós kollégával 
teljesen izgalomba jövünk. Az első megálló egy nappal élelmiszerboltként, 

este étterem-kocsmaként üzemelő bár. Odabent a bulizók megdöbbennek, 
a zene hirtelen leáll, a lámpákat felkapcsoltatja az egyik rendőr. Azonnal 

előkerül a tulajdonos, aki vehemensen és angolul üvöltözni kezd. A magas 
férfi azt kiabálja, hogy egyébként fizet adót, minden engedélye megvan, miért 

zaklatják a vendégeit. A rendőrök közül többen gond nélkül kommunikálnak 
angolul, így szólítva fel a vendégeket papírjaik bemutatására. Az egyenruhásokról 
egyébként  lepereg az üvöltözés, pókerarccal néznek vissza. „Mi csak a munkánkat 
végezzük” – magyarázza nekem az egyik rendőr.

Eltelik vagy 20 perc, mire a tulajdonos megnyugszik, a rendőrök elkezdik kipakol-
tatni a vendégek zsebeit, és megvizsgálják a papírjaikat. A tulaj felháborodva kiabálja 
végig a 20 percet, de aztán rádöbben, hogy nincs mit tenni. Neki is átnézik a ruháját.

FOGCSIKORGATÓ HIDEGBEN RAZZIÁZTUNK 
A BULINEGYEDBEN A RENDŐRSÉGGEL
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„Rögtön az elején 
azt üvöltötte: 

fizet adót, 
    jogai vannak.”

23 óra
A következő állomás számunkra egy körúti kocsma. A razzia egészen más 
hangulatban telik: a biztonsági őrök ismerősként üdvözlik egyik-másik rendőrt, 
a bent iszogatók ördögvillát és nyelvet mutatva próbálnak pózolni a Készenléti 
Rendőrség egyes kollégáival, de azok nem találják ilyen viccesnek a helyzetet. A 
tulajdonos öltöny-nyakkendőben egyeztet az akció vezetőjével. Gyorsabban is 
végzünk, pedig a kocsma majdnem dupla akkora, mint az előző hely. 

A villogós csapatszállító a Kéthly Anna térnél egy diszkó és bár előtt 
fékez le; az utcára ömlik ki a fűszag, ahogy belépünk. A rendőrök 
szimatolnak, majd hívják a drogkereső kutyát; egy teljesen 
beállt férfit el is visznek. Az egyik teremben a rendőrök 
egy kádra bukkannak. Mit keres itt egy kád?!? – nézünk 
egymásra a kollégámmal. Az akció vezetője közben egy 
verekedéshez irányítja a készenlétieket az Akácfa utcá-
ba; a verekedőket civil ruhás rendőrök választják szét, 
de elkél az erősítés. 

Éjfél
Gyalog masírozunk át egy sztriptízbárba a Dob 
utcában. Az igencsak kapatos, gyűröttnyakú ven-
dégek hol viccelni próbálnak a rendőrökkel, hol 
fenyegetőznek, de ugyanúgy nem mennek semmire. 
Látjuk, hogy a lányok fintorral húzzák vissza magukra 
a semmit sem takaró fellépőruhájukat. 

Kapásból utána átmegyünk egy másik egységhez, ame-
lyik taxisokat ellenőriz a Madách térnél. A sofőr magyaráz-
kodik, miközben a rendőrök a zseblámpájukkal a csomagtar-
tóba és az utastérbe világítanak be. A csikorgó hideg ellenére 
egy szál pólóban vihogcsáló britek támolyognak arrébb; ahogy 
meglátják a rendőröket, azonnal lepisszegik egymást. 

Hajnal kettő múlt
A razzia hajnalban ér véget valahol a Gozsdu udvarnál. Mindenki 
fáradt, ez látszik. 

– Nem a szórakozókkal van baj, hanem azokkal, akik nem tudják 
betartani a közösségi normákat, vagy bűncselekményt követnek el – 
foglalja össze lapunknak dr. Kispál Tibor alpolgármester, aki végigjárta 
a rendőrökkel az éjszakát. Az alpolgármester elmondta: az önkormányzat 
és a rendőrség erőn felül dolgozik azon, hogy a Bulinegyedben rend legyen, 
ennek egyik eszköze a véletlenszerű razziázás. Mint résztvevők, immár saját 
tapasztalat alapján állíthatjuk, hogy a rendszeres ellenőrzés bizonyosan komoly 
visszatartó tényező. Aki törvényszerűen „működik”, szórakozik, dolgozik, annak 
nincs mitől tartania.  

A péntek esti razzia számokban
Ellenőrzés a közterületeken és négy szórakozóhelyen. A rendőrség és a társszer-
vek 166 embert igazoltattak, és hét embert állítottak elő; három embert rablás 
kísérlete, kettőt ittas járművezetés, egyet garázdaság, egyet pedig kábítószer fo-
gyasztása miatt. Az éjjeli ellenőrzés a taxisokra is kiterjedt, egy sofőrt információs 
rendszer felhasználásával elkövetett csalás – órapörgetés – miatt fogtak el. Továb-
bi 63 gépkocsit ellenőrzés alá vontak. Három esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 
A társhatóságok három esetben egyéb eljárást kezdeményeztek. 

A résztvevőkkel közösen reméljük, mondta dr. Kispál Tibor, hogy néhány hónap 
múlva ezek a jellemzően előforduló szabálytalanságok jelentősen csökkenni fognak. 

KÖZBIZTONSÁG
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HATÁROZATOK

Raktárakból tömegszállás? 
NEM! 

A téma sajnos nagyon sürgető, és 
napjainkban is aktuális, a társashá-
zakban, a közös tereikben kialakított 
munkásszállók, tömegszállások nem 
csak ellenőrizetlen körülmények között 
alakulnak ki, de komoly közösségrom-
boló hatásuk, környezeti kárt jelentő 
létük is vitathatatlan. A decemberi 
testületi ülésen Nagy Andrea képviselő 
előterjesztését a helyiséggazdálkodással 
kapcsolatban, Molnár István képviselő 
módosító indítványával együtt tárgyalta 
a testület. A döntés alapján a jövőben a 
kerületi önkormányzat a tulajdonában 
lévő helyiségekben nem járul hozzá 
szálláshely kialakításához, sem új bérlő, 
sem funkcióváltás kapcsán, valamint 
magántulajdonban lévő, nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek esetében 
sem tartja kívánatosnak a szálláshellyé 
történő átalakítást, átminősítést, ilyen 
irányú használati mód változtatást.

Megújulhat a K11 
Terézváros Önkormányzatával közösen 
vesz részt kerületünk az Urban Innova-
tive Actions kezdeményezése pályázaton. 
A projektet a támogatható költségek 
80%-áig az ERFA társfinanszírozza. Az 5 
millió eurós, azaz több mint 1,5 milliárd 
forintos nagyságrendű támogatáshoz 
minimum 20% önerőt kell biztosítani. A 
benyújtott pályázat célja a Hunyadi téri 
piac és a K11 kulturális központ felújítá-
sa. A Király utca 11. szám alatti, K11 néven 
közismert önkormányzati kulturális 
intézményben valósítanák meg a „Met-
ronom” könnyűzenei élményközpontot, 

a „Pengető” kávézóval, valamint egy 
inkubátorház is helyet kapna itt fiatal 
zenészek számára. 

Forgalomtechnikai kérdések 
A Kazinczy utca forgalmi rendjének 
megváltoztatása kapcsán alakult ki ér-
dekes vita a december közepi testületi 
ülésen az előterjesztő Garai Dóra és a 
módosító indítványt benyújtó Bor-
ka-Szász Tamás között. A cél mindkét 
esetben ugyanaz, de míg az előterjesz-
tő kifejezetten és aktuálisan a Kazinczy 
utcára vonatkozó határozat meghoza-
talát szorgalmazta, addig a módosító 
indítvány egy komplex közlekedési 
és forgalomtechnikai vizsgálat és terv 
elkészítésétől teszi függővé, néhány 
hónappal később az átalakításokat. 
Végül a testületi többség a módosító 
indítvány elfogadásával arról döntött, 
hogy kezdeményezik Belső-Erzsébetvá-
ros forgalomtechnikai szabályozásának 
felülvizsgálatát és szükség szerinti 
módosítását, a kerületben kialakult 
forgalmi zavarok és az átmenő forga-
lom csökkentése, valamint a kerékpá-
ros közlekedés feltételeinek javítása 
érdekében. Határidő május 31. 

Felmérik a parkolóhelyeket
A lakossági parkolóhelyek témájában is 
döntött a testület, Garai Dóra előterjeszté-
sét Borka-Szász Tamás módosító indítvá-
nya gyakorlatilag felülírta, utóbbit szavaz-
ták meg a képviselők. Eszerint a kerület 
parkolási szabályrendszerének átfogó 
felülvizsgálatát kezdeményezi a testület, 
hogy a lakosság parkolási lehetőségei a 

munkanapokon 18 órától reggel 8.00 óráig 
terjedő időszakban érdemben javuljanak, 
a mozgássérültek számára létesített par-
kolóhelyek száma és elhelyezkedése az 
érintettek számára kedvezően módosul-
jon, valamint a közterület felhasználása a 
kerületi lakosság érdekeinek megfelelően 
javuljon. Határidő: június 30. 

 
Rollerek és riksák 

Mivel nagyon sok panasz érkezett az 
önkormányzathoz az elhagyott, szétdo-
bált, a gyalogos forgalmat akadályozó 
elektromos rollerek miatt, Erzsébetváros 
vezetése döntött, a szerteszét ledo-
bált eszközöket összegyűjtik, és talált 
tárgyként tárolják – adta hírül a kerületi 
honlap. Mint megtudtuk, a helyzet ren-
dezésére vonatkozó egyeztetés megkez-
dődött az üzemeltető céggel. 

Biztonságosabb
Erzsébetvárosért

Erzsébetváros is csatlakozik az EFUS-hoz, 
a mintegy 250 európai várost tömörítő, 
nonprofit szervezethez, ami tulajdonkép-
pen egy, az európai városok biztonságá-
ért létrehozott fórum. A tagság lehető-
séget biztosít az európai képzésekben 
és projektekben való részvételre és a 
projektekkel járó finanszírozásra.  

 
Testületi ülések élőben

Fontosnak tartja a testület a lakosság 
széles körű tájékoztatását, ezért a lakók 
a tervek szerint legkésőbb áprilistól a 
neten követhetik majd élőben a testületi 
ülések közvetítéseit.

RÖVIDEN
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Több 100 milliós tartozások
Galambos Andrást csak tavaly november végén nevezték ki az Erzsébetváros Fejlesztési 
és Beruházási Kft., valamint az EVKINT Kft. ügyvezető igazgatójának, de meglehetősen 
gyorsan kiderült, hogy jól működő szervezet helyett 275 millió forintos lejárt tartozást 
vett át EVKINT Kft.-vel kapcsolatos munkájával együtt. Sajnos, a később előkerült ada-
tok azt mutatták, hogy még ettől is több a hiány. Az azonnali testületi döntés átmeneti-
leg megoldást kínált, a feladatok ellátása a pénzügyi nehézségek ellenére, átszervezéssel, 
ütemezésekkel, egyeztetésekkel, fizetési halasztással, önkormányzati költségvetési támo-
gatással megoldódott, a problémákat sikerült áthidalni, bár nyilván felmerül a büntető-
jogi felelősség kérdése a témában, amire a későbbiekben bizonyosan választ kapunk.

Hűtlen kezelés, 
csalás?
Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy 
csalás, hűtlen kezelés gyanúja miatt 
Erzsébetváros önkormányzata felje-
lentést tett ismeretlen tettesek ellen az 
Erzsébetváros Kártya működtetésével 
kapcsolatban.

Az Erzsébetváros Kártya az ön-
kormányzat által kiadott, névre szó-
ló, azonosító sorszámmal ellátott, a 
kártyarendszert üzemeltető hálózathoz 
csatlakozó üzletekben kedvezményes 
vásárlási lehetőséget biztosító kártya. 
Ezt a kártyát a legtöbb erzsébetvárosi 
ismeri is, ám azt nem tudják, hogy csak 
az üzemeltetése egy adott időszakban 
48,1 millió forintba került a kerületnek, 
míg a lakosságnak nyújtott kedvezmény 
összege mindössze 15 millió forintot 
tett ki. A belső ellenőri vizsgálat több 
szabálytalanságot is feltárt, ráadásul az 
Erzsébetváros Kártyához köthetően „in-
gyenesen átvehető” különböző áruaján-
dékok – fenyőfa, almáspite csomag, 
húsvéti sonka – tavaly 73 millió forintba 
kerültek, a kártyával kapcsolatos pro-
pagandára fordított összeg is megha-
ladta a 16 millió forintot. Erzsébetváros 
önkormányzata közleményében közölte: 
„a jelenlegi kártyarendszer alapos 
felülvizsgálatra szorul annak érdekében, 
hogy a továbbiakban az Erzsébetváros 
Kártya valóban a kerületi lakosok és a 
helyben működő vállalkozások érdekeit 
szolgálja.” A rendszert szerződésileg 
üzemeltető Magyar Kedvezményhálózat 
Kft. válaszközleményben a Facebook-on 
jelezte, hogy a vásárlási kedvezménye-
ket biztosító szolgáltatás érvényes, a 
meglévő szerződés alapján a + Discount 
Erzsébetváros kártya birtokosok 2021. 
augusztus 22-ig jogosultak a hálózat 
kedvezményadó helyein a vásárlási ked-
vezmények igénybevételére, valamint 
ugyanitt tiltakoztak a jó hírük megsér-
tése miatt. A feljelentés alapján nyilván 
elinduló nyomozás eredményéről 
tájékoztatjuk olvasóinkat. 

Ingyenes jogsegélyszolgálat 
Erzsébetvárosban
Év elején újraindult a polgármesteri hivatal népszerű szolgáltatása, a lakosság számára 
ingyenes jogsegélyszolgálat. A Dr. Szentestóth Györgyi Ügyvédi Iroda munkatársai 
több évtizedes ügyvédi gyakorlattal rendelkeznek, minden kedden és csütörtökön 
16.00-18.00 óra között várják a lakosokat a Klauzál Csarnokban található Ügyfél-
szolgálati Irodán. 

A jogsegélyre az alábbi telefonszámokon lehet bejelentkezni: 06-1-269-8060 vagy 
06-1-269-8035.

A Szücs Balázs és dr. Kispál Tibor alpolgármesterek képviselő-testület elé terjesz-
tett javaslata alapján a jó tanuló, 5.-8. osztályban minimum 4,80-as, 9.-12. osztály-
ban 4,70-es átlagot elérő diákok ösztöndíjban részesülhetnek. Az erzsébetvárosi 
önkormányzat által most alapított Karinthy Frigyes ösztöndíjat március 2-ig lehet 
igényelni. A felhívás megtalálható a www.erzsebetvaros.hu weboldalon. 

Ösztöndíjat kaphatnak a jó tanulók!

Kövesse ön is az önkormányzati híreket a kerület honlapján a www.erzsebetvaros.
hu címen. Ha szereti a kötetlenebb formát, akkor az Erzsébetváros Hírei Facebook 
csoportban mindig találhat aktuális információt.
www.erzsebetvaros.hu
www.facebook.hu / Erzsébetváros hírei

Mindig friss hírekkel



Az önkormányzat évente nekiugrik, 
hogy megbirkózzon a bulinegyedben 
felhalmozódó szeméttel, de az egész 
kerületben gondot jelent a kutyapiszok és 
a csordultig telt, rosszul üríthető kukák 
is. Ezért dr. Kispál Tibor alpolgármester 
január közepén egyeztetésre hívott két 
magyar céget, amelyek egy szoftveres 
szolgáltatással segíthetnek rendezni a 
kerületi „kukahelyzetet”.

– A kerület 
vezetésének terve, 
hogy megújítja, 
racionálisabbá 
teszi a közterületek 
takarítását – mondta 
el az alpolgármester a találkozón. Sze-
rinte ennek nem feltétlenül több ember 
felvételét kell jelentenie, hanem, hogy 
korszerűbb, jobb technikával tudják a 
felhalmozódó szemét okozta problémá-
kat megoldani. Dr. Kispál Tibor szerint 
az is fontos szempont, hogy magyar 
legyen a technológia. 

Jelen esetben egy olyan szoftver be-
szerzésén gondolkodik az önkormányzat, 
amely térinformatikai rendszer segít-
ségével megmutatja, hogy a kerületben 
melyik kukát kell kiüríteni és melyik 
kuka üres. Ezen felül Erzsébetváros 
nagyobb, jobban üríthető kukák kihe-
lyezését is fontolgatja, mert a most kint 

álló szemetesek könnyen megtelnek és 
nehezen üríthetők.

A tanácskozásra meghívott szak-
emberek, Koltai Péter és Kövesi Jenő 
elmondták, hogy a szoftverjük moni-
torozza, fejleszti, kontroll alatt tartja 
a kerületben kihelyezett kukákat. A 
rendszer internetalapú, társul hozzá 
mobilalkalmazás, amelynek segítségével 
a kukát ürítő munkatársak fotót készíte-
nek a kiürített, megtisztított tárolókról. 
Ugyancsak minden szemetes QR-kódot 
is kap majd.  

A kihelyezett kukákból adatbázis 
készül, amely minden adatot megmutat 
az önkormányzat számára, sőt, még sta-
tisztikát is készít, és üzemeltetési modellt 
állít fel. Így pár hét után a kukát kezelők 
minden szemetes esetében meg tudják 
majd mondani, hogy mennyi idő alatt 
telik meg. A szoftver fejlesztői szerint a 
rendszer nagyon könnyen kezelhető és 
gyorsan használható. 

Fontos, hogy a mobilalkalmazásnak 
van egy, a helyiek számára kifejlesztett 
felülete is, amelyen be lehet jelenteni, ha 
valaki teli kukát, vagy áldatlan állapoto-
kat tapasztal valahol. A szakemberek sze-
rint a rendszerük bevezetésével 100%-kal 
javul a kukák ürítésének hatékonysága, 
így nem rontják tovább a városképet a 
túlcsorduló szemetesek. 

A kuka is lehet okos!
Erzsébetvárosban, mint minden belvárosi kerületben komoly gondot jelent az utcák tisztán tartása.  
Az önkormányzat ezért folyamatosan arra törekszik, hogy hatékonyabban végezhessék ezt a munkát.
Idén már lehet, hogy egy XXI. századi technológia lesz a segítségükre.

„...a szoftver monitorozza, 
fejleszti, kontroll alatt tartja 
a kerületben kihelyezett kukákat.”

ÖNKORMÁNYZAT/KÖZTISZTASÁG
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A képviselő-testület döntése alapján 2020-tól újra 
versenyezhetnek egymással Erzsébetváros legszebb 
belső kertjeit és udvarait létrehozó közösségek. 
Érdemes lesz figyelni a pályázati kiírásokat!

Újra van „Erzsébetváros kertje” pályázat 

A Hunyadi téri jégpálya használatáról kötött megállapodást az üzemeltető 
VI. kerületi önkormányzattal Erzsébetváros, így a kerületi iskolákba járó 
gyerekek számára a teljes szezonban ingyenes az iskolai keretek között 
megszervezett korcsolyázás. Minden képviselő támogatta a javaslatot.

Korilehetőség az iskolásoknak



CIVIL ÉLET
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Az önkormányzatban a közeljövőben egy 
nagyobb szabású civil rendezvényt is ter-
veznek, amelyre természetesen az összes 
szervezet hivatalos lesz.  Ezt az eseményt 
a tervek szerint egyébként minden évben 
megrendezik majd, a polgármester és a ci-
vil alpolgármester védnökségével. További 
lépés, hogy a négy „kerekasztal” a jövőben 
rendszeresen összeül egyeztetésre, de sor 
kerülhet rendkívüli találkozókra is, ha az 
adott területeket érintő aktuális kérdések 
ezt indokolttá teszik. Rendkívüli egyez-
tetés történhet akár az önkormányzat 
kezdeményezésére, de maguk a szerve-
zetek is kérhetik majd. Az egész most 
beinduló rendszer lényege a folyamatos 
kapcsolattartás és véleménycsere, továbbá 
a szervezetek közötti szorosabb együttmű-
ködés előmozdítása.

Szociális ágazati találkozó
A Kockacsoki családi csokimanufaktúra 
barátságos kávézójában karácsony előtt 
Szücs Balázs alpolgármester meghívására 
gyűltek össze azon kerületi civil szer-
vezetek, amelyek a szociális ágazatban 
tevékenykednek. Az összejövetel résztve-
vői egyértelműen üdvözölték a kezdemé-
nyezést, ami alapján a civilek munkájuk és 
tevékenységük szerint válogatott, rendsze-
res és tematikus kerekasztal-beszélgetése-
ken vesznek részt. Így jobban megismerik 
egymást, és hatékonyabban integrálódhat-
nak a kerület életébe. Az első összejövete-
len tizenhárom, szociális munkát folytató 
szervezet képviselői vettek részt, akik előtt 
Szücs Balázs elmondta, a jövőben az ön-
kormányzat kiemelt szerepet szán a civil 
szervezeteknek. Úgy gondolja, fontos, 
hogy a civilek rendszeresen találkozzanak 
egymással, hogy ismerjék egymást, hiszen 

köztük is létre kell jönnie a folyamatos 
kommunikációnak. Hangsúlyozta, hogy 
az önkormányzat arra törekszik, hogy 
„energizálja” a civil szervezeteket, és teret 
adjon nekik a működéshez, a közösség-
szervezéshez.  Ezután a tervekről beszélt, 
arról, hogy szeretnének a civil szervezetek 
rendelkezésére bocsátani egy co-working 
irodát, ahol jogi, könyvelési és pályázat-
írási segítséget is kaphatnak majd. A 
legfontosabb cél, fejezte be mondandóját, 
hogy „a civil szervezeteket bevonjuk a 
döntési folyamatokba”. Az alpolgármester 
bevezetőjét követően a szervezetek egyen-
ként bemutatkoztak, és oldott beszélgetés 
közben osztották meg tapasztalataikat.

Kulturális szervezetek 
Január közepén folytatódott a december-
ben megindult tematikus civil kerek asztal-
beszélgetés, melyre Szücs Balázs alpolgár-
mester most a kultúrával foglalkozó civil 
szervezeteket hívta ismerkedő beszélge-

tésre. A megjelent húsz különféle szerve-
zet képviselői bemutatkoztak egymásnak, 
kiderült, melyikük mióta és a kultúra 
mely ágával foglalkozik a kerületben. A 
mostani „első” kerekasztal-beszélgetések 
alapvető célja, hogy felmérhető legyen az 
adott területen dolgozó civil szervezetek 
köre, hogy az önkormányzat megismer-
kedhessen céljaikkal, terveikkel, miköz-
ben ők is megismerkednek egymással. Cél 
továbbá, hogy a szervezetek első kézből, 
a civil szervezetekkel foglalkozó alpolgár-
mestertől kapjanak tájékoztatást az önkor-
mányzat hosszú távú stratégiai céljairól, 
illetve, hogy közvetlenül megismerhető 
legyen a civil közösségek véleménye, 
javaslatai, problémája és igényei.

Négy civil kerekasztal 
– egy közösség
A civil szervezetek közösségépítő tevékenysége nagyon fontos, munkájukat a legtöbb önkormányzat 
igyekszik támogatni. Erzsébetvárosban Szücs Balázs civil ügyekért felelős alpolgármester szervezésében 
decemberben a szociális, januárban a kulturális civil szervezetek ültek össze bemutatkozó kerekasz-
tal-beszélgetésre. Mint a decemberi eseményen a civil szféra alpolgármesterének szavaiból kiderült, 
a jövőben rendszeresen négy kerekasztalt kívánnak „működtetni”, a szociális, a kulturális, a sport és 
szabadidős (ideértve a természetvédelemmel foglalkozókat is), illetve az érdekképviselet-érdekvédelem 
területén dolgozó civil szervezetek számára. 

FELHÍVÁS
Kérjük a kerületi civil szervezeteket, hogy 
rendezvényeikről, eseményeikről értesítsék 
szerkesztőségünket, vagy küldjék el anyagaikat, 
rövid beszámolóikat, az erzsebetvarosujsag@
erzsebetvaros.hu e-mail-címre.



2019. szeptembere és 2020. január közepe között 95 ember fa-
gyott halálra Magyarországon, derül ki a Magyar Szociális Fórum 
összesítéséből. A Habitat for Humanity 2013-as jelentése szerint a 
nyolcvanas évek óta folyamatosan növekszik a kihűlt emberek szá-

ma Magyarországon, ezt támasztják alá az azóta megje-
lent adatok is. A legtöbben (60%) fűtetlen lakásukban, 
a többiek a kórházba szállításuk közben, beszállításuk 
után (20%), illetve a szabad ég alatt (20%) hűltek ki. A 
Város Mindenkié (AVM) szerint olyan intézkedésekre 
van szükség, amelyek megakadályozzák, hogy em-
bereknek az utcán kelljen aludniuk, hogy hónapokat 
kelljen kihúzni fűtetlen, penészes lakásokban vagy, 
hogy idős korukra teljesen magukra maradjanak, 
szinte minden odafigyelés és segítség nélkül.

Mit tehet Ön? 
Küldjön jelzést az önkormányzatnak és/vagy a civileknek! Az 
otthon kihűlés pontosan olyan, mint a családon belüli erőszak: 
érdemes felvenni a kapcsolatot a helyi szociális szervezetekkel 
és az önkormányzattal. Ha észreveszi, hogy a szomszédjának 
már fűtésre sem telik, próbáljon segítséget kérni!

Téli krízishelyzet
Erzsébetváros önkormányzata arra kéri a lakosságot, hogy a 
hideg, fagyos, téli hónapokban mindenki fokozottan figyeljen a 
krízishelyzetben élőkre, és ha valaki ilyen élethelyzetet tapasz-
tal, jelezze, kérjen segítséget. 

Vészhelyzetben egész Budapesten hívható a  +36 1 338 4186 
telefonszám. Az önkormányzat szerződésben áll a Golgota 
Keresztény Gyülekezet Egyesülettel, és velük közösen térképezi 
fel a segítségre szorulók körét.

Ha valaki fűtetlen lakásban lakik, vagy ilyen körülményről 
tudomása van, akkor azt az alábbi telefonszámokon: +36 1 352 
8672, +36 1 342 5907 jelezheti.

Amikor az időjárás ezt szükségessé teszi, a szakemberek kiad-
ják a vörös kódot – ez jelzi a szokásosnál is súlyosabb vészhelyze-
tet. Vörös kód esetén a Vörösmarty utcai Nappali Krízisközpont 
(+36 1 786 1946) éjjel-nappal nyitva tart, és 100 ember részére 
biztosít meleg helyet, étkezési és tisztálkodási lehetőséget.

SZOCIÁLIS/EGÉSZSÉGÜGY
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ÉletMentő Applikáció
Megjelent és letölthető az Országos Mentőszolgálat ÉletMentő applikációja, mellyel könnyen, 
gyorsan és pontosan egy gombnyomással lehet mentőt hívni. Az ÉletMentő applikáció segít-
ségével úgy lehet mentőt hívni, hogy a Vészjelzés funkció segítségével telefonos kapcsolatba 
kerül a segítségre szoruló, vagy a segítséget kérő az Országos Mentőszolgálat mentés-
irányítóival, és ezzel egy időben pedig az alkalmazás elküldi pontos tartózkodási helyét és 
az egyéb, az illető által megadott információkat a mentésirányító központba.

Hívja fel egyetlen gombnyomással vészhelyzet esetén az Országos Mentőszolgálatot! 
Küldje el egyszerre pontos helyét és a legfontosabb információkat, hogy könnyebben megta-

láljuk, gyorsabban, felkészültebben érkezhessen a segítség! 
Elérhető a Google Play és az App Store-ban! 

Bővebb információ: https://www.mentok.hu/ha-baj-van/eletmento-app/

RIASZTÁS + HELYMEGHATÁROZÁS + ELSŐSEGÉLY 

Ezen a télen 
már százan 
fagytak 
meg

Vörös kód esetén a 

Vörösmarty utcai Nappali 

Krízisközpont (+36 1 786 

1946) éjjel-nappal nyitva 

tart, és 100 ember részére 

biztosít meleg helyet, 

étkezési és tisztálkodási 

lehetőséget.



Az erzsébetvárosi egészségügyi 
helyzetet vitatta meg a házi-
orvosokkal az önkormányzat 
vezetése és dr. Oláh Lajos, Teréz- 
és Erzsébetváros országgyűlési 
képviselője január közepén.  

– Mindannyian tudjuk, hogy a kerület 
lakói számára az egészségügyi ellátás 
az egyik legfontosabb kérdés, így az 
önkormányzat számára is nagyon fontos, 
hogyan tudna hozzájárulni, hogy a lakók 
színvonalasabb ellátásban részesülje-
nek - jelentette ki Niedermüller Péter 
polgármester a találkozón, hozzátéve: a 
mostani fórum azért jött létre, mert az 
önkormányzat aktívan szeretné segíteni a 
háziorvosok munkáját.

A résztvevők jó néhány problémát 
soroltak fel a megbeszélésen, többek között 
a betegek tájékoztatásával kapcsolatos gon-
dokat, illetve az adminisztrációs terheket 
sokallták. Sokak számára nehezen elérhe-
tőek a háziorvosi szolgálattal kapcsolatos 
adatok is. Dr. Oláh Lajos rákérdezett, hogy 

a bulinegyedbe érkező turisták, illetve a ke-
rületbe be nem jelentett albérlők orvosi el-
látásával kapcsolatban mi a helyzet, milyen 
problémákkal találkoznak a háziorvosok. 
Válaszképp a résztvevők elmondták, főleg 
idegen nyelven jelent gondot a helyben élő 
külföldiek és turisták esetében az ellátás és 
annak adminisztrálása. A polgármester kö-
zölte, hogy a problémákat a legjobb tudása 

szerint megpróbálja orvosolni, ez pedig 
már az idei költségvetésben is látszani fog. 

Niedermüller Péter elmondta: fon-
tosnak tartja, hogy folyamatosan tartsa 
a kapcsolatot az egészségügyi ellátás 
képviselőivel, ezért februárra újabb 
egyeztetést kezdeményez, amelyre már a 
Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatóját 
is szeretnék meghívni.

Viziten a háziorvosok

Pánikra azért nincs ok
A koronavírus kapcsán dr. Szilágyi Emese, a Péterfy kórház epi-
demiológus, járványügyi szakembere egyértelműen azt mondja, 
hogy pánikra a jelenleg ismert adatok szerint nincs ok, de 
természetesen ilyen esetben jobb félni, mint megijedni. A tájé-
koztatás az egyik legfontosabb eleme a járvány megelőzésének.  

– A koronavírus-fertőzés az esetek egy részében enyhe 
lefolyású, influenza jellegű megbetegedést eredményez. Tény, 

hogy jelen tudásunk szerint a megbetegedés lázzal, köhögéssel, 
légzési nehezítettséggel, tüdőgyulladásra jellemző radiológi-
ai eltérésekkel is járhat, manifesztálódhat enyhe, közepes és 
súlyos tünetekkel, ideértve a súlyos tüdőgyulladást, légzési 
elégtelenséget, szepszist és szeptikus sokkot is. Fontos hang-

súlyozni azonban, hogy a koronavírus 
a fertőzött betegek kis részénél okoz 
olyan tüdőgyulladást, ami valóban 
életveszélyes légúti elégtelenséghez 
vezethet. A fertőzésre gyanús személy 
elkülönítése Budapesten továbbra is 
a Dél-Pesti Centrumkórház - Országos 
Hematológiai és Infektológiai Intézet-
ben (DPC) történik. Jelen pillanatban 
nincs tudomásunk arról, hogy Ma-
gyarországon koronavírussal fertőzött 
egyén tartózkodna, a gyanúval vizsgált 
emberek nem voltak fertőzöttek. 
Mint minden járvány esetén azonban 
érdemes betartani az alapszabályo-

kat, intézményünkben is a protokoll szerint kiadtuk a 
megfelelő eljárásrendet, amelynek alapjául a korábbról ismert 
SARS és MERS-koronavírus járványok során alkalmazott WHO 
és az ECDC ajánlásait vesszük figyelembe. A lakosság számára a 
legfontosabb tudnivaló, hogy veszélyeztetett kategóriába azok 
tartoznak, akik a tünetek kezdetét megelőző 14 napban Kínában 
jártak, vagy közvetlen kapcsolatban álltak koronavírus-fertőzött 
beteggel. 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 

(NNK) ingyenesen hívható zöldszámokat 

hozott létre a koronavírussal kapcsolatos 

lakossági megkeresések gyors és szaksze-

rű megválaszolása érdekében.  

Tel.: 06-80-277-455 06-80-277-456 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/ 

lakossagi-tajekoztatok/koronavirus 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/ 

lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/ 

448-tanacsok-a-magyar-lakossagnak

2019-nCoV azaz a koronavírus 

EGÉSZSÉGÜGY

2020. FEBRUÁR     Erzsébetváros    13



14    Erzsébetváros     2020. FEBRUÁR

FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS

www.budapest.hu

Erzsébetváros a fővárosban 
A Fővárosi Közgyűlés döntéseit általában kicsit távolabbról szemléli a lakosság, pedig a kerületek ép-
pen úgy részei a fővárosnak, mint a városok a megyéknek.  A 2011-es törvénymódosítás óta a közgyűlés 
tagjainak nagyobb részét a kerületek polgármesterei teszik ki, mellettük kilenc képviselő lehet kompen-
zációs listáról tagja a testületnek. A döntések ritkábban érintenek adott kerületet, bár néha erre is akad 
példa, azonban sok határozat elkerülhetetlenül fontos mind a 23 településrész számára. Végigböngészve  
a határozatokat, összeválogattunk egy csokornyit, az elmúlt 3 hónap fővárosi közgyűlési döntéseiből. 
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Építési stop a Városligetben
Bár a Városliget papíron nem tartozik 
Erzsébetvároshoz, parkokban rendkívül 
szegény, ellenben nagyon sűrűn beépí-
tett kerületünk határos vele, így Buda-
pest patinás parkja lényegében Erzsébet-
város tüdeje. A Közgyűlés döntése szerint 
csak a már folyamatban lévő építkezése-
ket fejezhetik be, így nem építik újjá az 
egykori Városligeti Színházat sem, amely 
még jobban elvágná kerületünktől a Vá-
rosligetet. Döntés született arról is, hogy 
a főváros történeti kertté fogja nyilvání-
tani a Városligetet.

Közlekedés: 
könnyítés az álláskeresőknek
Minden fővárosi álláskereső, így Erzsé-
betváros munka nélkül maradt lakosai 
számára is ingyenes lett a BKV haszná-
lata, hogy ezzel is megkönnyítsék egy új 
munkahely megtalálását.

Felújítás a Síp utcában
A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmé-
ben a Budapest Közút Zrt. felújítja a 
Síp utca teljes útfelületét - a Dohány 
utca és a Rákóczi út között. Az úttest 
felújításával párhuzamosan sor kerül a 
járdák újraburkolására is, amit a kerület 
költségvetéséből fedeznek.

Zöldesítés és klímavészhelyzet
Budapest belvárosa európai össze-
hasonlításban nagyon szegény zöld 
területekben, s ezen belül Erzsé-
betváros helyzete az egyik legrosz-
szabb. Jó hír, hogy elindult a főváros 
zöldítésének programja, amelynek 
során a VII. kerületben is több lesz 
az árnyat adó, a port megszűrő fa, 
s ezzel – és a tervezett forgalom-
csillapítással – kerületünk levegője 
is tisztább, frissebb lehet. Ezt a cél 
szolgálja a klímavészhelyzet kihir-
detése is, amelyet első intézkedései 
között fogadott el az új Fővárosi 
Közgyűlés.

Nem alkalmazzák a túlóratörvényt
A fővárosi cégeknél betiltották a 
rabszolgatörvényként elhíresült 
túlóratörvény alkalmazását, így az 
a kerületünkben működő fővárosi 
tulajdonú cégekben sem lép életbe. 

Forrásmegosztás: 
több jut a kerületnek
A fővárost és a kerületeket megillető 
források elosztása során magasabb 
összeg jut a kerületeknek: míg 2019-
ben összesen 132 milliárd forintot ka-
pott a 23 kerület, 2020-ban csaknem 
19 milliárddal több, 147,8 milliárdon 
osztozhatnak a fővárosi kerületek.

Egyszerűbb és olcsóbb lesz 
a parkolás
A Fővárosi Közgyűlés elindította az 
egységesebb budapesti parkolás 
programját, amelynek köszönhető-
en nem fordulhat majd elő, hogy az 
utca egyik oldalán jelentősen eltérő 
díjszabás legyen életben, mint az 
utca másik oldalán. A mobilfizetés is 
fogyasztóbarát lesz, mivel kezdemé-
nyezik mind a három nagy mobilszol-
gálatóval a tranzakciós díjak egysé-
gesítését, továbbá azok csökkentését 
is. Ez különösen fontos a parkolóhe-
lyekben szegény, autóktól túlzsúfolt 
Erzsébetvárosban, amelyet csak a 
keskeny és forgalmas Király utca 
választ el Terézvárostól, így az utca két 
oldalán különböző parkolási társasá-
gok működnek. A minél egységesebb 
parkolást annak figyelembevételével 
alakítanák ki, hogy a kerületek parko-
lásból származó bevételei lehetőség 
szerint ne csökkenjenek.

Közösségi autóbérlés
Döntöttek, hogy megvizsgálják, milyen 
kedvezményekkel lehet elterjedtebbé 
tenni személygépkocsi-használatot 
közösségi autóbérlés formájában, 
főleg a várakozás versenysemleges 
megkönnyítésével. Ez csökkentheti az 
Erzsébetvárosra zúduló, és ott parkol-
ni próbáló személyautók számát.



A testület is támogat
A Demokratikus Koalíció erzsébetvárosi frakciója kezdeményezé-
semre előterjesztésben kérte a képviselő-testület állásfoglalását a 
„péterfys” kérdésben.

A testület nagy többséggel – a fideszes képviselők nem szavaztak – határozatban 
mondta ki: elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a központi költségvetés folyamatosan 
elégtelen finanszírozást biztosít az intézménynek. Ennek következtében a kórház 
adósságállománya évről évre újratermelődik, a budapesti kórházak között rendsze-
resen a legnagyobb kinnlévőséggel rendelkezik. A fő ok a krónikus  alulfinanszíro-
zottság, az intézmény nem teheti meg, hogy nem látja el a betegek egy részét, mert 
nem kap elég forrást a fenntartótól.

A képviselők szintén deklarálták: elfogadhatatlan, hogy a – részben országos ellá-
tást biztosító – kórház nem került be az első körben felújítandó, kiemelt budapesti 
kórházak közé, és teljes korszerűsítése beláthatatlan messzeségbe tolódott.

A képviselő-testület egyben felkérte a polgármestert, hogy hívja meg az emberi 
erőforrás minisztert egy közös intézménybejárásra a jelenlegi helyzet és a szükséges 
fejlesztések felmérése érdekében, illetve a témában hívjon össze egy kihelyezett, 
rendkívüli képviselő-testületi ülést. Kásler Miklós miniszternek a polgármester 
meghívó levelére december óta nem sikerült válaszolnia…

A kerületünk kiemelt érdeke, hogy az állami fenntartású kórházunk helyzete 
megfelelően rendeződjön, XXI. századi színvonalon és körülmények között tudja 
ellátni az erzsébetvárosiakat. A kerületi önkormányzat új szemléletű vezetése ebben 
az ügyben végre egy nagyon határozott kezdeményező szerepet vállalt fel, de a meg-
nyugtató megoldáshoz állami segítség szükséges.

Legyen vége 
a mobilparkolás 
sarcolásának!  
Bár Magyarországon jó néhány éve 
elérhető a mobilparkolás, mégsem 
sikerült általánosan megkedveltetni az 
autósokkal. Ennek az is oka, hogy a mo-
bilszolgáltatók külön-külön, tetszőleges 
„kényelmi díjat” állapíthatnak meg, ami 
szolgáltatóktól függően a duplájába is ke-
rülhet. Extra szolgáltatásnak tüntetik fel, 
és külön díjat szednek be azután, aminek 
2020-ban a világ legtermészetesebb dol-
gának kellene lennie, hogy a telefonunk-
kal vásárolunk parkolási szolgáltatást. 
Ráadásul a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. a 
kényelmi díjból is leszedi a saját hasznát, 
illetve az önkormányzatokhoz befolyó 
parkolási díjakból is tíz százalékot kap, 
minden egyes forint után. A Demokra-
tikus Koalíció országgyűlési képviselő-
jeként törvényjavaslatot nyújtottam be 
a mobilparkolási díjak egységesítéséért, 
hogy az autósok és önkormányzatok töb-
bé ne járjanak rosszul. Úgy gondolom, 
hogy a XXI. században célszerű inkább 
támogatni a modern technika nyújtot-
ta megoldásokat, és nem büntetni kell 
azokat, akik az aprópénzvadászat helyett 
a mobilparkolást választják.  A törvény-
javaslat a DK támogatását is elnyerte, 
fontosnak tartjuk, hogy a mobilszolgálta-
tók egységes díjszabást állapítsanak meg, 
így harminc forintban maximálva a díjat. 
Annak érdekében pedig, hogy a Nemzeti 
Mobilfzetési Zrt. ne nyerészkedhessen a 
kényelmi díjon, a javaslat teljesen eltöröl-
né az eddigi ötven forintos jutalékukat, 
továbbá a jelenlegi tíz százalék helyett 
maximum 2,5% részesedést kapnának az 
önkormányzatok pénzéből. Így ennyivel 
is több pénz maradna az önkormányza-
toknál, és kevesebbe kerülne az autósok-
nak a parkolás. 

FACEBOOK
Azok, akik szívesen böngészik a Face-
book oldalait, naprakész információkat 
találhatnak oldalamon. Szeretettel várok 
mindenkit, akit érdekel a helyi közös-
ségi élet és a politika.   facebook.com/
drolahlajos

A gettó felszabadulása
A holokauszt eltörölhetetlenül belevésődött Erzsébetváros történelmébe, az itt élők 
kerületszerte találkozhatnak az emlékezés különféle formájában a vészterhes múlttal. 
Politikusként, emberként egyformán kötelességemnek érzem, hogy ez a történelmi 
emlékezet – élő emlékezet maradjon, ezért tartom fontosnak, hogy a kerületi isko-
lások és az itt élők is egyaránt lehetőséget kapjanak a tények megismerésére. A szer-
vezésemben zajló rendhagyó történelemórákon a diákok még élő holokauszt-túlé lők 
emlékei alapján ismerhették meg a vészkorszak éveit, javaslatomra Ujvári-Kövér 
Mónika képviselő előterjesztése alapján kerületi kisfilm készült az erzsébetvárosi 
gettó életéről. Az idei, 75. évfordulós, a gettó felszabadulása alkalmából szervezett 
megemlékezés-sorozat önkormányzati és hitéleti eseményein én is részt vettem. 

Dr. Oláh Lajos

Fogadóórán való részvétel előzetes egyeztetés után lehetséges, mely a drolahlajos@dkp.hu e-mail-címen keresztül tehető meg.
A megjelölt e-mail-cím mellett képviselő úr a 06-30-709-1102-es mobilszámon is elérhető a fogadóórák egyeztetése céljából.
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önkormányzati képviselő  Benedek Zsolt 

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

Az októberi 
választásokat 
követően a 
képviselői tevé-
kenységem kissé 
átalakult, hiszen 
az elmúlt 9 év 
nagyon mun-
kás, felfokozott 

időszaka után most egy kicsit csendesebb 
vizekre eveztünk. Ez azonban szeren-
csére nem jelenti azt, hogy kevesebb a 
munkánk, csak kevésbé látványos, mint 
az előző időszakban. Mindenesetre itt is 
szeretném biztosítani azokat a szavazó-
kat, akik a Fidesz–KDNP képviselőire 
voksoltak, hogy megháláljuk a bizalmu-
kat a következő 5 évben is. Mi továbbra 
is az erzsébetvárosiak érdekében 
fogunk tevékenykedni nap mint nap, 
ahogyan eddig is tettük!

Három testületi ülés van mögöttünk, 
eltelt az új vezetés első 100 napja, amely 
mindig mérföldkő egy önkormányzat 
életében. Számos fontos ügyről tárgyal-
tunk és döntöttünk a testületi és bizottsá-
gi üléseken, mégis a lakossági visszajelzé-
sek és a médiavisszhang a „bulinegyed” 
ügyére fókuszálódott leginkább. Magam 
részéről is érdeklődéssel nyugtáztam, 
amikor az első majd a második testületi 
ülésen sem terjesztették elő a vendéglátó-
helyek azonnali éjfeles zárását, amely az 

elsőszámú kampányígéretként szerepelt 
az ellenzéki összefogás programjában. 
Ehelyett munkacsoport felállítását kezde-
ményezte a polgármester, konzultációk 
szervezését és a korábbi fideszes előter-
jesztések mintájára egy objektív kritéri-
umrendszer kialakítását, mellyel egyes 
esetekben engedélyezhető az éjfél utáni 
nyitvatartás is. Döntést februárra ígérnek 
az ügyben.

A lakók azonban türelmetlenek, ami 
teljesen érthető. Nekik azonnali zárórát 
ígértek. Szép számmal vannak azok az 
erzsébetvárosiak, akik a „bulinegyed-
ből legyen kultúrnegyed” koncepcióját 
támogatják, mellyel egyetértünk, hiszen 
Vattamány Zsolt korábbi polgármesterrel 
mi is ezt az elképzelést szerettük volna 
megvalósítani.  

Reménykedünk tehát, hogy Erzsébet-
város új vezetése egy olyan, a lakók 
számára kedvező megoldást kínál 
mielőbb a „bulinegyed” problémájára, 
amelyet mi is támogathatunk.

Hova tovább „bulinegyed”?

Január 23-án volt szerencsém részt venni 
az Erzsébetvárosi Fidelitas tisztújító 
közgyűlésén, amelynek eredményeként Vi-
rágh Előd folytatja a szervezet elnökeként 
munkáját. Alelnökként szintén folytathatja 
tevékenységét Radics Béla és Balog Géza, 
míg Vincze Emília első alelnöki mandátu-
mát kezdi meg. A csoport elnökségéhez 
csatlakozva operatív koordinátorként 
Veres Rajmund, míg projekt koordinátor-
ként Tóth János tölt be vezető pozíciót a 
jövőben. A kerületi Fidelitas tagjai személy 
szerint az én munkámat is sokszor segítik, 
így a továbbiakban is közösen, karöltve 
folytatjuk a munkát, és megvédjük az 
eddig elért eredményeinket. Munkájukhoz 
erőt, kitartást kívánok!

Tisztújítás a Fidelitasban
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Borbélyné Bárdi Zsuzsanna  2. választókerület

E-mail: borbelynebardi.zsuzsanna@erzsebetvaros.hu
Fogadóórát egyeztetett időpontban tartok.
Bejelentkezés a 06 20 574 0584 telefonszámon.

Lakhatás 
A 2. számú egyéni választókörzet képviselőjeként a 
legnagyobb problémának az önkormányzati tulaj-
donban lévő lakások rettenetes állapotát látom. Kör-
zetemben az egyéni problémákon túl, 2 olyan ház-
tömb is van (Király utca 25-27-29., ill. Csányi utca 
4. és 8.), ahol a lakók sok-sok éves kálvária után 
joggal várnának megoldást végre kiszolgáltatott 
helyzetükre. Sajnos, a fideszes kerületvezetés az 
elmúlt 9 évben, gyakorlatilag inkább értékesítette a 
megfelelő állapotú lakásokat, semmint megoldotta 
volna velük a kiköltöztetésre ítélt lakók cserelakás 
gondjait. Körzetemben vannak olyan házak, amelyeknek lakói 
másfél évtizede hiába várják, hogy eladásra vagy lebontásra ítélt lakásaikból kiköltöz-
hessenek. Az új kerületvezetés szinte megoldhatatlan helyzetet vett át, a rendelkezésre 
álló lakások legtöbbjében se a gáz, se a víz nincs bevezetve, így cserelakásnak alkal-
matlanok.  Ezért is döntött úgy Erzsébetváros képviselő-testülete, hogy az EVIN új 
vezetése által kidolgozott koncepció mentén, 100 önkormányzati lakás felújításába 
kezd, amellyel reményeink szerint megszüntethetők lesznek az áldatlan állapotok. 

Szórakozóhelyek
Körzetem másik megoldandó kérdését a belső-erzsébetvárosi szórakozóhelyek nyit-
vatartásának szabályozása jelenti. Belső-Erzsébetváros élete nem szólhat kizárólag a 
turizmusról. A helyben élők joggal várják el, hogy a tiszta és nyugodt lakókörnyeze-
tükhöz való joguk ne sérüljön nap, mint nap 24 órában. A november 25-i testületi ülés 
határozata nyomán megalakult Belső-Erzsébetváros Munkacsoport egy olyan szigorú, 
objektív feltételrendszer kidolgozására kapott mandátumot, amelynek kötelező betar-
tása mellett tarthatnának csak nyitva vendéglátóhelyek az általános éjféli záróra után.  

Alpolgármesterként
A hozzám tartozó legfontosabb terület Erzsébetváros 2 piaca, a Garay téri piac és a 
Klauzál téri csarnok működésének felügyelete. Az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési 
Kft. új vezetője – Rókay Attila – 2019. november végi kinevezését követően azonnal 
munkához látott, december közepére pedig lezajlott a teljes dokumentáció, illetve 
a piacok műszaki átadás/átvétele.  Az új szakemberekkel, jogásszal megerősített 
vezetés 2020-as tervei között a piacok műszaki karbantartásának eddig sajnálatos 
módon elmaradt munkálatai szerepelnek első helyen.  A piacok kihasználtságán új 
bérlők bevonásával igyekszik javítani az új piacvezetés.  

El a kezekkel 
a Városligettől!
Bár a Városliget közigazgatásilag nem 
Erzsébetvároshoz tartozik, kerületünk 
lakói számára mégis kiemelt fontosság-
gal bír. Budapest egyik legszennyezet-
tebb levegőjű, nagy forgalmú város-
részében élünk, az egy lakosra jutó 
zöldfelület itt a legkisebb Budapesten. 
Ilyen körülmények között, nagyon nem 
mindegy az erzsébetvárosiaknak, mi 
történik a Városligetben/a Városligettel, 
hisz a jó közlekedésnek köszönhetően 
Budapest legrégebbi közparkja 15 per-
cen belül a kerület minden pontjáról 
elérhető. Érthető, ha a kerületiek több-
sége aggodalommal figyeli a Városliget 
tervezett beépítését, ahelyett, hogy az 
továbbra is közparkként működtetve 
nyújtana kikapcsolódási, feltöltődési, 
sportolási lehetőséget a közelben élők, 
– így az erzsébetvárosiak – számára is.

Év végén a Ligetvédők szervezésé-
ben, a VI., VII., XIV. kerületek vezető-
inek, valamint Kerpel-Fronius Gábor 
főpolgármester-helyettes részvételével 
bejárást tartottunk a Városligetben, 
ahol a Ligetvédők felkészült önkén-
tesei mutatták meg nekünk azokat a 
„lopakodó” beruházásokat, melyekkel 
a kormány ki akarja játszani a Fővárosi 
Önkormányzat további építkezések 
megkezdését tiltó határozatát. Erzsé-
betváros vezetése határozottan kiáll a 
döntés mellett, el a kezekkel Budapest 
legnagyobb közparkjától!

VÁROSLIGET BEJÁRÁS

Az első 100 nap
ÚJRAINDULT 
A KERÜLETI JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 2020. január közepén újraindult a kerületiek számára ingyenes jogse-gélyszolgálat. A Klauzál téri csarnok 1. emeletén található ügyfélszolgá-lati irodában, minden kedden és csütörtökön, 16.00-18.00 között, Dr. Szentestóth Györgyi ügyvédnő vár-ja a kerület lakóit.
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KÉPVISELŐI OLDAL 4. választókerület  Borka-Szász Tamás
Fogadóórát előzetesen egyeztetett időpontban tartok. 

E-mail: borkaszasztamas@erzsebetvaros.hu. Telefonszám: 06-30-863-1148
Információs oldalam: https://www.facebook.com/bsztamas

A választókörzetemben több erzsébetvárosi társasház 
szorgalmazta, hogy egy korábban jól működő nemes hagyo-
mány újraindításával legyen ismét egy olyan bemutatkozási 
lehetőség a társasházak számára, amelyen a lakóközösségek 
a házuk udvarán saját erőből kialakított kertjeikkel, telepített 
növényeikkel pályázhatnak, és kiválasztásra valamint díjazás-
ra kerülnének a legszebb erzsébetvárosi kertek, udvarok.

A Demokratikus Koalíció frakcióvezetőjeként örömmel 
terjesztettem be a testület januári ülésén az erre vonatkozó 
előterjesztésemet, melyet a képviselők egyhangúlag támogat-
tak. Ennek értelmében minden év áprilisában kerülne sor az 
„Erzsébetváros Kertje” pályázat nyilvános kiírására, melyen 
a kerület társasházi közösségei pályázhatnak. A pályázaton in-
duló kerteket, udvarokat helyszíni megtekintés után értékelő 
bizottság véleményezi majd. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az új pályázat semmilyen 
formában nem érinti – csak kiegészíti – a létező pályázatot, 
melyre önkormányzatunk mintegy 5 millió forint keretösz-
szeget biztosít lakóközösségek és önkormányzati intézmények 
részére növényesítés támogatása céljából.

Fontos közérdek, hogy az októberben megválasztott új 
képviselő-testület tevékenységét, a korábbi ciklushoz képest 
szélesebb körű nyilvánosság, és teljes átláthatóság jelle-
mezze. Noha a testületi ülések alapvetően nyilvánosak, 
azokon sajnálatos módon kevés kerületi lakónak van ideje 
és lehetősége személyesen megjelenni, pláne órákon át ott is 
maradni. A testületi ülés élő közvetítésével, illetve a rögzített 
kép- és hanganyag nyilvános közzétételével egy szélesebb 
lakossági kör tud első kézből tájékozódni a testület munká-
járól, döntéseiről.

A Demokratikus Koalíció frakciójának javaslatát a ka-
merás közvetítőrendszer beszerzésére a képviselők nagy 
többséggel támogatták! 

Fontos – takarékossági – szempont a jelenlegi, több millió 
forint értékű szavazórendszer megtartása, illetve hogy a 
közvetítő rendszer legyen képes automatikusan, önvezérelten 
működni, és a közvetítés során lehetőség szerint minimális 
kezelői személyzetre legyen szüksége. Elvárás volt, hogy a 
lakosság minél magasabb színvonalú tájékoztatása érdeké-
ben rendelkezésre álljon egy olyan internetes felület, amely a 
publikált videófelvételek esetében biztosítja a testületi ülések 
időpontja, a napirendi pontok és a felszólaló személye szerinti 
utólagos visszakereshetőséget, szűrhetőséget és a hozzászólá-
sok külön lejátszását! 

 Így a lakók utólag célzottan visszakereshetik egy-egy tes-
tületi ülésről az őket érdeklődő témákat, megnézhetik a csak 
az adott napirendi pontnál elhangzott képviselői hozzászólá-
sokat. Szintén lehetőség lesz egy-egy politikus szerepléseinek, 
felszólalásainak kigyűjtésére, külön meghallgatására.

Az új közvetítő rendszerrel nagy lépést tettünk az átlátható-
ság, a tájékoztatás javítása érdekében. Ez a választási ígérete-
ink hangsúlyos része volt, és ez a testületi ülések tekintetében 
– alig három hónap alatt – valósággá is vált.

Kövesse élőben 
a képviselő-testület 
munkáját!

Kié lesz 
Erzsébetváros 
legszebb udvara, 
kertje?

ILLUSZTRÁCIÓ

DÍJAK
A résztvevő társasházak oklevelet kapnak, az első 
hét helyezett társasház pénzdíjban is részesül. 
 I. helyezett:   300.000 Ft
 II. helyezett: 200.000 Ft
 III. helyezett: 140.000 Ft
 IV. helyezett: 100.000 Ft
 V. helyezett:  100.000 Ft
 VI. helyezett:  80.000 Ft
 VII. helyezett: 80.000 Ft
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KÉPVISELŐI OLDALBónus Éva  10. választókerület

Fogadóórát egyeztetett időpontban tartok.
E-mail: Bonus.Eva@erzsebetvaros.hu
Telefon: +36-30-227-4859

Szeretnék néhány fontos gondolatot megosztani 
Önökkel az eddigi képviselői munkámról.

 Lakói megkeresések
Október óta több, mint ötven megkeresést kaptam választókör-
zetem lakosaitól, többekkel az utcán, boltban futottam össze, 
ami mindig nagy öröm számomra, hiszen munkám során el-
sődleges forrásom az itt lakók véleménye és meglátásai. Nagyon 
sok javaslatot hallgattam meg, köszönöm, hogy rávilágítottak 
jó pár problémára, tettek fel kérdéseket, és hogy rámutattak 
helyspecifikus gondokra. Köszönöm a bizalmukat, és a jövőben 
is számítok Önökre, hogy együtt építsük Erzsébetvárost!

 Pénzügyi és kerületfejlesztési bizottság

A Pénzügyi és kerületfejlesztési bizottság elnökhelyetteseként 
kerületünk pénzügyeibe van beleszólásom. Legfontosabbnak 
a vagyoni helyzetünk megőrzését és a méltányosság elvének 
érvényesítését tartom. Folyamatosan rávilágítok a működé-
si anomáliákra, kiskapukra, hiszen az önkormányzati cégek 
fenntartható és hatékony gazdálkodása elengedhetetlen háttere 
feladataik professzionális ellátásához.

Képviselő-testületi munka

Nagy örömömre szolgál, hogy olyan kezdeményezéseket 
támogathattam, amik programommal összhangban vannak. 
Kiemelném a társasházi pályázatok folyamatossá tételét, a köz-
műtérkép elkészítését zöldesítési célból, illetve a védett lakások 
létrehozását a családon belüli erőszak áldozatai számára.

Kedves körzeti Lakosok!

Kérem, 
      TOVÁBBRA IS 
   forduljanak hozzám bizalommal!
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KÉPVISELŐI OLDAL 9. választókerület  Devosa Gábor
Nem tartok havi vagy heti fogadóórát, megbeszélés, egyeztetés után, 

a hét bármelyik napján lakóim rendelkezésére állok. 
Keressenek a +36 1 462 31 06-os irodai telefonszámon, vagy közvetlenül elérhetnek a +36 30 900 33 11-es mobilszámon.

DEVOSA GÁBOR: Az MSZP-frakció 
egyik elsődleges feladatának tartja, hogy 
a forgalom szabályozása, a parkolási 
anomáliák megoldása mellett a közleke-
désben résztvevő gyalogosok védelmére 
is megoldást találjunk.  Választókerüle-
temben is nagyon sok óvodás és iskolás 
gyermek lakik, akik számára rendkívül 
fontos, hogy a forgalomban is biztonság-
ban érezhessék magukat. 

Erzsébetvárosban az Okos város prog-
ram keretében nagyon fontos változást 
tervez bevezetni önkormányzatunk, 
mégpedig az úgynevezett okos zeb-
rák kiépítését kezdjük el a költségvetés 
elfogadása után.  A Generali alapítvány 
honlapján részletesen leírják az okos zebra 
működését, idézve onnan egy mondatban 
megfogalmazható a lényeg is: A Safecross 
Okos Zebra egy olyan közlekedésbiz-

tonsági rendszer, mely az útburkolatban 
elhelyezett aktív LED prizmák segítségé-
vel, villogó fénnyel hívja fel az autósok 
figyelmét, a kijelölt gyalogátkelőn éppen 
áthaladó gyalogosokra. A rendszer csak 
akkor lép működésbe, amikor a zebrán 
ténylegesen áthalad a gyalogos.

A http://solarway.hu/okoszebra/ olda-
lon egy kis videófilmben a sofőr szem-
szögéből is láthatjuk, mekkora a különb-
ség a hagyományos és az okos zebrákhoz 
közelítő autók vezetői számára. 

DR. KISPÁL TIBOR: Többszöri tárgyalá-
sok, és a más kerületekben már kiépített 
rendszer tapasztalatainak megismerése 
után úgy gondoljuk, hogy Erzsébet-
városban is bizonyosan sikeres lesz a 
próbaüzem. A tervek szerint először az 
iskolák és óvodák környezetében kerülne 
3-4 helyen kiépítésre az okos zebra, és 

amennyiben lakossági visszajelzések 
egyértelműen pozitívak lesznek, a kerület 
több pontján igyekszünk majd forrást 
biztosítani a telepítésre.

Belvárosi „okos zebrák”
Az autóforgalom megjelenésével egyszerre megszületett a gyalogosok úttesten való átkelésének prob-
lémája is. A járókelő embereket forgalmi jelek, táblák, zebrák igyekeznek megóvni az óvatlan autósoktól 
vagy a saját figyelmetlenségüktől, ám sajnos a mai napig hallani olyan balesetekről, amik a gyalogos 
átkelőhelyeken történnek. 

 Frakciótársam, dr. Kispál Tibor MSZP-s képviselő oldalán egy építkezéssel kapcsolatos anomáliáról olvashatnak. (22. oldal)

MSZP-
FRAKCIÓ

HOGYAN MŰKÖDIK 
AZ OKOS ZEBRA?
Szenzoros érzékelők 

észlelik a tényleges 
áthaladást.

A vezérlő jelet ad 
az útburkolatba 
helyezett speciális 
LED-lámpáknak.

Kizárólag tényleges 
átkelésnél.

Villogás = ember!



http://solarway.hu/okoszebra/
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KÉPVISELŐI OLDALGarai Dóra  önkormányzati képviselő

E-mail: garai.dora@7ker.hu
Telefonszám: +36 30 227 4481. Facebook:  https://www.facebook.com/groups/elhetoerzsebetvaros
web: www.7ker.hu

A kerületi döntéshozatali mechanizmus 
színfalak mögötti történéseiről egyesü-
letünk tagjai a  „Mellébeszélések nélkül” 
elnevezésű szókimondó rendezvényen 
kendőzetlenül meséltek.

Önök közül sokan megkerestek, ho-
gyan is áll Belső-Erzsébetváros ügye: 
Mint ismeretes, az éjféli zárórával kap-
csolatos rendeletmódosítót a testület 
napirendről levetette, helyette pedig egy 
munkacsoport felállítására került sor, 

melynek célja a lakosság és a vendéglá-
tósok konszenzusos megegyezése lenne. 
Szikszai Sándor, egyesületünk munka-
csoporti delegáltja részletesen beszámolt 
az eddigi ülésekről. Beszámolója némi-
képp elkeserítő, hiszen a munkacsoport 
működése nem konszenzus alapján 
történik, hanem egyszerű szavazati 
többség alapján, ahol a szavazati arányok 

úgy oszlanak meg a vitás felek között, 
hogy 2 ember a vendéglátósok képvise-
letében, 1 ember a lakók képviseletében 
(kinek részvételével kapcsolatban már az 
első pillanatban súlyos összeférhetetlenség 
merült fel), és 1 ember a kerületi egyesület 
képviseletében szavaz, ez az arány pedig a 
szavazások alkalmával nem a lakosságnak 
kedvez. Megítélésünk szerint immár szó 
sincs éjféli záróráról, ami alól egy bizonyos 
kritériumrendszer alapján lehet kivételt 
kapni, számunkra az kezd kirajzolódni, 
hogy a belső-erzsébetvárosiakat diszkri-
mináló rendelet továbbra is megmarad, 
és néhány helytől lesz csupán megvonva 

a lehetőség a reggelig való nyitvatartásra. 
Természetesen civil képviselőként tovább-
ra is mindent elkövetek, hogy a lakosság 
érdekei ne legyenek szőnyeg alá söpörve.

Emellett kerületünk egy másik fontos 
problémája a rémisztően kevés zöldfelü-
let és a rossz levegő, ezért részt vettem a 
Klímabarát Települések Szövetségének 
konferenciáján, hogy életképes, fenn-
tartható javaslatokkal tudjam segíteni 
Erzsébetvárost, amellyel kapcsolatos 
előterjesztéseimmel a következő testületi 
ülésen találkozhatnak. 

TISZTELT ERZSÉBETVÁROSI OLVASÓIM!
Képviselői munkám első 100 napja alatt az 
Élhető Erzsébetváros Egyesület helyi civil képvi-
selőjeként számtalan beadvánnyal gazdagítot-
tam a testületi ülések anyagait, melyek a kerület 
legégetőbb problémáit érintik. Ezek többek 
között a vendéglátóhelyek nyitvatartását, a kö-
zösségi együttélés szabályait, a kocsmatúrákat, 
a riksák szabályozását, a határértékeket túllépő 
zeneszolgáltatást, az átlátható önkormányzati 
működést, nem utolsó sorban pedig a lakossági 
parkolási struktúra megteremtését célozták. 

Önkormányzati munkánkról 
részletesen tájékozódjon 
a hetedhetker.blog.hu oldalon, vagy 
a www.7ker.hu weboldalon



22    Erzsébetváros     2020. FEBRUÁR

KÉPVISELŐI OLDAL 3. választókerület  Dr. Kispál Tibor
E-mail: kispal.tibor@erzsebetvaros.hu

Fogadóóra időpontja: minden hónap második péntekén, 14.00–16.00 óráig. Helye: Nyugdíjas Klub, Király u. 97.
Telefonos egyeztetés és bejelentkezés a +36 1 462 3207-es telefonszámon.

De lássuk a tényeket. A Dob utca és a 
Csengery utca 11. szám saroképülete 
újjáépítés alatt áll, konkrétan a Csengery 
utca 11. szám alatti, fővárosi védettség 
alatt álló épület diákszállóvá történő 
átalakítására építési engedély került 
kiadásra. A munkálatokat tavaly nyáron 
kezdték meg. Az épület mellett működik 
a Dob utcai Erzsébetvárosi Magyar-An-
gol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Szakgimnázium.

Az építkezés megkezdése óta számos 
alkalommal jelezte az iskola vezetése, 
és a környéken lakók is, hogy a bontási 
és építési munkák olyan körülmények 
között történnek, amelyek kifejezetten 
balesetveszélyes helyzetet teremtenek 

a járdán és az autóúton, a munkálatok 
olyan mértékű porszennyezést okoznak, 
amelyek veszélyeztetik a gyermekek, is-
kolai dolgozók és az ott lakók egészségét. 
A munkálatokat végző építésvezetővel 
gyakran kommunikálni sem tudnak, 
hiszen az építkezésen dolgozók többsége 
külföldi állampolgár. A Csengery és Dob 
utcákat gyakran, előre ki nem plakátolt 
időben lezárják, vagy olyan gépekkel dol-
goznak, amelyek az iskola megközelítését 
akadályozzák. Jogosultság hiányában az 
Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság 
járőrei sem tudnak eljárni, jóformán csak 
a gyermekek, szülők és pedagógusok 
részére biztosítják a balesetmentes közle-
kedési helyszínt.

Por van, kosz van, szellőztetni sem le-
het az iskolában, de a környező házakban 
sem. Legutóbb a szabályszerű kivitelezés 
ellenőrzését kértük a Kormányhivatal 
Építésfelügyeleti osztályától. Szeretnék 
tájékoztatni mindenkit, hogy a hónapok 
óta tartó botrányos építési körülményeket, 
és a szó szerinti nemtörődömséget nem 
fogom szó és intézkedés nélkül hagyni. 

LAPZÁRTA UTÁN  Pár nappal a cikkem 
leadása után újabb hírrel egészíthettem 
ki a fentieket. A hatósági eljárás most már 
mindenképpen megindul, ám információim 
szerint az iskola igazgatóját február elején 
személyesen felkereste az építkezés vezetője. 
Reményeim szerint nem csak szóbeli, de lát-
ható intézkedés is követi a kapcsolatfelvételt.

Botrányos építkezés
A Dob utca és Csengery utca sarkán álló épület felújításával kapcsolatban hónapok óta levelezek, egyez-
tetek, megbeszélek, szülőkkel, tanárokkal, iskolaigazgatóval, művezetővel, munkásokkal, hivatallal. Az 
utóbbi napokban eszembe jutott a Retró sorozat egyik budapesti epizódja, mikor a riporter a jegyzetelő 
rendőrt mutatja be, aki éppen felírja egy építkezés adatait, a rendetlenség miatt felelőssé téve és meg-
büntetve az építésvezetőt. Most őszintén, ha ez a ‘60-as években működött, akkor miért nem működik ma?

 Frakciótársam, Devosa Gábor MSZP-s képviselő oldalán az okos zebrák kerületi bevezetésének lehetőségéről olvashatnak. (20. oldal)

Tisztelt Lakók! Kérem, keressenek a Facebookon is. 
Képviselői oldalamat szeretném az Önök igényei, kérdései, javaslatai alapján frissíteni, így várom üzeneteiket. 
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KÉPVISELŐI OLDALMolnár István  5. választókerület
Fogadóóra időpontja: március 6.
Helye: 1077 Budapest, Rózsa u. 3. szám (utcáról nyíló önkormányzati helyiség) 
A 462-3137-es telefonszámon vagy a molnar.istvan@erzsebetvaros.hu e-mail-címen történő időpont-egyeztetés
esetén személyesen felkeresem Önt.

Tisztelt Lakóim!
A tavalyi önkormányzati választások előtt 5 olyan kiemelt feladatot fogalmaztam meg cél-
ként magam elé, melyeket ebben a ciklusban szeretnék megvalósítani. Most, négy hónap 
elteltével röviden összefoglalom ezek állását.

Továbbra is a legfontosabb számomra, és képviselői munkám 
alapját képezi, a lakókkal való állandó kapcsolattartás. Ennek 
fontos eleme például, hogy én nem a havi egyszeri fogadóórá-
ban hiszek, hanem megkeresés, igény esetén, egyeztetett 
időpontban elmegyek Önökhöz. Ezen továbbra sem kívánok 
változtatni. 
Karácsonyi csomag: Évek óta hagyomány, hogy a karácsonyi 
csomagot kiviszem azokhoz a lakókhoz, akik nem tudnak érte 
elmenni. Decemberben 15 lakóm élt a felajánlott lehetőséggel 
és jelezte felém, hogy nehézséget okoz számára a csomagok 
átvétele. Mindannyiukhoz személyesen vittem el a csomagot, 
mert úgy gondolom, hogy a közvetlen kapcsolattartás során az 
együttműködésünk a kölcsönösségen alapul. 
Szén-monoxid-érzékelő: Ugyancsak ehhez a témához tartozik, 
hogy a tavalyi évben kicsit csúszott a szén-monoxid-érzékelő 
pályázat a közbeszerzés miatt. Azért, hogy már karácsony előtt 
megkapják a lakók, körzetem mind a 27 elnyert készülékét 
átvettem és eljuttattam lakóimnak. 

A LAKÓIM1

A képviselő-testület március végéig dönt Belső-Erzsé-
betváros sorsáról. Véleményem nem változott, nem 
lehet folytatni, hogy a hét 168 órájából 168 a lakókkal 
szemben a bulié, zajé, mocsoké legyen.

BELSŐ-ERZSÉBETVÁROS2

Átadtam javaslataimat a takarítási és a zöldfelület kar-
bantartási feladatokra, két külön cégből kialakított új, 
összevont társaság vezetőinek.

A TAKARÍTÁS TELJES ÁTALAKÍTÁSA 3

A decemberi testületi ülésen elfogadta a képviselő-tes-
tület a társasházi pályázatok teljes átalakítására vonat-
kozó javaslatomat. Erről részletesen az újság 2. oldalán 
olvashatnak. A február 19-i ülésen a pályázat kiírása és 
az ahhoz tartozó költségvetés elfogadása után  válik tel-
jessé az új rendszer, javaslatom szerint kiemelt pénzügyi  
támogatással. Amennyiben kérdésük lenne a pályázatok-
kal kapcsolatban, keressenek elérhetőségeimen!

A TÁRSASHÁZAK TÁMOGATÁSA 4

Az új testület egyhangúan elfogadta előterjesztésemet a 
kerületi közműtérkép készítéséről, így a februári közgyű-
lésünkre már azt a javaslatot terjeszthetem be, hogy „…a 
továbbiakban minden közterület-kialakítás vagy felújítás 
esetén valamennyi, erre alkalmas helyre zöldfelület, elsőd-
legesen ültetett fa, fasor kell, hogy kerüljön, és megvizs-
gáljuk, hogy az eddig kihelyezett dézsás fák és oszlopos 
virágtartók helyett hol lehet fát ültetni, fasort kialakítani.”

VALÓDI FASOROK KIALAKÍTÁSA5
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KÉPVISELŐI OLDAL 8. választókerület  Nagy Andrea
Fogadóórát előzetes megbeszélés alapján, egyeztetett időpontban tartok. 

Bejelentkezni a +36 1 462 32 26-os telefonszámon lehet. E-mail-cím: nagy.andrea@erzsebetvaros.hu
Facebook: Nagy Andrea képviselő

Decemberben egyhangúlag fogadta 
el javaslatomat a képviselő-testület, 
melynek értelmében ezentúl tilos lesz 
önkormányzati tulajdonú helyiségben 
munkásszállást, tömegszállást kialakí-
tani. Ehhez kapcsolódott Molnár István 
frakciótársam módosító indítványa, 
melyet szintén elfogadtunk. Ennek 
értelmében a képviselő-testület felkérte a 
polgármestert, hogy a kötelező városkép-
védelmi eljárás végén ne engedélyezze 
magántulajdonban lévő, nem lakás céljá-
ra szolgáló helyiség szálláshellyé törté-
nő átalakítását, átminősítését, az ilyen 
irányú használatimód-változtatást sem. 
Hogy mennyire fontos és időszerű volt 
ez a döntés, arra az élet mutatott példát 
néhány nappal később.

Választókerületem egyik lakóházában 
– lakossági bejelentés után – tűrhetet-
len körülményeket találtunk egy ilyen 
szálláshely ellenőrzése során. Nem csak 
a környezet élhetetlenné tétele, de sok 
esetben az életveszély is fennáll ezek-

nél az ellenőrizetlen szálláshelyeknél. 
Ez utóbbinál a múlt héten a megjelenő 
gáz műszaki biztonságot felülvizsgáló 
szakértő – a jelenlétemben – a helyszí-
nen életveszélyes állapotot talált, ezért 
a szuterénben üzemelő gázkészülé-
ket azonnal kizárta a szolgáltatásból, 
jegyzőkönyvet készített, amit a Nemzeti 
Közműveknek, valamint a társasház-
kezelőnek is egy példányban átadott. 
Tudjuk, hogy sokszor ezeken a kis 
területeken akár több tucatnyi em-
bernek nyújtanak „lakhatást”, minden 
bejelentés, ellenőrzés nélkül. Jó néhány 
polgártársunk így több száz lakó kör-
nyezetét teszi élhetetlenné, közbizton-
ságilag, köztisztaságilag igencsak távol a 
biztonságosnak mondhatótól.  

Javasolni fogom a testületnek, és 
kérem a lakosságot is, hogy segítsenek 
bennünket ebben: minden, a lakosság 
által például az ügyfélszolgálaton bejelen-
tett ilyen szálláshelyet ellenőriztessünk 
le az ÁNTSZ és a Főgáz, valamint az El-

mű-Émász szakembereivel, és amennyiben 
a szolgáltatók és a hivatal illetékesei ilyen 
jellegű helyzetet tárnak fel, a kiszállási díjak 
megfizetése mellett indítsunk hivatalból 
szabálysértési eljárást a bérlő, illetve a 
tulajdonos ellen. 

A képekhez
A szabálytalanul „üzemelő” tömegszállás 
léte nem csak azért elkeserítő, mert veszé-
lyes környezetet, élhetetlen körülménye-
ket teremthet. Ha megnézzük a bejáráson 
készült fotókat (melyek többsége a face-
book oldalamon megtekinthető), felmerül 
a kérdés a másik oldalról is. Egyáltalán 
hogy lehet az, hogy embereket ilyen kö-
rülmények közé kényszeríthet bárki vagy 
bármilyen helyzet. Bizonyos, hogy az így 
élők közül sokan sokkal szívesebben élné-
nek saját lakásukban, vállalnának munkát 
szabályozott és szabályos körülmények 
között. Az intézkedéssorozat elsősorban a 
lakók, de az így munkát vállalók érdeké-
ben is nagyon fontos. 

Péterfys jutalmazottak
Ötödik éve, hogy a Péterfy kórház szakdolgozóit és a működtetésben résztvevő munkatársait igyekszem támogatni. A vállalkozók bevonásá-
val megszervezett havi jutalomátadást idén is változatlan formában fenntartjuk, 3 dolgozó mehet 2020-ban is havonta 3 napos, 2 személyes, 
rekreációs célú wellnesshétvégére. Decemberben a karácsonyi ünnepségen került sor a díjak átadására, ahol, mint egy adventi naptárt, 24 vá-
sárlási utalványt is átnyújtottam. A decemberi díjazottak Bucsiné Fischer Gabriella osztályvezető ápoló (III. Krónikus Belgyógyászati Osztály), 
Scherczer Róbertné pénzgazdálkodási osztályvezető-helyettes (Pénzügyi Osztály) és Szabó-Ferge Krisztina ápoló (III. Mozgásszervi Osztály) 
voltak. A januári jutalmazottak Csákiné Baksa Katalin osztályvezető ápolóhelyettes (V. Mozgásszervi Sérültek Osztály), Inhoff Ildikó intenzív 
szakápoló (Közp. Intenzív) és Jóljárt Erika ápolási asszisztens (Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály) voltak. Köszönjük a munkájukat!

Stop a tömegszállásokra



Fogadóóráimon
Október 13. után egyből számtalan 
megkeresést kaptam fogadóórákkal 
kapcsolatban. Azóta rengeteg lakóval 
ültem le beszélgetni személyesen vagy 
akár telefonon. Nagyon fontosnak tar-
tom a személyes konzultációkat, hiszen 
így kapok visszajelzést a munkánkról, és 
így tudok segíteni önöknek is. Továbbra 
is keressenek bizalommal telefonon, és 
igyekszem minél hamarabb megoldást 
találni a problémákra vagy meghallgatni 
az észrevételeket.

Panasz
Számos panasz érkezett a Rákóczi út 66. 
alatt található félkész, omladozó épület-
re az elmúlt hónapokban. A hatalmas 
ingatlan rengeteg helyet foglal el kicsi 
kerületünkben, esztétikailag zavaró, és 
gyakran tartózkodnak illetéktelenek a 
területén. Ezért felkértem a polgármes-
tert a decemberi testületi ülésen, hogy 
intézkedjen az ügyben, és tegye meg a 
szükséges egyeztetéseket. Miután márci-
usban megkapta a testület a beszámolót, 
és látjuk az ingatlan jogi helyzetét, meg 
tudjuk tenni a szükséges intézkedéseket.

Javaslatom
Az utóbbi hónapokban szinte heti rend-
szerességgel láthattuk a hírekben, hogy 
nők, gyermekek családon belüli erőszak 
következtében életüket vesztették. Az 
országban jelenleg is működnek olyan 

védett házak, amelyekben a családon 
belüli erőszakot elszenvedők átmeneti-
leg lakhatnak, azonban ezeknek a száma 
közel sem elég. Szakértők szerint jelen-
leg minden ötödik nő bántalmazott, és 
hetente egy nő hal meg bántalmazás miatt 
az országban. Az Országos Gyermek-
egészségügyi Intézet adatai szerint évente 
átlagosan 30 gyerek hal meg családon 
belüli erőszak miatt. Ezért a januári ülésen 
a képviselő-testület elfogadta javaslato-
mat a védett lakások létrehozásáról. Ez az 

intézkedés számos életet menthet meg, és 
lehetőséget biztosít a családoknak egy új 
élet megkezdésére. A lakások kialakításá-
ban szakértők lesznek segítségünkre, hogy 
minél nagyobb biztonságot tudjunk nyúj-
tani a hozzánk segítségért fordulóknak.

Bizottsági munka
Március 1-től a Városüzemeltetési 
Bizottság mellett a Művelődési, Kul-
turális és Szociális Bizottság tagjaként 
is részt veszek a munkában. Szociális 
munkás hallgatóként ez egy kiemelten 
fontos terület számomra, és azon fogok 
dolgozni, hogy a következő hónapokban 
jelentősen fejlesszük a kerület szociális 
ellátórendszerét. A Momentum Mozga-
lom erzsébetvárosi frakcióvezetőjeként 
rendszeresen tárgyalok és egyeztetek a 
kerületi frakciókkal, hogy olyan dönté-
sek szülessenek, amik a kerület fejlődé-
sét szolgálják. A jövőben is ezért fogok 
munkálkodni, és kérem továbbra is 
keressenek bizalommal.
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KÉPVISELŐI OLDALSáli Annamária  6. választókerület

Fogadóórát megbeszélés szerint, egyeztetett időpontban tartok. 
Bejelentkezni a 06-30-475-6454-es számon lehet. Mindenkit szeretettel várok!

Októberi meg-
választásunk óta 
négy tevékeny 
és sikeres hónap 
telt el Erzsébetvá-
rosban. Ezúton is 
szeretném megkö-
szönni körzetem 
lakóinak a bizal-
mát, és szeretnék 
beszámolni az 
elmúlt hónapok 
történéseiről.

Január 16-án képviselőtársaimmal részt vet-
tem az emlékezés sétáján a gettó felszabadí-
tásának 75. évfordulója alkalmából.



26    Erzsébetváros     2020. FEBRUÁR

KÉPVISELŐI OLDAL 7. választókerület  Szücs Balázs
Fogadóóra időpontja: minden hónap első hétfőjén, 16-18 óráig, valamint előzetes megbeszélés alapján egyeztetett időpontban is.

Helye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. Polgármesteri Hivatal, 3. emelet 306. szoba. Bejelentkezés a +36 20 298 31 69-es telefonszámon.
Kérem, hogy kövessék munkámat továbbra is a www.facebook.com/azenkepviselom oldalon!

Az új önkormányzat 2019. november 
4-én tartotta alakuló ülését, és az első 100 
napunkon rengeteg mindent végeztünk el 
Erzsébetváros jobb működéséért, a kerü-
letben lakókért. Az a megtiszteltetés ért, 
hogy megválasztottak civil és egyházügye-
kért felelős alpolgármesternek. Mit jelent 
mindez? Semmiképpen sem azt, hogy 
innentől nem futhat velem össze bárki az 
utcán biciklizés közben, vagy a kedvenc 
zöldségesemnél a Damjanich utcában. 

Ami fontosabb: arra figyelhetnek fel a 
VII. kerületi lakosok, hogy a kerület új 
vezetése elkezdett a valódi problémák-
kal foglalkozni, és valódi megoldásokat 
keresni. Olyan problémákhoz nyúltunk 
hozzá, amik évek óta rendezetlenek, 
mint a Bulinegyed, a parkolás, a lakha-
tás, a klímaválság, vagy éppen a kerületi 
szociális ügyek. A rengeteg fejleményből 
két fontos elemet emelnék ki: az egyik 
a Karinthy Frigyes ösztöndíj, a másik 
pedig az új társasházi és civil támogatási 
rendszer. 

A tehetséges tanulók 
támogatása
Az önkormányzat elhatározta, hogy 
képességeihez mérten támogatni fogja 
a kerületben élő és tanuló, kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó diákokat. Büszke 
vagyok rá, hogy dr. Kispál Tibor alpol-
gármester társammal közösen tettünk 
erre javaslatot, és az új képviselő-testü-
letben támogatásra találtunk. Különösen 
fontos a tehetséges és szorgalmas tanulók 
támogatása és motiválása, az utóbbi egy 
évben sokat dolgoztam rajta, hogy ez az 
ösztöndíj létrejöhessen. 

Március 2-ig igényelhetik a Karinthy 
Frigyes ösztöndíjat az 5-12. évfolyamos, 
a kerületben lakó és tanuló diákok. Az 
ösztöndíjasok pénzügyi támogatásban 
és elismerő oklevélben részesülnek. A 
pénzbeli támogatást 5 hónapig folyó-
sítja az önkormányzat, a mértéke havi 
10.000 Ft. Az ösztöndíjat ezért évente 
kétszer, a félévi és az év végi tanulmá-
nyi eredmény alapján lehet igényelni. A 
kérelmet a Polgármesteri Hivatal 1076 
Budapest Garay u. 5. szám alatti Ügy-
félszolgálati Irodáján kell benyújtani. 
Nagy büszkeséggel tölt el, hogy mos-
tantól támogatjuk a kimagasló teljesít-
ményt nyújtó, Erzsébetvárosban lakó és 
tanuló diákokat.

Hatalmas veszteség: 
elment Nagy Szilvi
Nagy Szilvi nem csak a Budapest Pride-
ot szervező alapítvány elnöke volt, ha-
nem csodálatos ember is. Erős, független 
nő, aki mindannyiunk szabadságáért 
küzdött, harcos és bátor erzsébetvárosi-
ként. A körzetemben lakott, támogatta 
a kampányomat is. Ami erejéből telt, 
megtette azért, hogy Erzsébetvárosban, 
Budapesten és Magyarországon valami 
más, valami új kezdődhessen. Példá-
ul kezdjünk el élni. Igazán. Szabadon, 
befogadóan, szeretettel. Nagyon fiatalon 
vitte el a daganatos betegség. Hiányzik. 
Nyugodjék békében!

Igazságosabb támogatásban 
részesülnek a társasházak 
és a civilek
Az önkormányzat eddig is támogatta a 
helyi társasházakat és az erzsébetvárosi 
civil szervezeteket. A kerület új vezetése 
azonban úgy döntött, hogy átalakítja a 
társasházi pályázatok és a civilek támo-
gatásának rendszerét, hogy egyszerűbb 
és hatékonyabb legyen. Ennek részleteit 
most dolgozzuk ki, de már van egy pozitív 
fejlemény: hamarosan kihirdetjük például 
az Erzsébetváros kertje pályázatot a tár-
sasházak számára, és indulhat a produktív 
versengés a kerület zöldítéséért. 

Amióta megválasztottak a civilekért és 
az egyházakért felelős alpolgármesternek, 
majdnem az összes kerületi civil szerve-
zettel és egyházzal találkoztam. Miközben 
kollégáimmal kapcsolatba léptünk velük, 
és felmértük az igényeiket, megismertük a 
gondjaikat, örömeiket, elkezdtük az évek 
során felhalmozódott tapasztalatokra ala-
pozva az új – igazságosabb és objektívebb  – 
civil támogatási rendszert felépíteni. Ugyan-
csak rendszeressé tettük a találkozókat az 
egyházakkal, akiket jobban be szeretnénk 
vonni a kerületi oktatási, egészségügyi és 
szociális problémák megoldásába.

Az első 100 nap alatt nagyon sok min-
denbe fogtunk bele, és máris nagyon sok 
minden változott meg a kerületben. Ab-
ban reménykedem, hogy ezt hamarosan 
minden kerületi lakos meg fogja érezni. 

Új alapokra 
helyezzük 
a kerület 
működését
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KÉPVISELŐI OLDALUjvári-Kövér Mónika  1. választókerület

Fogadóóra időpontja: minden hónap első hétfőjén 15-17 óráig.
Helye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. Polgármesteri Hivatal, 3. emelet 313. szoba
Bejelentkezés a +36 1 462 3359-es irodai telefonszámon.

Tíz órakor zárják 
és elzárják a teraszokat

Mindig elérhető vagyok
Ha bármilyen kérdésük, problémájuk merülne fel, természetesen a továbbiakban is állok rendelkezé-
sükre! Hivatalosan havi egy fogadóórám van meghirdetve, ám újabb hivatalba lépésem első napjától 
kezdve folyamatosan érkeznek hozzám a lakók, és – többek között – a társasházi közgyűléseken is talál-
kozhatnak velem. Mindig elérhető vagyok az Önök számára a Facebookon is, továbbá minden hónap-
ban elektronikus hírlevél formájában beszámolok a legfontosabb történésekről. Amennyiben szeretne 
feliratkozni a hírlevelemre, kérem, adja meg e-mail-címét az alábbi elérhetőségek valamelyikén!

E-mail: ujvari-kover.monika@erzsebetvaros.hu
Telefonszám: +36 1 462 3359Facebook: 
@ujvarikovermonika

A lakók nyugalma érdekében javasoltam, hogy a közösségi 
együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások 
közé soroljuk a közterületi zenesugárzást is. Ennek követ-
keztében sem gyalogosok, sem kerékpárosok, sem segéd-
motor-kerékpáros - azaz tuktuk vagy riksa segítségével 

közlekedő - szemé-
lyek nem üzemel-
tethetnek mások 
által is hallható 
módon hangha-
tás kibocsátására 
alkalmas műszaki 
vagy elektroni-
kai berendezést! 
Továbbá, kezde-
ményezésemre 
az önkormány-

zati hatóság és Erzsébetváros 
Rendészeti Igazgatósága folyamatos hatósági ellenőrzést 
– és hat helyszín tekintetében hatósági eljárást – folytat a 
közterületeken szabálytalanul tárolt tuk-tukokkal szemben. 
Képviselő-testületünk döntésének köszönhetően pedig az 
önkormányzat már maga is elszállíthatja a jogszerűtlenül 
elhelyezett járműveket, így remélhetőleg rövid időn belül 
végleg felszámoljuk a szabálytalanul „parkoló” tuk-tukokat 
Belső-Erzsébetvárosban!

A zenehallgatás 
nem közösségi esemény!

Rendszeresen érkeznek hozzám lakossági panaszok, 
bejelentések az illegálisan teraszként működő különféle 
kreatív megoldások – asztalok, padozatok – kapcsán. Kez-
deményezésemre decemberben szigorítottunk a teraszok 
szabályozásán, kötelezve az üzemeltetőt az egységes 10 
órai zárásra, a bútorok nyitvatartási időn kívüli elszállí-
tására, elzárására. Az általam javasolt rendeletmódosítás 
eredményeképp pedig természetes személyekkel szemben 
200.000 Ft-ig, jogi személyekkel (vagy jogi személyiség-
gel nem rendelkező szervezetekkel) szemben 2.000.000 
Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, hogyha ezt 
követően is szabályszegés következik be, akkor pedig visz-
szavonjuk teraszengedélyüket! A konkrét jelzések esetén 
minden esetben intézkedem a szabálysértés kivizsgálása 
érdekében, így sikerült több helyen is elérnünk – hol szép 
szóval, hol bírság kiszabásával –, hogy a vendéglátóhelyek 
elbontsák az engedély nélküli teraszokat!



Az elmúlt három hónap történé-
seiről részletesen nehéz lenne 
ekkora terjedelemben beszá-
molni, így a lényegre szorítkozva 
szeretnék tájékoztatást adni 
munkámról, terveimről, észrevé-
teleimről. Mostantól 3 havonta, 
vagyis évente négy alkalommal 
lesz lehetőség arra, hogy az 
Erzsébetváros újságban képvi-
selői híreket olvashassanak, így 
érdemes figyelni az online felü-
leteket, weboldalakat, közösségi 
oldalakat is.

Bizottsági elnökként és önkormányzati 
képviselőként mindennapi munkám 
során továbbra is legfontosabb célom, 
hogy Erzsébetváros fejlődése töretlen 
maradjon, és a kerületi beruházások 
tovább folytatódjanak. Az elmúlt közel 
10 esztendőben rengeteg fejlesztés 
történt a kerületben: megújítottuk az 
összes bölcsődénket, óvodánkat, isko-
lánkat, orvosi rendelőnket, két idősek 
otthonát, a kerületi utakat, utcákat, 
parkokat, intézményeket. A fejlesztési 
programunknak köszönhetően újult meg 
például a Klauzál téri Vásárcsarnok, az 
ERöMŰVHÁZ, az Almássy és a Madách 
tér, és összesen 20 kerületi tűzfal, de 
létrehoztuk a Belvárosi pihenőparkot, a 
Százház utcai parkot, valamint a Varázs-

doboz Játszóházat is. Számos felújítási 
tervet készítettünk elő a következő 
időszakra, melyekről egyeztetni fogok a 
polgármesterrel, és bízom benne, hogy 
az önkormányzat új vezetése valameny-
nyit elfogadja, és meg is valósítja azokat.

A fejlesztések támogatása mellett 
természetesen munkám része maradt 
a szociális gondoskodás és a kulturális 
fejlődés elősegítése is. A Művelődési, 
Kulturális és Szociális Bizottság ezeket 
a területeket fogja össze, így elnökként 
ezentúl is segíteni fogok minden olyan 
kezdeményezést, avagy meglévő prog-
ram folytatását, amely az erzsébetvárosi 
idősek támogatását, a kerület kulturális 
fejlődést szolgálja.

Erzsébetváros az elmúlt időszakban 
élen járt a zöld városok között, hiszen 
ma már nincs fejlődés környezettuda-
tos programok nélkül. Nagyon nagy 
eredménye például az elmúlt éveknek, 
hogy beruházásainkkal csak a tavalyi 
évben 432 tonnával csökkentettük az 
üvegházhatású gázok kibocsátását. A 

számítások szerint évről évre körülbelül 
100 tonnával kevesebb káros anyag jutott 
így a levegőbe. Elektromos töltőállomá-
sok kialakításával is segítettük a környe-
zetbarát elektromos autók közlekedését 
Erzsébetvárosban, hozzájárulva ezzel a 
károsanyag-kibocsátás további csökken-
téséhez. De jelentősen növeltük a zöld-
felületek arányát is például a Dob utcai 
4000 négyzetméteres pihenőparkkal és 
a Százház utcai nagy méretű zöldfelület-
tel. Az elmúlt 5 évben több mint 200 fát 
telepítettünk. Reményeim szerint a ke-
rület új vezetőinek ugyanilyen fontosak 
lesznek ezek a projektek, és folytatják a 
megkezdett munkát.

Kiemelten fontosnak tartom, hogy 
a fejlődés ne törjön meg a kerületben, 
hiszen ez mindannyiunk, de leginkább 
az erzsébetvárosiak érdeke. Szívügyem 
a VII. kerület és az itt élők jóléte, így 
továbbra is minden tudásommal, tapasz-
talatommal azon fogok dolgozni, hogy az 
eddigi dinamizmus megmaradjon, és a 
fejlesztések tovább folytatódhassanak!
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KÉPVISELŐI OLDAL önkormányzati képviselő  Vattamány Zsolt

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

„Fontos, hogy 
a lendület 
ne törjön meg”

„jelentősen növeltük a zöldfelületek arányát is 
például a Dob utcai 4000 négyzetméteres pihenőparkkal ”
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KÉPVISELŐI OLDALVeres Zoltán  önkormányzati képviselő

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

November 25-én döntött a testület több-
sége a 10 évre kötött, decemberben lejáró 
parkolási szerződés meghosszabbításáról 
a Centrum-birodalomhoz tartozó ER-
Park Kft.-vel. A szolgáltatási koncessziós 
szerződést 2020. június 26. napjáig, azaz 
6 hónappal meghosszabbították.

Véleményem szerint – melynek az 
ülésen hangot is adtam – több szempont-
ból is aggályos a parkolási szerződés 
meghosszabbítása. Elsőként cáfoltam azt 
a kifogást, miszerint az előző vezetés nem 
foglalkozott ezzel az üggyel, hiszen több 
fontos döntést is hoztunk a parkolás üze-
meltetésével kapcsolatban, és megbíztuk a 
100 százalékos önkormányzati tulajdonú 
Akácfa Udvar Kft.-t a parkolási feladatok 
előkészítésével és majdani ellátásával. Más-
részt A Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
16/A. §-a kimondja, hogy a kerületi 
parkoltatást csak 100%-os önkormányzati 
gazdasági társaság végezhet jogszerűen, és 
a megbízott cég nem ilyen társaság.

Továbbá szót emeltem azért, hogy a 
koncessziós szerződés meghosszabbí-

tása a Közbeszerzési törvény (A Kbt. 
141. § (6) bekezdésének a) pontjában 
foglaltak szerint jogellenes, ezért annak 
megszavazása nem csak káros, de tör-
vénysértő is. 

A fenti indokok miatt nem szavaztam 
meg a testületi ülésen az előterjesztést. 
Bízom benne, hogy az illetékes hatósá-
gok nem rónak a kerületre büntetést a 
jogsértés miatt.

A folytatás januárban
Év elején ismét a testület elé került a 
parkolás ügye, ekkor már egy parkolási 
társulási megállapodásról kellett dönte-
nünk. A polgármester javaslatot tett „a 
szomszédos Terézvárosi Önkormányzat 
vezetésével történt egyeztetések eredmé-
nyeként Budapest Főváros VI. kerület 
Terézváros Önkormányzatával közös 
önkormányzati társulás létrehozására.”

A két önkormányzat által közösen 
működtetett parkolási társulás ötlete 
azonban komoly veszélyeket rejt, hiszen 
a két kerület teljesen más adottságokkal 
rendelkezik. Erzsébetvárosban kevesebb, 
míg Terézvárosban sokkal több fővárosi 
tulajdonban álló parkolóhely található, 
eltérő parkoló díjak és övezeti besorolások 
vannak, valamint a kerület elveszítené 
saját döntési jogkörét, és nem dönthetne 
szabadon a lakossági vagy a mozgáskorlá-
tozott parkolóhelyek esetében sem. 

A napokban napvilágot látott egy 
GDPR átvilágítás, ami alapján a terézvá-
rosi vagyonkezelő által használt parko-
lásüzemeltetési szoftver nem felel meg a 
GDPR kritériumoknak, így a működése 
során nincsenek biztonságban az autósok 
személyes adatai.

Ebben a szövevényes ügyben vélemé-
nyem szerint nemcsak a jogi szabályozá-
sok maradéktalan betartása lenne fontos, 
hanem a kerületi parkolás rendszerének, 
a parkolóhelyek kialakításának haté-
konyabb újratervezése is. Egy észszerű, 
minden lehetőséget mérlegelő parkolási 
struktúra megvalósítása lehetővé tenné 
a legkényelmesebb helyzet kialakítását 
a lakosság számára. Hiszen ez lenne a 
legfontosabb kritérium! Az erzsébetvá-
rosiak parkolásának megkönnyítése!

A parkolási ügy, 
és ami mögötte van

Október óta két alkalommal tárgyalta a képviselő-testület  
a kerületi parkolás ügyét, mely kapcsán a decemberben lejáró 
szerződést meghosszabbították fél évvel a korábbi parkoltatást 
végző ER-Park Kft.-vel. Az ügy számos kérdést felvet, azonban nem 
mindegyikre kaptunk megnyugtató választ.

„A két önkormányzat által közösen 
működtetett parkolási társulás ötlete 
azonban komoly veszélyeket rejt, 
hiszen a két kerület teljesen más 
adottságokkal rendelkezik.”
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MAZSIKE díjátadó ünnepség
December végén került sor az egyik legrégebbi független zsidó civil szervezet, a MAZSIKE (Magyar Zsidó Kulturális Egyesület) ha-
gyományos, immár 22. alkalommal megrendezett hanukai díjátadójára a Goldmark Teremben. A szervezet hat kategóriában adta 
át díjait. A Magyar-Zsidó Kultúráért Életműdíj 2019-es kitüntetettje Erdélyi Lajos fotóriporter lett, a Magyar-Zsidó Kulturáért díjat a 
Retikül női irodalmi szalon kétfős stábja, Takáts Andrea színésznő és Kardos Dániel gitárművész vehette át. Ugyanezt a díjat kapta 
Dési János újságíró is. A szervezet Zsidó Közösségért díjat szavazott meg a Bálint Ház csapatának, míg a Magyar-Zsidó Oktatásért 
díjban ketten részesültek, a Scheiber Sándor Gimnázium és Tárkányi Sándor építész. Szegedi Péter szociológus Magyar-Zsidó 
Sportért, míg Csillag János Magyar-Zsidó Kultúra Mecénása díjban részesült.

Derült égből 

GYŐZTESEK

1. helyezett: Szatmári Zsolt – Keresztül
Számára a rendszerváltás a szabadságot, az 
egyéni gondolatok, eszmék, kibontakoztatását, 
jelentette, szakítást az addigi demagóg párt-
propaganda hazugságaival. Személy szerint 
energikusnak, nyitottnak, előítéletektől men-
tesnek élte meg a kort. Már akkoriban is festett 
és független kiállításokat rendezett. A pályázat 
témája megérintette, azóta is foglalkoztatja az 
egyén és a társadalmi rendszer kapcsolatai, a 
szabadság és elkötelezettség, remény és bukás 
témái. Ma is a festészetből igyekszik megélni.

2. helyezett: Tóth Balázs – Szocreál szelfivel
A rendszerváltás idején még tinédzser volt, 
az időszak neki egyértelműen a szabadsá-
got jelentette. Indulása óta kapcsolatban 
van a Jancsó Galériával, mert kedveli annak 
látásmódját, nyitottságát, ráadásképpen egy 
barátságos alkotóközösségre talált. A pályá-
zat megjelenése előtt kezdett festészettel 
foglalkozni. Grafikusként dolgozik, és ennek a 
festészet jó kiegészítője. Jelenleg új kiállításá-
nak anyagán dolgozik, aminek tárlata szintén 
Erzsébetvárosban lesz.

3. helyezett: 
Sípos Barnabás – Kérem a következőt
A rendszerváltás után 3 évvel született, szemé-
lyes tapasztalata tehát nincs a rendszerváltás-
ról, ráadásul vidéken élt akkoriban. A rendszer-
váltást kizárólag az olvasmányai alapján tudja 
megítélni. Azért indult a pályázaton, mert a 
témát érdekesnek találta. Korábban egyébként 
több „Jancsós” kiállításon is részt vett már. 
Jelenleg rajzot és akripfestészetet oktat egy 
festőtanodában.

Derült égből (mennyi a 30?) címmel a 
rendszerváltás 30. évfordulójára még 
május végén hirdetett képzőművészeti 
pályázatot a hat éve a Kazinczy utcában 
működő Jancsó Galéria. Az ünnepélyes díj-
átadóról előző lapszámunkban beszámol-
tunk, most a három díjazottat mutatjuk be. 
A pályázatra, melynek alapvető célja, hogy 
olyan tehetségeknek adjon lehetőséget, 
akik máshol nem, vagy kevésbé tudnak 
megmutatkozni a nyilvánosság előtt alko-
tásaikkal, nem csupán hivatásos és hazai, 
de autodidakta és határon túli művészek 
alkotásait is várták, végül 80 pályamunka 
érkezett, amelyekből a szakmai zsűri 34 
alkotást válogatott a kiállítás anyagába. 
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„Az új önkénteseknél néha 
potyognak a könnyek”

A Budapest Bike Maffia a nevével ellen-
tétben nem napszemüvegben, dobtáras 
géppisztollyal, biciklin száguldozó geng-
szterekből áll. Ételt visznek a rászorulók-
nak, idén nyolcévesek. 

A Vitaminkommandó minden héten 
kétszer, hétfőn és pénteken 20-30 bicik-
listával oszt ételt a hajléktalanoknak a 
belvárosban; ilyenkor 2-300 adag ételt 
osztanak szét. Van egy erős mag, akik 
minden alkalommal eljönnek, a többiek 
beszállnak, jönnek-mennek, ahogy az 
idejük, energiájuk engedi. 

– Amit mi csinálunk, az egy kreatív, 
társadalmi vállalkozás. Addig csináljuk, 
amíg öröm – mondta Havasi Zoltán, 
az egyik alapító. Az új önkénteseknél 
viszont néha potyognak a könnyek. – Az 
első és legnehezebb lépés, hogy kilépj a 
komfortzónádból, odalépj egy hajlékta-
lan emberhez, és elkezdj vele beszélgetni. 

A kérdés, hogy ez milyen hatással van 
rád utána – magyarázza Havasi Zoltán, 
aki szerint azzal lehet segíteni a hajlék-
talanokon, ha beszélgetünk, kapcsolatot 
létesítünk velük. Érdemes megkérdezni, 
miben tudunk segíteni. - Nincs nálunk 
a Bölcsek Köve, nem tudunk univerzális 
megoldást a hajléktalanság problémájára. 
Ha egyénileg próbálunk segíteni, akkor 
télen a forró tea és a beszélgetés az, ami 
igazán segíthet. Az semmiképp sem, ha 

büntetjük azért, mert szegények, vagy 
otthontalanok. 

A BBM 8 éves születésnapi partyja janu-
árban volt. – Eljöttek önkéntesek, barátok, 
támogatók, adományozók. Kicsit máshogy 
nézett ki, mint 8 évvel ezelőtt. Felnőttünk, 
és komolyan vesszük magukat: volt hosszú 
évértékelés, bemutattuk az utóbbi évek 
eredményeit, utána pedig networkölős-be-
szélgetős-iszogatós estét tartottunk – me-
sélte a mozgalom alapítója.

BICIKLIS ÉTELADOMÁNYOZÓK 8. SZÜLETÉSNAPJA 

MIT CSINÁL A BBM?
A Budapest Bike Maffia nyolc éve alakult, amikor az egyik alapító, Havasi Zoltán úgy érezte: 
valamit muszáj kezdeni a hajléktalanság problémájával. Azóta a Budapest Bike Maffiában 
(BBM) már nem csak egyszerűen ételt osztanak (Vitaminkommandó), hanem 
– megszervezték, hogy diákok adományozzanak szendvicset rászorulóknak (Plusz 1 Szend-

vics-akció), 
– catering cégektől, éttermektől visznek autóval nagyobb mennyiségű, megmaradt főtt ételt 

hajléktalanszállókra (Ételmentés) és
– járnak állatmenhelyekre állateledelt vinni a gazdátlan állatoknak is (Pacsi). 



„Pályáztunk egy kis pénzre, és csináltat-
tunk belőle egyenpólót. Ezerszer meg-
köszöntük, ez nagyon nagy dolog a mi 
életünkben” – foglalja össze Borbély Imre, 
az Erzsébetváros Ulti Kör elnöke, hogy 
mi is történt velük karácsony táján. De az 

ultiklub nem csak emiatt híres Erzsébetvá-
rosban. Bizonyosan kevesen tudnak róla, 
hogy az Erzsébetvárosi Ulti Kör országos 
versenyeken nyer sorozatban. 

– Nagyon szépen muzsikál az alapszer-
vezet, 7 éve alakultunk – mesélte az elnök. 

– A Bischitz klubhelyiségében indultunk, 
mára 41 főre duzzadt a közösségünk. 

A kártya szerelmesei minden kedden 
14.00-tól találkoznak a kerületből ,a 
Wesselényi 17.-es szám alatti civilházban, 
a másodikon kaptak egy klubhelyisé-
get az önkormányzattól, amire minden 
évben pályáznak. A klub tagjai nagyrészt 
nyugdíjasok; nekik van idejük kedden 
délután a blattot verni. A versenyeken 
viszont minden klubtag megjelenik. „A 
legutóbbi versenyen 75-en indultak, mi 
harmincan jelentünk meg, mind egyen-
pólóban” idézte fel mosolyogva Borbély 
Imre lapunknak. A pólót az önkormány-
zat segítségével csináltatták meg. 

– Még múlt nyáron kezdeményeztem, 
hogy kapjon az ultiklub támogatást a 
pólókra, a karácsonyi bulijukon adtam 
át nekik. Öröm volt látni az örömüket 
– mesélte Szücs Balázs civil és egyházi 
ügyekért felelős alpolgármester lapunk-
nak. – Végre erzsébetvárosi lógóval 
ellátott pólókban versenyezhetnek, és 
öregbíthetik a kerület hírnevét. 

Egyenpólóban nyernek 
az ultisok
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A tavalyi önkormányzati választás előtt 
sokakat meglepett, hogy olyan nagyot 
csökkent a kerületben lakók lélekszáma, 
hogy a választási térképet is újra kellett 
rajzolni. 2019-ben a névjegyzékben lévő 
választópolgárok száma 42 127 fő, volt, 
ez a szám 2014-ben a választáson 45 892 
fő, 2010-ben 47 756 fő, 2006-ban 49 969 
fő, még régebbre visszamenve az időben, 
a valasztas.hu adatai szerint 1994-ben 
61 224 fő. Nagyon sok oka van a lakos-
ság csökkenésének, sokan költöznek 
külsőbb kerületbe, az agglomerációba, 
szaporodik az irodák, az albérletek, a 
szálláskiadók száma. Kerületi statisztikát 
akkor lenne érdemes csinálni, ha több 

évi adatot hasonlítanánk össze, de most 
megelégedtünk azzal, hogy a tavalyi 
anyakönyvi adatokat kikértük a hivatal-
tól, amit Csüllög Szilvia irodavezető a 
rendelkezésünkre bocsátott.  Az anya-
könyvi szakterület munkatársai 2019-
ben 1370 élve születést és 1571 halál-
esetet anyakönyveztek. A Polgármesteri 
Hivatalt tavaly 312 pár kereste fel, az 
anyakönyvezetők 307 házasságkötésnél 
és 5 bejegyzett élettársi kapcsolat létesíté-
sénél működtek közre. Állampolgársági 
esküt 68 fő tett a kerületben. A vizsgált 
időszakban az anyakönyvi szakterületen 
5818 db anyakönyvi kivonatot állítottak 
ki, ebből: 2821 db születési, 771 db há-

zassági, 2218 db halotti és 8 db bejegyzett 
élettársi kapcsolat.

Szerettük volna felkeresni az év első 
kerületi újszülöttjét, de mint kiderült, ezt 
az adatot a hivatal nem tudja a rendelke-
zésünkre bocsátani, mert az anyakönyvi 
adatok a születés idejét óra, perc pontos-
sággal nem tartalmazzák. Összefoglalhat-
juk, hogy összességében a tavalyi évben 
a kerületi anyakönyvi adatok szerint 603 
csecsemővel több született Erzsébetvá-
rosban, mint amennyi lakótól elhalálozás 
miatt búcsúzni kényszerültünk, bár tény, 
hogy a kerületben nem csak kerületiek 
születnek, és nem is csak helyiek halhat-
nak meg.  

Erzsébetvárosiak 
számokban
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ARANY MEDÁL

Kizárólag a közönség döntött
Decemberben tizedik alkalommal hirdették ki az Arany Medál-díj nyerteseit. A kizárólag a közönség 
szavazatai alapján odaítélt elismerésre e-mailen keresztül lehetett voksolni november hónapban. Lista 
sohasem készül a jelöltekről, minden olyan színészre, íróra és rendezőre lehet szavazni, aki az adott 
naptári évben művészi produktumot alkotott. A díjkiosztó színhelye 2013 óta a Bethlen Téri Színház. 
Decemberben is itt hirdették ki a hat kategória nyertesét: az év írójának Végel Lászlót, az év filmren-
dezőjének Szász Attilát választotta a közönség, míg az életműdíjat Lukáts Andor színművész-rendező 
vehette át. Nagy Ervin lett az év színésze, Mészáros Blanka az év színésznője, míg a legígéretesebb fiatal 
tehetségnek járó elismerést László Panna színművész vehette át.

Silentium Füzetek
Január végén az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tárban 
dr. Balázs Gábor eszmetörténész és Deák Gábor mutat-
ták be a Silentium Füzetek újabb darabját, ami immár 
az ötödik a sorban. 

A füzetenként harmincoldalas kiadványt már nézni 
is öröm, igényes kialakításával, egységes, letisztult 
stílusával (arculat: Egyed Anna) már önmagában is 
felhívja magára a figyelmet. A füzetek – melyek az 
Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány kiadvá-
nyai – első darabja a Hősök Templomát, a második a 
magyarországi zsidó vallási irányzatokat, a harmadik 
a Kazinczy utcai ortodox főzsinagógát, a negyedik a 
Rumbach utcai zsinagógát, míg a sorozat eddigi utolsó 
darabja, az ötödik a Dohány utcai zsinagógát mutatja 
be. Mindezt sok fotóval, a lapokon kis kék színű eliga-
zító összefoglalókkal.

Bátrak és leleményesek voltak…
A gettó felszabadításának 75. évfordulójára 
időzítve jelent meg dr. Róbert Péter törté-
nész Bátrak és leleményesek voltak… című 
könyve, melyet a Magyarországi Cionista 
Szövetség jelentetett meg a Bethlen Téri 
Füzetek sorozatban. Gyakran mondják, hogy 
a magyar zsidók nem álltak ellen, ám ez 
nem teljesen igaz. A kötet egy kicsi, de rop-
pant elszánt, bátor és leleményes csoport, 
a cionista ifjúsági mozgalom tagjait mutatja 
be, akik némi sikerrel próbáltak szembe-
szállni a sokszoros túlerővel. Az ő harcukról, 
embermentésükről szól a kötet, amelynek 
lapjain a valamikori cionista ellenállók 
emlékeznek vissza, így a könyv egyfajta szö-

veggyűjtemény. A kötet egyértelműen valaminek a kezdete, hiszen még 
ma is sok, a zsidó ellenállással foglalkozó feldolgozatlan irat fekszik a 
közép-európai és az izraeli levéltárakban. 
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Piacmustra
Az erzsébetvárosi piacokat kétféleképpen láthatjuk: 
aki a hét vége felé látogat el a Klauzál térre, vagy a 
Garay téri piacra, tömeget és színes nyüzsgést talál. 
A hét más napjain azonban alig lézeng valaki.

A Klauzál téri piac egy színház helyén épült fel 1897-ben; utol-
jára 2015-ben újították fel. A piacon az őstermelők mellett pár 
vendéglátó, pék, valamint egy szupermarket is várja a vásárlókat 
a hét szinte minden napján. A mangalica kolbászos kínálata 
finom, de sokan ajánlották az emeleten kapható palacsintát és a 
vegán étkezdét is. A Klauzál téri piac a LonelyPlanet turistama-
gazin 2016-os kiadásában 27. lett a listán, amelyen az év 31 leg-
újabb és legérdekesebb helyét vagy élményét rangsorolják. 2019-
ben az előző önkormányzati vezetés még 100 milliót költött rá, 
de a felújítások ellenére a piac főleg hétvégén és tavasszal indul 
be, hétköznap, vagy télen alig lézengenek a hatalmas térben.

Elment a hangulat és vele a vevők is
– A Spar az oka az egésznek – morogja egy ebédelő az emeleti, 
retró étkezde előtt, amire persze rátromfol a másik: előtte ott 
volt a Kaisers, még nagyobb területen, mégis valahogy jobban 
működött az egész. Egy másik vevő azt panaszolja: elveszett a 

piac „régi hangulata”, bár az új külsőt se találja csúnyának. A 
lottózóban azt mondják, évek óta ilyen csend és üresség honol 
„Erzsébetváros ékkövében” (ahogy az Építészfórum írta róla, 
amikor újranyitott). A Garay téren szinte ugyanez a helyzet: 
az egyik hentes - akinek már az apja is ott árult - azt meséli, 
korábban egész Budapestről jöttek a vásárlók, most inkább csak 
a környékről. 

– Nem panaszkodunk: a hét eleje gyengébb, de a hétvégék 
egész jók – teszi hozzá Szeleczki Gyula. A másik hentes, aki 
szintén látta az előző piacot, azt mondja: a felújítás után 54 árus 
volt, ami 18-ra csökkent az évek során.

– Kinyitni az összes üzletet, és buszokkal hozni a turistákat, 
mint a Nagycsarnokba – mondja nekünk Marika néni, akinek 
a lángosáért mindenki odavan, de a receptet nem hajlandó 
elárulni. A kereskedők mindegyike ugyanazt meséli, a hangu-
latért mennek az emberek, a kedélyes csevegésért és az alacsony 
árakért. Vagy a turisták a fűszerpaprikáért, kolbászért, szalámi-
ért. Sok kereskedő arról számolt be, hogy a piacra járó vásár-
lók tudatosabbak: szeretik tudni, hogy minőségi árut vesznek 
megbízható helyről és olyan embertől, akit ismernek, akihez 
évek óta járnak vissza. 
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Nem tudni, mekkora áremelkedés lesz
Hogy tavasszal, amikor megérkeznek a friss zöldségek, mek-
kora lesz az áremelkedés, egyelőre senki nem tudja. – Ennek 
naponta változik az ára a nagybanin, ettől függ, hogy én itt 
mennyiért adom – meséli egy zöldséges a Garay utcában. Mert 
hiába jelez a Magyar Nemzeti Bank 3%-os inflációt, ha például 
a sertéshús ára 10–16%-ot, az idényáras élelmiszerek (mint 
a burgonya, vagy az uborka) átlagosan 15%-ot drágultak egy 
év alatt. Az élelmiszer egész Európán belül nálunk drágult a 
leggyorsabban 2019-ben. Az általunk megkérdezett kereskedők 
vonogatják a vállukat: adják, amennyiért adhatják. 

Csak hétvégén indul be
De nem csak az árváltozások miatt kevesebb a vevő, hiszen a 
plázák tömve vannak a hétvégéken. A piacok új vezetése azt 
mondja: megváltoztak a vásárlói szokások, kevesen érnek rá 
hétköznap, vagy napközben vásárolni. 

– Én is 8-tól 5-ig dolgozom, a piac meg pont akkor van nyit-
va – mondja Rókay Attila, frissen kinevezett cégvezető.  
Az árusok is ezt erősítik meg nekünk: a piaci nap a péntek és 

a hétvége, amikor az őstermelők is eljönnek, hogy árulják a 
portékáikat. A másik ok, hogy bárki rendelhet magának élelmi-
szert, készételt interneten, telefonon. Egyszerűbb és gyorsabb, 
mint piacra járni és főzni. 

A „tudatos” vásárlókra építkezve
– Vannak ilyen hívószavak, hogy „bio”, „közösségi”, „csomago-
lásmentes”; most ezekkel fogunk próbálkozni, hátha ezzel vissza 
tudjuk csalogatni a vevőket. Tervezünk gasztro-eseményeket, 
rengeteg ötletünk van – mondja az önkormányzati cég vezetője, 
akinek az első terve, hogy piacos vászon szatyrokat tesznek ki, 
hogy az emberek ne az egyszer használatos műanyag zacskóban 
vigyék haza a portékát. 
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Erzsébetváros önkormányzata január 19-én 
a Corinthia Hotel Budapest dísztermében 
tartotta a budapesti gettó felszabadulásának 
75. évfordulója alkalmából rendezett ün-
nepélyes megemlékezését. Az eseményen, 
amelynek háziasszonya Bombera Krisztina 
volt, Niedermüller Péter polgármester és dr. 
Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga 
főrabbija mondtak beszédet. 

A megjelent vendégek között képvi-
selték magukat a főváros vezetői, a zsidó 
egyházak és szervezetek, több diplomáciai 
testület, pártok, valamint önkormány-
zatok és Erzsébetváros önkormányza-
tának képviselői. „Azt remélem, ma 
azért vagyunk itt, mert mindannyian azt 
mondjuk, nem fogunk eltűrni semmiféle-
fajta megkülönböztetést, kirekesztést, az 
antiszemitizmus semmilyen formáját, sem 
most, sem jövőre, soha. Mély meggyőző-
désem, hogy önök is ezért vannak itt ma 
este velünk.” – mondta a polgármester.

Dr. Frölich Róbert, a zsinagóga 
főrabbija beszédét egy kérdéssel kezd-
te: hogyan lehet emlékezni valamire, 
ami nem a saját élményünk. „Anyám 
hároméves volt, amikor elvitték. Az em-
lékek, amiket átadott nekem, nem az ő, 
hanem a nagyanyám emlékei voltak, aki 
elmondta neki. (…) Eljön az idő, amikor 
már nincs senki, aki első kézből el tudná 
mondani, mi történt, de akkor neked 
tovább kell adni az emléket, akkor neked 
kell továbbvinni, hogy mi történt. Így 
lehet tehát emlékezni arra, amit az ember 
nem élt át. (...) Hálát adunk Istennek 
azért, hogy egy olyan korban élünk, ami-
kor mindez legszebb reményeink szerint 
mindez SOHA nem ismétlődhet meg.”

A beszédek végén Kardos Péter 
főrabbi, holokauszt-túlélő, a rabbitestület 
doyenje mondott gyászimát a gettóban 
elhunytakért. Az ima végén a jelenlévők 
egyperces néma felállással emlékeztek a 
gettó áldozataira (képünkön).

A Dohány utcai zsinagógában
Január 19-én a zsúfolásig megtelt Dohány 
utcai zsinagógában tartottak megemléke-
zést a gettó felszabadításának 75. évfordu-
lója alkalmából. Beszédet tartottak Mester 
Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség 
elnöke, Yacov Hadas-Handelsman Izrael 
Állam nagykövete, a kormány nevében 
Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszter-
elnökség civil és társadalmi kapcsolato-
kért felelős helyettes államtitkára és dr. 
Frölich Róbert főrabbi. A zsinagógában 
megjelentek a Magyarországra akkredi-
tált külképviseletek, a magyar kormány, 
a politikai pártok, a hazai társadalmi és 
civil szervezetek, valamint a társegyházak 
képviselői. A megemlékezés a Wesselényi 
utcában található felszabadítási emléktáb-
la megkoszorúzásával zárult.

Az emlékezés sétája
Január közepén a Csányi utcai Erzsébetvá-
rosi Zsidó Történeti Tár épülete elől indult 
az az emlékséta, amelyet Deák Gábor ve-
zetett. A sétán, amelyen legalább nyolcvan 
ember vett részt, megkoszorúzták a szin-
tén a Csányi utcában található Vanczák 
Béla és Márton István emléktábláit, akik 
mindketten Világ Igaza kitüntetésben 
részesültek. Az emlékséta a Klauzál téren 

fejeződött be, ahol a résztvevők emlékmé-
cseseket gyújtottak, majd dr. Beer Miklós 
katolikus püspök, Szerdócz Ervin rabbi, 
Szücs Balázs alpolgármester, református 
lelkész mondtak beszédet. Az eseményt 
Radvánszki Péter rabbi gyászimája zárta.  

A gyűlöletre nem felelhetünk 
gyűlölettel
Az Egységes Magyarországi Izraelita 
Hitközség (EMIH) a Dohány utcai Em-
lékfalnál emlékezett meg a gettó 75 évvel 
ezelőtti felszabadításáról. A megemléke-
zésen beszédet mondott az EMIH vezető 
rabbija Köves Slomó, Erzsébetváros pol-
gármestere Niedermüller Péter, Fahidi 
Éva túlélő és Yacov Hadas-Handelsman 
Izrael Állam nagykövete. Köves Slomó 
hangsúlyozta, nem érdem áldozatok le-
származottainak lenni, majd hozzátette, 
nem bűn tettesek unokáinak lenni. Nem 
az a kérdés, mondta, honnét jövünk, 
hanem az, hogy ma és a jövőben mit 
teszünk felmenőink emlékével.

A megemlékezés végén Oberlander 
Báruch, a Budapesti Ortodox Rabbinátus 
és a Chabad-Lubavics irányzat magyar-
országi vezetője mondott Kádist. Az 
ima után a megemlékezés mécseseinek 
meggyújtására került sor.

SOHA nem ismétlődhet meg

A holokauszt egy történelmi rémálom, ami mindenki számára súlyos teher. A II. világháború éveiben 
valamilyen formában mindenki részese volt, és kívülálló ma sem lehet senki. Emlékezni az események-
re olyan, mint felhívni újra és újra a figyelmet arra, hogy milyen hibákat nem szabad elkövetni, emlé-
keztetni, hogy mi történhet, ha elvetjük a civilizált társadalmak alapvető normáit. Lapunk januárban a 
gettó felszabadulásának emlékére különszámmal jelentkezett, január közepe után több önkormányzati 
és egyházi, valamint civil kulturális eseményre került sor. Az alábbiakban a közösségi rendezvényeken 
keresztül, rövid összefoglalóval emlékezünk az erzsébetvárosi gettó felszabadítására. 

HITÉLET
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Aradi György, a templom lelkésze arról 
számolt be lapunknak: nagyon jó hangu-
latú volt az a jótékonysági koncert, ame-
lyet a Kozma Orsi Quartet adott a Fasori 
Evangélikus templomban a rózsaablakok 
felújításáért. 

– Nagyon sok visszajelzést kaptunk 
arról, hogy milyen sokan élvezték a mű-
sort. Olyanok is, akik a súlyosabb orató-

riumokhoz szoktak, mint Bach, kantáták, 
orgonakoncertek. Ők is jól vették a jazzes, 
swinges koncertet – mondta a lelkész. – 
Kerekítve 160 ezer forint volt az adomány, 
Orsiék jól érezték magukat, azt mondták, 
kellene egy hasonló rendezvény jövőre is. 

Megtudtuk, hogy a restaurált rozetta a 
helyére került. A restaurátorok, Csontos 
Katalin és Molnár Gabriella ekkora nagy 

rozettát még sosem készítettek. A régi 
ólomüvegeket visszaverődés-mentes vé-
dőüvegek és védőanyagok közé illesztet-
ték. A restaurálási folyamatot szakmailag 
a Roth Miksa-emlékház volt igazgatója, 
Fényi Tibor értékelte, és szerinte is gyö-
nyörű munka. Aradi György elmondta: 
a főhomlokzattal folytatják a templom 
felújítását. 

160 ezer forint adomány érkezett a Fasori Evangélikus 
templom rozettájának helyreállítására

Ökumenikus Imahét
Együtt imádkoz-
tak a felekezetek 
az ökumenikus 
imahéten, amit 
január 19. és 26. 
között rendeztek 
meg a Krisztus-hí-
vők egységéért. Az 
országos ünnepi 
nyitó istentiszte-
letet a Kálvin téri 
református temp-
lomban tartották. 
Erzsébetvárosban is 
több templomban 
vehettek részt a 

hívők az este 6-kor kezdődő alkalmakon. A Rózsafüzér Katolikus Templomban 
dr. Mészáros Kálmán baptista lelkész, a Református Gyülekezeti Otthonban Varga 
Zoltán római katolikus pap, a Városligeti fasori Evangélikus Templomban Nagy 
Károly római katolikus pap, a Baross téri Református Templomban Aradi György 
evangélikus lelkész, a Rózsák terei Görögkatolikus Templomban dr. Magyarkuti 
Gyuláné evangélikus lelkész, a Román Ortodox Kápolnában Kübler János baptista 
lelkész, a Baptista Templomban Karsay Eszter református lelkész, a Rózsák terei 
Római Katolikus Templomban dr. Khaled A. László metodista lelkész és a Meto-
dista Imaházban dr. Lakatos Péter görögkatolikus pap celebrálta a misét. 

Várjuk a kerületi illetékességű 
egyházak, alapítványok, civil szer-
vezetek 1%-os hirdetményeit (név, 
adószám, technikai szám). E-mail: 
erzsebetvaros ujsag@erzsebetvaros.hu

Március 12-én a Fasori Evangélikusok-
nál mutatják be először templomban 
Tornyai Péter Dixit című darabját. 
A szóló csellóra, énekes szólistákra, 
kórusra és ütőhangszerekre kompo-
nált oratórium úgy keletkezett, hogy a 
szerző gazdag asszociációkkal ösz-
szekapcsolta a Teremtés hét napját 
és Krisztus a kereszten elmondott hét 
„szavát”. 
A darab ősbemutatója 2017 tavaszán 
volt a BMC-ben, ahol a zenész szakma 
olyan kiválóságainak elismerését vívta 
ki, mint Eötvös Péter és Kurtág György. 
Előadók: Zétényi Tamás (cselló), Rajk 
Judit (alt), Kéringer László (tenor), 
Nevelő János (ütőhangszerek), 
Szent Efrém Férfikar (műv. vez.: Bubnó 
Tamás), vezényel: Tornyai Péter.

Dixit 
7 nap, 7 elmondott szó

Felhívás 1%
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A kezdetek
A KockaCsoki története 6,5 évvel ezelőtt-
re nyúlik vissza, amikor Ákos szürkének 
érezte a multi cégnél eltöltött mindenna-
pokat, és úgy döntött, hogy beiratkozik 
egy cukrász tanfolyamra, ahol rögtön 
magával ragadta a csokoládék világa. A 
véletlen műve, hogy felesége éppen eb-
ben az időszakban írta a szakdolgozatát, 
amelyben megváltozott munkaképes-
ségűek számára kellett megálmodni egy 
munkahelyet. A házaspár nagyobbik 
gyermeke autista, így tulajdonképpen 
természetes volt, hogy autista fiatalok 
kerültek a dolgozat középpontjába, ezt 
kötötték össze Ákos szenvedélyével, ami 
ekkor már magas szinten járt, hiszen 
belga mesterektől sajátította el a szak-
ma csínját-bínját. A végeredmény egy 

csokoládékészítő manufaktúra lett, ahol 
autista fiatalokat foglalkoztatnak. A dip-
lomamunka fogadtatása természetesen 
nagyon pozitív volt, de a terv megvalósí-
tásáig rögös út vezetett.

A valóra vált álom
Egy társadalmi innovációs projekteket 
életre keltő vállalkozás, a NESsT Magyar-
ország figyelt fel az autistákat foglalkoz-
tató csokoládéüzem ötletére, ami rögtön 
bekerült a pályázók első 10 helyezettjébe, 
sajnos azonban pénzügyi támogatást már 
nem sikerült szerezni. Ennek ellenére 
a NESsT bevette a tervet a saját port-
fóliójába. Az üzleti terv tehát megvolt, 
de a tőke jelentős része hiányzott. Ákos 
ebben a helyzetben döntötte el, hogy ha 
kevesebb pénzből is, de megpróbálják 

felépíteni a vállalkozást, majd felmondott 
a munkahelyén. Munkája már nem volt, 
vállalkozásuk pedig még nem, nagyon 
nehéz 3 hónap következett. Ahogy Ákos 
fogalmaz, „a postás hozta a csekkeket, 
de SMS nem jött, hogy fizetése érkezett”. 
Most már mosolyog, de akkor idegőrlő 
volt a bizonytalanság.Végül mégis meg-
történt a csoda. Egy befektetőnek nagyon 
megtetszett az ötletük, és hajlandó volt 
anyagilag segíteni a vállalkozás életre 
keltésében, ami kezdetben a XI. kerület-
ben nyitott meg egy kis csokoládéműhely 
formájában. Ennek már 5,5 éve. 

Nem csak csokoládé
A KockaCsoki nem csak csokoládémű-
helyként működik, folyamatosak a work-
shopok, csokoládékészítő foglalkozások, 
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AZ AUTIZMUSBARÁT
CSOKOLÁDÉ 
MANUFAKTÚRA 

KockaCsoki
A KockaCsoki csokoládéüzem és közösségi kávézó a VII. kerület egyik új ékköve. A hely szelleme és 
atmoszférája már azelőtt magával ragadja az embert, hogy szembesülne vele, a csokikat autista fiatalok 
készítik el, és az egész koncepció középpontjában az autizmus áll. Először a szociális civil szervezetek 
találkozóján jártam a kávézóban, és azonnal kíváncsi lettem a történetére. Egyeztettem is egy időpontot 
Dénes Ákossal, a tulajdonossal, aki készségesen fogadott, és rögtön meg is kínált egy isteni mogyorós 
kávéval és egy különleges málnás bonbonnal, ezek kíséretében kezdtük meg az interjút.
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szülinapi zsúrok, és ami a nonprofitság 
lényege, hogy képzéseket is tartanak au-
tista fiataloknak, illetve az ő szüleiknek, 
családjaiknak. Fejlesztő és közösségépítő 
foglalkozásaikat hirdetik a Facebookon, 
hírlevelekben, illetve autizmussal foglal-
kozó szervezeteken keresztül is, hogy azok 
minél szélesebb körhöz juthassanak el.

A programok a kezdetektől nagy si-
kernek örvendtek, nem meglepő tehát, 
hogy pár éven belül kinőtték a XI. ke-
rületi helyiséget. Ekkor született meg az 
ötlet, miszerint nemcsak nagyobb teret 
nyitnak meg a közösségi programoknak, 
de egy kávézót is létrehoznak. 

Az erzsébetvárosi kávézó egy éve 
nyitotta meg kapuit nem kis nehézségek 
árán, de a végeredmény rendkívül kelle-
mes. Az italok finomak, a csokik isteniek, 
a munkatársak kedvesek. 

A Csapat
Jelenleg 5 autista munkatárs dolgozik 
folyamatosan a csokigyártáson, a kávézó 
alkalmazottjainak teljes létszáma pedig 
11 fő, akik között van gyógypedagógus, 
webshopasszisztens, barista, közösségi és 
integrált programszervező kolléga is.

A vállalkozásnak mára számos díja 
van. Tavaly decemberben harmadik alka-

lommal kapták meg a Salva Vita Alapít-
vány elismerését a „Jobb velünk a világ” 
gálaesten, amelyet a fogyatékkal élők 
foglalkoztatásáért osztanak ki a legjobb 
fogyatékosságbarát munkahelyek között. 
Emellett több kitüntetésben részesültek 
szociális-társadalmi munkájukért és in-
novatív ötleteikért. A tulaj nevetve jegyzi 
meg, hogy csokis díjuk még nincs ugyan, 
de ami késik, nem múlik.

A beszélgetés alatt sok minden kide-
rült a KockaCsokiról, majd miután Ákos 
figyelmeztetett, hogy lassan meg kellene 
innom a kávét, mert teljesen kihűl, felhaj-
tottam a mogyorós lattémat, bekaptam 
a málnás bonbont és már indultunk is a 
műhely felé, ahol megismertem Barbit, 
Tomit és Zsoltit, a műhely három autista 
csokikészítő munkatársát. Mindhárman 
nagyon segítőkészen és kedvesen fogad-
tak. A csapat összeszokott és jókedvű.

A fiatalok nagyon szeretnek itt dol-
gozni, Barbinak még a fülbevalója is 
a KockaCsoki logóját ábrázolja, erről 
később kiderült, hogy ő maga készítette. 
Tomi a kezdetektől, 5 éve dolgozik már 
itt, mozdulatain is látszik, hogy hatá-
rozott és ügyes. Barbi bőrdíszművesnél 
dolgozott mielőtt hallott a csokiüzemről, 
és csatlakozott a csapathoz, ennek már 3 

éve. A legfrissebb tag Zsolti, aki félénken 
mondja el, hogy nemcsak a csokigyár-
tásban vesz részt, de az AUTI-KLUBOS 
foglalkozásokra is előszeretettel jár.

A fiatalok arra is kitértek, hogy a 
munka sosem unalmas, sőt kreatív, és fo-
lyamatosan bővítik a kínálatot. Ákos már 
említette, hogy a legjobb minőségű belga 
csokoládéval dolgoznak, de rengeteg az 
újdonság, amelyekhez olyan különleges 
összetevőket használnak, mint a chili, a 
fahéj, a gyömbér vagy a bazsalikom. Je-
lenleg körülbelül 21 féle csoki és ugyan-
ennyi bonbon van a kínálatban, amiből 
kedvükre válogathatnak az érdeklődők.

Sok időt tudnék még eltölteni itt, hi-
szen régen voltam ennyire barátságos 
közegben, de sajnos indulni kell. Egészen 
magával ragadott a hely hangulata, a fotós 
kollégámat pedig alig tudtam kirángatni 
az üzletből, miután megismerkedett a 
rendkívül szimpatikus Rékával, akiről ki-
derült, hogy gyógypedagógusként ő tartja 
a foglalkozásokat az autista fiatalok szá-
mára, segítve a társadalmi integrációjukat. 
Biztosan visszatérünk még párszor, és 
ezt ajánljuk mindenkinek, akinek egy kis 
feltöltődésre és boldogsághormonra van 
szüksége a stresszes hétköznapok után.

LENDVAI LAURA
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Jelenleg körülbelül 
21 féle csoki és 

ugyanennyi bonbon van 
a kínálatban, 

amiből kedvükre válogathatnak az érdeklődők.



NEKROLÓG

Talán nem túlzás azt állítani, hogy tavaly év végén Erzsébet-
város egyik legjobb ismerője távozott közülünk. Buda Kati 
neve fogalommá vált szerkesztőségünkben, abban a jó né-
hány évben, míg a helytörténeti oldalakat szerkesztette. Ha 
kérdés volt, ha érdekességek után nyomoztunk, ha egy ház 
múltját akartuk  felderíteni, ha Erzsébetvárosból elszárma-
zó hírességeket kutattunk, de ha csak egy szobor alkotóját 
akartuk megtudni, Kati mindig tudta a helyes választ. Most 
már nem fogunk tudni tőle kérdezni, de munkássága itt 
marad közöttünk, örökké emlékeztetni fog rá. 

Budáné Juhász Katalin Fábiánházán született 1942-ben. A 
Debreceni Református Kollégium gimnáziumában érettségizett, 
az ELTE TTK földrajz-népművelési szakának elvégzése után 
népművelési előadóként dolgozott a III. kerületben, majd 1988-tól 
nyugdíjazásáig a VII. kerületi Polgármesteri Hivatal Művelődési 
osztályán. Az Erzsébetvárosi Honismereti és Helytörténeti Klub 
alapító tagja, 1995-től közel  két évtizeden keresztül vezetője. Vég-
telen jóindulattal, szeretettel fogadja az új tagokat, nagy odaadás-

sal szervezi a programokat, és az egyre színvonalasabb összejöve-
teleket. Városnéző sétákat szervez, helytörténeti érdekességekkel 
vonzza be a látogatókat. Az előadások témái felölelik a kerület 
történelmét, műemlék épületeit, templomait, zsinagógáit, múzeu-
mait, iskoláit, szállodáit, kávéházait, kihalófélben lévő kismester-
ségeit. 1994-ben jelenik meg A mi városunk Erzsébetváros című 
könyve, ami eljut a kerület minden diákjához. Az Erzsébetvárosi 
arcok című kiadvány Xantus Jánosról szóló fejezete is az ő munká-
ja. 1996-ban a Magyar Iskola Millenniuma alkalmából a kerületi 
iskolák bevonásával iskolatörténeti kiállítást rendez a klub, a kiál-
lítás lebontása arra inspirálja, hogy maradandó, írásos formában 
is emléket állítson az erzsébetvárosi iskoláknak. Így készül el és 
jelenik meg a kétkötetes Erzsébetváros – iskolaváros című könyve. 
Az Erzsébetváros újság Helytörténeti rovatának másfél évtizeden 
keresztül szerkesztője és rendszeres írója. Közel száz cikke a kerü-
lethez köthető történelmi eseményekkel, híres személyiségekkel, 
jelentősebb intézményekkel, egykor volt ipari létesítményekkel, 
lakóházak történetével foglalkozik. Rá bízzák a Róth Miksa 
Emlékház és Gyűjtemény létrehozásának szakmai előkészítését. 
Kezdeményezésére 1993-ban Ünnepi Könyvhét nyílik az Almássy 
téren. Részt vesz a Ki Mit Tud Erzsébetvárosról? szervezésében 
és lebonyolításában. A Budapest kézikönyvbe tanulmányt ír a 
kerület szellemi életéről, iparáról és kereskedelméről. Összefoglaló 
munkája jelenik meg két kötetben Erzsébetvárosról Utak, utcák, 
terek és épületek Erzsébetvárosban címmel. Évtizedeken át kifej-
tett kimagasló helytörténeti kutatásának elismeréseként Pro urbe 
Erzsébetváros kitüntetésben részesítik 2008-ban.

Az Erzsébetváros újságban egy interjúban így vall: Célkitűzé-
seink között szerepel, hogy a rohanó mindennapjait élő ezredvégi 
erzsébetvárosi  embert rádöbbentsük múltjának és örökölt érté-
keinek megbecsülésére, hogy megállásra tudjuk késztetni egy-egy 
pillanatra, tekintetét felemelve képes legyen például meglátni egy 
közönséges lakóépületnek emelt bérház utcai, omladozó freskójának 
szépségét, és ezen keresztül elődeinek azt a tenni- és alkotni akarását, 
ami nélkül anyagilag és kulturálisan is szegényebbek lennénk. 

Kati, nyugodj békében!
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Perity Lászlóra emlékezünk
Az erzsébetvárosi önkormányzat korábbi önkormányzati képviselője majd bizottsági szakértője 2019. 
december 23-án elhunyt. Perity László 1942. február 28-án született Budapesten. A középiskolát Esztergom-
ban végezte, majd az érettségit követően végleg visszaköltözött Budapestre. Itt két év sorkatonai szolgálatot 
követően technikusi, majd villamos üzemmérnöki végzettséget szerzett. A főiskola után a számítástechnika 
területén helyezkedett el. Nyugdíjba vonulását követően a VII. kerületi társasházakban vállalt közös képvi-
selői feladatokat. Munkája mellett fontos volt számára a vallás és a társadalmi szerepvállalás. 1989-től élete 
részévé vált a helyi, kerületi politikai élet, s a Kereszténydemokrata Néppárt aktív tagja, majd később kerü-
leti elnöke lett. Élete végéig megmaradt KDNP-tagsága, a szellemiséget folyton őrizte, és még halála előtt is 

támogatta munkájukat. Perity László az 1994. decemberében megtartott önkormányzati választáson szerzett képviselői mandátu-
mot Erzsébetvárosban. A képviselő-testület a Műszaki és Kerületfejlesztési Bizottság elnökének választotta, emellett tagként részt 
vett a Környezetvédelmi Bizottság munkájában is. A későbbi önkormányzati ciklusokban külsős bizottsági tagként és bizottsági 
szakértőként segítette a kerület munkáját. Utóbbi feladatkörét egészen 2019. októberig látta el. 

László élete és munkássága példaként szolgál mindannyiunk számára, emlékét örökké őrizzük! 

IN MEMORIAM 

Budáné Juhász Katalin (1942-2019)
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Ma, amikor a többséget kétperces celebek vakít-
ják el, el sem tudjuk képzelni mit jelentett, amikor 
egy színésznőt egy egész ország vett körül rajong-
va. Márpedig Blaha Lujzával pontosan ez történt, 
nem véletlen, hogy a mai Blaha Lujza teret még 
életében (1920) a nemzet csalogányáról nevezték 
el. Utolsó otthona az Erzsébet körút 2. számú ház, 
az „EMKE” volt, ahol emléktáblája is áll.

A legnagyobbak, Jókai Mór, Ady Endre, Molnár Ferenc, Mó-
ricz Zsigmond írtak róla elragadtatott hangon. Reindl Sándor 
katonatiszt és Ponti Lujza színésznő gyermeke Reindl Ludovi-
ka néven 1850. szeptember 8-án született Rimaszombaton. A 
kislány, akit mindenki Lujzinak hívott már ötévesen színpadon 
állt. Alig volt 15 éves, amikor megismerkedett a 36 éves cseh 
Jan Blaha karmesterrel, aki felismerte tehetségét, tanította és 
feleségül vette. Blaha négy év múlva meghalt, ám felesége, aki 
életében még kétszer ment férjhez soha nem feledte tanítómes-
terét, örökre megtartotta első férje nevét.  

Szigligeti Ede 1871-ben a Nemzeti Színházhoz szerződtette, 
majd 1875-ben lett a Népszínház tagja, itt lett a „nemzet csa-
logánya”. A Nemzeti Színház 1901-ben hozta létre az „örökös 
tagság” intézményét, természetesen elsőként ő kapta meg. 
1910-ben végleg visszavonult a színpadtól. Budapesten egyfajta 
intézménnyé vált, nevéhez fűződik a magyarországi operettját-
szás meghonosítása is. Blaha Lujza 1926. január 18-án, 76 éves 
korában hunyt el tüdőgyulladás következtében. Síremléke a 
Kerepesi úti temetőben áll.

A nemzet 
csalogánya és 
Erzsébetváros

„Emkénél” van
Nem, a cím nem tévedés, csak éppen ma már 
senki sem emlékszik a régi jó polgári Budapest 
szleng nyelvére, pedig az öreg, 1894-ben megnyi-
tott EMKE kávéház még a pesti nyelvbe is beitta 
magát. Nem mellesleg ebben a házban élte életé-
nek utolsó éveit a híres színésznő, Blaha Lujza is.  

Kezdjük tehát azzal, mit is jelent a kifejezés: Emkénél van. Ha 
valaki az 1900-as évek körül bárhol a városban nyert a kártyán, 
általában a Nagykörút, Rákóczi út sarkán álló EMKE kávéház 
felé vette az irányt, ahol aztán Wassermann úr műintézetében 
cigányzene mellett reggelig tartó dáridózásba fogott. 

Igaz, talán azt sem tudja mindenki, mit jelent a becenév-
nek is beillő betűszó, EMKE, amely az 1885-ben alakult 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület nevének rövidí-
tése. Hogyan lett ebből jónevű kávéház? Amikor 1886-ban 
felépült a Rákóczi út 46. (Erzsébet körút 2.) alatti bérház, 
Wassermann Jónás (1842-1901), aki az Orczy-ház egyik 
vendéglőjét bérelte, úgy gondolta tovább lép, és összegyűjtött 
jövedelméből megvette a földszint bérleti jogát. Ez a művelt 
ember buzgó tagja volt az EMKE-nek, ez adta az ötletet, 
hogy a kávéház neve is ez legyen, természetesen tisztessége-
sen megfizetve a névhasználati jogot.

A kávéháznak gazdag kölcsönkönyvtára volt, az aszta-
lokon elképesztő újságkínálat várta a betérőket, a falakat 
a szembeni, a későbbi Nemzeti, akkor még „Népszínház” 
színésznőinek életnagyságú festményei díszítették. Min-
den nagyszerű lett volna, de két lépésnyire ott volt a pazar 
vetélytárs, a New York. Valamit tehát ki kellett találni. Jónás 
úr ötlete zseniálisnak bizonyult, erre bizonyság a dal is: 
„szemben az EMKE cigánya zenél”. Azt találta ki ugyanis, 
hogy a legjobb prímásokat és zenekarokat szerződtette. 
Később szinte íratlan szabállyá vált, hogy itt mutatkoztak be 
a vidékről érkezett, teljesen ismeretlen prímások. Sajnos az 
EMKE ma már csak régi képeslapokon, fotókon és a makacs 
pesti helymegjelölésben él. 

BLAHA LUJZA CSODÁLATOS ÉLETE

ÉRDEKESSÉGEK
A Blaha Lujza tér 
idén épp százéves, 
1920-ban kapta 
nevét a nemzet 
csalogányáról, még 
névadója életében. 


Blaha Lujza több-
ször is férjhez ment, 
mégis első férje 
vezetéknevét viselte 
haláláig. 


Magyarországon el-
sőként Hollósy Kor-
néliát (1827-1890) 
nevezték a nemzet 
csalogányának.
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Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz 
nyújtott települési támogatás

Minden jogosultsági sávban emelkedett az egy főre jutó jöve-
delemhatár, így a támogatás annak a kérelmezőnek állapítható 
meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az alábbi összeget:

Egyedülálló személy esetén   99 750 Ft

2-3 fős család esetén   85 500 Ft

4 és több fős család esetén    71 250 Ft

Elhunyt személy eltemettetésének 
költségeihez nyújtott települési támogatás

A jogosultsági kör differenciálódott (egyedülálló, illetve 2 
vagy több fős család) és egyedülálló személy esetén az egy 
főre jutó jövedelemhatár emelkedett, így a támogatás annak a 
kérelmezőnek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az alábbi összeget:

Egyedülálló személy esetén 114 000 Ft

2 vagy több fős család esetén   99 750 Ft

Továbbá emelkedett a támogatás mértéke, amely így a szám-
lával igazolt temetési költség – korábbi 20% helyett – 30%-a 
(azonban a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 
meghatározott mértékét a számla továbbra sem lépheti túl).

Gyermekvédelmi települési támogatás

Megemelkedett az egy főre jutó jövedelemhatár, így a támogatás 
annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot.
Továbbá a támogatás éves mértéke is emelkedett, így az éves 
keretösszege 57 000 Ft.

Beiskolázási települési támogatás

A jogosultsági kör kibővült, így a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők (ami korábban kizáró ok volt) 
is jogosultak lesznek a támogatás igénybevételére, vala-
mint megemelkedett az egy főre jutó jövedelemhatár is, így 
a támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
85 500 Ft-ot.

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 
- lakásfenntartási támogatás

A jogosultsági kör differenciálódott, (egyedül élő, illetve 2 
vagy több fős háztartás) és az egy főre jutó jövedelemhatár is 
emelkedett, így a támogatás annak a kérelmezőnek állapítható 
meg, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az alábbi összeget:

Egyedül élő személy esetén   99 750 Ft

2 vagy több fős háztartás esetén   85 500 Ft

Továbbá emelkedett a támogatás havi összege (a korábbi 2 850 
Ft-ról) 5 000 Ft-ra. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. február 1-jei hatály-
lyal módosította a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénz-
beli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igény-
bevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletét.
A módosítás célja, hogy az egyes támogatásokra vonatkozó jövedelemhatárok eme-
lésével az elmúlt években a támogatási rendszerből csekély mértékű jövedelem-
emelkedésük miatt kiesett kérelmezők újra bekerülhessenek, és segítséget kapjanak 
az alapvető létfenntartási gondjaik enyhítéséhez. 
Az egyes támogatások esetében a jogosultsági feltételek bővítésével, a jövedelem-
határ emelésével vagy a támogatási összegek növelésével a szociálisan hátrányos 
helyzetben levő családok célzott támogatásban részesülhetnek az alapvető kiadása-
ikkal járó terheik enyhítése érdekében az alábbiak szerint:

Lakossági tájékoztató
a települési támogatások 2020. évi változásairól
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Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési
támogatás

A támogatás mértéke növekedett és ezáltal az éves keretösz-
szeg megemelkedett, így a rendeletben meghatározott jogosulti  
kör részére a támogatás mértéke  az igazolt gyógyszerköltség 60 
%-a, de legfeljebb 6 000 Ft/hó, mely alapján az éves keretössze-
ge (a korábbi 57 000  Ft helyett) 72 000 Ft.
A módosítással változott a jövedelemszámítás alapja is, mely 
korábban a kérelmező háztartásában egy főre jutó jövedelem 
volt, 2020. február 1-től a kérelmező családjában az egy főre 
jutó jövedelem. 
Fentiekre tekintettel a 2020. januárjában benyújtott és elbírált 
gyógyszertámogatások felülvizsgálatára is sor kerül.

Fűtési támogatás

A jogosultsági sávokban megemelkedett az egy főre jutó 
jövedelemhatár, így a támogatás annak a kérelmezőnek állapít-
ható meg, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg az alábbi összeget:

65 év feletti egyedül élő esetén 99 750 Ft

65 év feletti házastársával /
vagy élettársával élő esetén 85 500 Ft

Fogyatékos személy van 
a háztartásban 85 500 Ft

3 vagy több gyerek van 
a háztartásban 57 000 Ft

előrefizető mérőóra van 
a háztartásban 71 250 Ft

Táborozási támogatás

A jogosultsági kör kibővült, így a középiskolai tanulmányokat 
folytató tanulók is jogosultak lesznek a támogatás igénybevé-
telére, valamint az egy főre jutó jövedelemhatár is megemel-
kedett, így a támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, 
akinek a családjában általános vagy középiskolás gyermek van 
és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
a 85 500 Ft-ot.

Ösztöndíj támogatás

Az egy főre jutó jövedelemhatár megemelkedett, így a támogatás 
annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot.

ÚJ TÁMOGATÁS
az átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz 

nyújtott települési támogatáson belül

2020. július 1. napjától – új, egyszeri, eseti települési támogatás 
kerül bevezetésre, mellyel évente egy alkalommal az Ön-
kormányzat átvállalja a TAJ szám érvénytelenítését eredmé-
nyező tartozás összegét, de legfeljebb négyhavi tartozásnak 
megfelelő hátralékot, amennyiben a kérelmező nem jogosult 
a járási hivatalnál igényelhető, szociális rászorultságon alapuló 
egyéves járulékfizetési mentességre és ingyenes egészségügyi 
ellátásra, vagyis  
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem megha-

ladja a 34 200 Ft-ot, vagy
b) aki egyedül élő és jövedelme meghaladja a 42 750 Ft-ot
és családjának vagyona nincs.  

Támogatásra jogosult az a személy:
 akinek családjában a jövedelem nem haladja meg az átme-

neti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési 
támogatásnál meghatározott mértéket és 

 az adóhatóság által igazolt hátraléka meghaladja az egész-
ségügyi szolgáltatási járulék összegének háromszorosát, de 
legfeljebb 30 840 Ft. 

A támogatás összege az igazolt hátraléknak megfelelő összeg.

A kérelemhez csatolni kell a rendeletben meghatározott nyilat-
kozatokat és igazolásokat, továbbá
a) az adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolását a tartozás 

mértékéről és
b) a kormányhivatal egészségügyi szolgáltatásra való jogosult-

ság elutasításáról szóló döntését.
Kérelmező a hátralék kiegyenlítését a támogatás megállapítását 
követő 30 napon belül igazolni köteles, ellenkező esetben a 
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

Hatályba lépés

A rendelet – az újonnan bevezetésre kerülő TAJ szám érvény-
telenítését eredményező tartozáshoz nyújtott eseti támogatás 
kivételével - 2020. február 1. napján lép hatályba, szabályait 
a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy a 
gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás esetén a 
már megállapított jogosultságokra is alkalmazni kell.
A megemelt támogatási összeg 2020. február 1-jétől folyó-
sítható. Amennyiben a rendelet módosításának következté-
ben a kérelmező jogosultsága megszűnne, a jogosultság nem 
szüntethető meg és a támogatást a jogosultág megállapításának 
időpontjában hatályos szabályok szerint kell folyósítani részére.
Az átmenti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési 
támogatás keretében az egészségbiztosítási szolgáltatás – 3 havi 
járulékfizetési hátralék miatti – megszüntetése kapcsán nyújtott 
támogatás esetében a hatályba lépés 2020. július 1. napja.
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Majd egy éve nyitotta meg kapuit a játszani 
vágyó gyermekek és szüleik előtt a Varázs-
doboz Játszóház. Ezalatt az egy év alatt 
számos rendezvényt és születésnapi ese-
ményt rendeztek, és minden alkalommal
sok pozitív élménnyel gazdagodhattak
a szülők és gyermekek egyaránt. 

2020-ban is szeretnénk, hogy a szülők, 
nagyszülők továbbra is minőségi és kelle-
mes időt tölthessenek együtt gyermekük-
kel nálunk, ennek érdekében szolgáltatása-
inkat folyamatosan bővítjük és színesítjük. 
A mindennapi reggeltől estig tartó játékok, 
kikapcsolódás mellett, látogatóink számít-
hatnak az idei évben farsangi bulira, bábos 
mesenapra, gyermeknapi és halloween-i 
partira, valamint már a Mikulás is jelezte 
előre decemberi érkezését. 

Ezenkívül látogatóink számára már 
elérhető a Játszóház virtuális túrája is 
(https://magicview.hu/virtualtour/bjhu-
man), melynek segítségével a vendégek 

még látogatásuk előtt megnézhetik a 
játékbirodalom minden zegét-zugát.

A Varázsdoboz Játszóház a hét minden 
napján reggel 8-tól este 20 óráig várja az 
érdeklődőket.

Kivételes lehetőség a Játszóházba láto-
gatók számára, hogy azon erzsébetvárosi 
lakosok, akik rendelkeznek Erzsébet-

város kártyával a belépők árából 40% 
kedvezményt kapnak.
Elérhetőség:
Cím: 1074 Budapest, Dob utca 27. 
(bejárat a Dob utca 29. felől). 
E-mail: varazsdobozjatszohaz@
bjhuman.hu. Facebook: Varázsdoboz 
Játszóház. Tel.: +36 1/266 0485

2020-ban is várja Önöket 
a Varázsdoboz Játszóház!

https://magicview.hu/virtualtour/bjhuman?fbclid=IwAR1ykR0MnxmcD79PSSYuMtyOwTSUzMIN7ELdHl_cLeqTdDuQyHsVxpCmBQA
https://magicview.hu/virtualtour/bjhuman?fbclid=IwAR1ykR0MnxmcD79PSSYuMtyOwTSUzMIN7ELdHl_cLeqTdDuQyHsVxpCmBQA
mailto:varazsdobozjatszohaz@bjhuman.hu
mailto:varazsdobozjatszohaz@bjhuman.hu
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IDŐPONT HELYSZÍN PROGRAM CÍME Jegyárak INFO

Keddenként 18.00 óra W17 Festőiskola felnőtteknek 6000 Ft / hó  Szilágyi Teréz vezetésével, Befizetés: minden hónap első 
alkalmán

Csütörtökönként 10.00 óra W17 Senior 50 + jóga 2500 Ft / 4 alkalom Folyamatos bekapcsolódási lehetőség
2020. március 4-től szerdánként 
18.00 W17 Latin – Salsa tánc oktatás 2000 Ft / alkalom;  

8000 Ft/4 alkalom
Tánctanfolyam kezdőtől, folyamatos bekapcsolódási 
lehetőség

2020. március 5. 18.00 W17 Olvasó kör – vendég: 
Fábián Janka 500 Ft Kötetlen beszélgetés a szerzővel műveiről, a művein 

keresztül

2020. március 12. 18.00 W17 Mesepszichológia - Kádár 
Annamária előadása

elővételben: 1500 Ft, az 
előadás napján: 2300 Ft

Dr. Kádár Annamária pszichológus-egyetemi adjunktus 
előadása mesepszichológiáról, mesékről és az érzelmi 
intelligencia fejlesztéséről

2020. március 19. 11.00 W17
Utazó „teaház”: A Berlini 
fal leomlása a fotós 
szemével

A belépés díjtalan Történelmi témájú ismeretterjesztő előadás

2020. március 26. 19.00-23.00 W17 Irodalom éjszakája A belépés díjtalan Részletek: 
www.irodalomejszakaja.hu

2020. március 28. 14.00-17.00 W17 Tekerem-szerelem 3000 Ft (adomány) Fékrendszerek
2020. március 28. 14.00-18.00 W17 Natura workshop 2 500 Ft Szabás-varrás újrafelhasznált anyagokból

2020. március 28. 19.00 W17 Stand up est Hajdú 
Steve-vel

elővételben: 1900 Ft, az 
előadás napján: 2500 Ft Fergeteges Stand up est!

W17 (1077 Bp., Wesselényi u. 17.) tel.: 1/8980791, e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu Részletes program: www.w17.hu
Jegyek kaphatók: online a jegy.hu oldalon és a helyszínen hétköznapokon: hétfőtől csütörtökig: 9-15.30-ig, pénteken 10-14-ig, 
valamint a rendezvények előtt. Erzsébetváros Kártyával 20% kedvezmény.

2020. március 1. 15.00 Csányi5 Vasárnapi tárlatvezetés 1 200 Ft Tárlatvezető: Takács Andrea

2020. március 2. 18.00. Csányi5 Zsidó történelem 900 Ft Megtörtént események filmen,  
domumentumfilmen: Pénzhamisítók

2020. március 8. 15.00 Csányi5 Nők az Erzsébetvárosban 
séta 900 Ft Sétavezető: Deák Gábor

2020. március 10. 16.00 Csányi5 Svéd kocka ingyenes Kiállítás-megnyitó

2020. március 10. 18.00 Csányi5 „Részt vettem a Wallen-
berg mentőakcióban” ingyenes Könyvbemutató és beszélgetés

2020. március 18. 18.00 Csányi5 Zsidó történelmi érdekes-
ségek 900 Ft Szunyogh Szabolcs előadás-sorozata 

Lemberg a zsidófőváros

2020. március 19. 18.00 Csányi5 „Balla Margit kiállításának  
megnyitója” ingyenes

2020. március 22. 15.00 Csányi5 Rejtelmes Erzsébetváros 
séta 900 Ft Sétavezető: Deák Gábor

2020. március 25. 18.00 Csányi5 Könyvbemutató ingyenes Pelle János: Vérvád, hisztéria, népitélet 
Mo-on 1945-46-ban c. könyve

2020. március 26. 19.00-23.00 Csányi5 Irodalom Éjszakája ingyenes

2020. március 30. 18.00 Csányi5 Zsidó történelem 900 Ft Megtörtént események filmen, 
dokumentumfilmen: Pénzhamisítók

2020. március 6. 19.00 K11 Bereczki Akusztik Koncert elővételben: 3.500 Ft, az 
előadás napján: 4.500 Ft

2020. március 7. 16.00 K11 Találkozások – Kortárs 
képzőművészeti kiállítás ingyenes

Németh Géza, Kádár Katalin, Török Gábor, Kopócsi Judit, 
Zöld Anikó, Kelemen Kata, E. Szabó Margit, Alföldi László, T. 
Horváth Éva, Tumbász András, Zalubel István, Oláh Sándor, 
Laukó Pál

2020. március 10. 16.00 K11 Gold Zumba – könnyített 
zenés torna 500 Ft Vezeti: Veronika Berger Mezei

2020. március 10. 19.00 K11 Bácskai Juli Pszichoszín-
háza

elővételben: 2.500,- Ft, az 
előadás napján: 3.200,- Ft

Két ismert színész improvizál a pszichológus-szakértő 
forgatókönyvére. Minden előadás egyben premier, csak 
egyszer látható.

2020. március 11. 19.00 K11 „Miért nehéz ma felnőtté 
válni?” 1.000 Ft Kiss Péter rendszerterapeuta előadása

2020. március 17. 19.00 K11 Király versek elővételben: 1500 Ft, az 
előadás napján: 2000 Ft

Zenés irodalmi est ismert művészekkel, rendező:  
Seres Tamás

2020. március 18. 19.00 k11 Legendás 2000-es évek! 500 Ft Szórakoztató rocktörténet Hegyi Györggyel

2020. március 21. 16.00 k11 Szent Patrik-napi 
mulatság

Napi: 3000 Ft; koncert: 
2500 Ft; napközben: 
1000 Ft

Firkin koncert, kézműves-foglalkozás, cicomaműhely, 
táncház

2020. március 24. 16.00 K11 Gold Zumba – könnyített 
zenés torna 500 Ft Vezeti: Veronika Berger Mezei

2020. március 24. 18.30 K11 Mese-estek felnőtteknek 1.500 Ft Vezeti: Boros Luca

2020. március 26. 19.00 K11 Bézs – estek elővételben: 1.000 Ft, az 
előadás napján: 1.500 Ft

www.radiobezs.hu  
nyilvános műsorfelvétel

K11 (1075 Bp., Király u. 11.) Tel.: 1/7888139, e-mail: k11@eromuvhaz.hu , Részletes program: www.k11.hu
Jegyek kaphatók: online a jegy.hu oldalon és a helyszínen hétköznapokon 10-16 óra között, valamint a rendezvények előtt.
Erzsébetváros Kártyával 20% kedvezmény.

Csányi5 Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár (1077 Bp., Csányi u. 5.), Tel.: 1/369 3688, email: csanyi@eromuvhaz.hu,
Jegyek kaphatók a jegy.hu oldalon, és a helyszínen vasárnaptól csütörtökig 14-18-ig, pénteken 09-13-ig,
valamint a rendezvények előtt. Erzsébetváros kártyával 20% kedvezmény.
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Kedves Betegeink!
Ezúton örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy  Budapest VII. Kerület Er-
zsébetváros nyolc háziorvosi praxisa praxisközösségként együttműköd-
ve eredményesen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kiírt, Három generációval az egészségért II. Praxisközösségi pályázaton. 
Így 2020. január 2-án el tud kezdődni egy közös munka, amely 
egészen 2021. április 30-ig tart. A pályázat célja a pályázó felnőtt- és 
gyermek háziorvosi praxisok, mint egészségügyi alapellátást nyújtó 
szolgáltatók támogatásán keresztül az alábbi célok elérése:
„A pályázat keretében lehetőség nyílik a Három generációval az 
egészségért program megvalósítására, mely az egészségügyi alap-
ellátás fejlesztését, valamint az alapellátásban résztvevő szereplők 
együttműködését állítja központba, bevonva ugyanakkor a szakellá-
tást, az Egészségfejlesztési Irodákat, valamint a területi és települési 
önkormányzatokat.  
A pályázat keretében cél szív- és érrendszeri prevenciós és gondozási 
program, rosszindulatú daganatos betegségek szűrését és korai fel-
ismerését elősegítő program, valamint gyermekek körében egészség-
fejlesztési programok megvalósítása. További cél a magyar lakosság 
egészségértésének javítása és egészséges életmódjának elősegítése, 
különös tekintettel a gyermekek körében a rendszeres fizikai aktivi-
tás, az egészséges táplálkozás elterjesztésére, valamint a dohányzás 
megelőzésére és a leszokás támogatására.  
A pályázati program hosszú távú célja – összhangban a Kormány 
által elfogadott Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi 
Ágazati Stratégia, valamint a Nemzeti Keringési-, Rákellenes-, és 
Gyermekegészségügyi Programok céljaival – a koszorúér betegség, 
valamint a stroke okozta korai (65 év alatti), a daganatos betegségek 
okozta halálozás csökkentése, illetve a gyermekkori elhízás megelő-
zése és a dohányzás visszaszorítása. További cél a szélütések miatti 
maradandó károsodások mértékének csökkentése, valamint a cukor-
betegség és az elhízás előfordulása növekedésének megállítása. A 
pályázati program hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy a szervezett, 
célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok magas színvonalon, a ha-
zai szakmai és minőségügyi standardok szerint valósuljanak meg.” 
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054. Budapest Aka-
démia u. 3.; képviseli: Prof. Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős 
államtitkár)
Lebonyolító: Állami Egészségügyi Ellátó Központ (1125. Budapest Diós 
Árok 3.; képviseli: Dr. Gondos Miklós főigazgató

ERZSÉBETVÁROSBAN AZ ALÁBBI PRAXISOK VESZNEK 
KÖZVETLENÜL RÉSZT A PÁLYÁZATI MUNKÁBAN:

TAO Természetes és Tradicionális Gyógyító Kft. (1073. Budapest Akác-
fa u. 62.; képviseli: Dr. Szigeti Tamás)
„HEALT” CARE Egészségőrző Megelőző Gyógyító Oktató Családorvosi 
Bt. (1025. Budapest Nagybányai út 75. fsz.1.; képviseli: Dr. Tímár Éva)
„Sirály” Háziorvosi-Egészségügyi-Kereskedelmi –és Kulturális Szolgál-
tató Bt. (1073. Budapest Dohány u. 71. II/5.; képviseli: Dr. Vedres Klára)
VITA-CHI Egészségügyi Bt. (1141. Budapest Álmos Vezér u. 39. I e. 6.; 
képviseli: Dr. Decastello Alice)
A pályázat megvalósítása, a betegekkel a kapcsolat tartása az alábbi 
rendelőkben, valamint az egyéb események későbbi meghirdetett 
helyszínein történik. 

TAO GYERMEKRENDELŐI:
1073 Budapest, Akácfa u. 62.
Dr. Kerekes Judit, Dr. Miklós Anna, Dr. Onódy Gábor

1074 Budapest, Vörösmarty u. 14.
Dr. Tóth Éva, Dr. Vörös Ildikó

ANYA ÉS CSECSEMŐVÉDELMI INTÉZET:
1077 Budapest, Rottenbiller u. 27.
1075 Budapest, Madách I. u. 2-6.

FELNŐTT RENDELŐK:
1072 Budapest, Klauzál u. 23.
Dr. Tímár Éva

1074 Budapest, Hársfa u. 17.
1078 Budapest, István u. 35. 
Dr. Vedres Klára

1077 Budapest, Wesselényi u. 11.
Dr. Decastello Alice

Kérjük amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele van, keressen 
bennünket az alábbi levélcímen: taokft@invitel.hu. Kérdéseivel for-
dulhat közvetlenül fenti háziorvosokhoz, házi gyermekorvosokhoz is.
Budapest, 2020. január

Dr. Szigeti Tamás koordinátor

Tájékoztató a betegeknek

http://7.kerulet.ittlakunk.hu/holmi/egeszseg/istvan-utcai-haziorvosi-rendelo-dr-vedres-klara
mailto:taokft@invitel.hu
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Erzsébetváros

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata felhívja 
azon kerületben élő, vagy a kerületben legalább 30 éves szakmai 
munkát folytató óvónőknek, tanítóknak, tanároknak a figyelmét, 
akik pedagógus diplomájukat 50, 60, 65, 70 vagy 75 éve, tehát 1970-
ben, 1960-ban, 1955-ben, 1950-ben vagy 1945-ben szerezték, hogy 
arany, gyémánt, vas, rubin vagy platina díszoklevél adományozására 
irányuló kérelmüket 2020. március 10-éig nyújthatják be.

A BENYÚJTÁS HELYE
Személyesen, illetve meghatalmazott által történő benyújtás esetén:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Iroda (cím: 1076 Budapest, Garay utca 5.)
Postai úton történő benyújtás esetén postacímünk:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltató Iroda, 1076 Budapest, Garay utca 5.
A beérkezett kérelmeket elbírálás végett továbbítjuk a diploma 
megszerzésének helye, vagy annak jogutódja szerinti felsőoktatási 
intézménynek, mint a díszoklevél kiállítására jogosult szervnek.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ
Tóth Lászlóné művelődési referens, Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzat Humánszolgáltató Iroda. Telefon: 462-
3342. E-mail: toth.laszlone@erzsebetvaros.hu

A JUBILEUMI DÍSZOKLEVÉL IRÁNTI KÉRELEMHEZ 
SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

 Kérelem az eredeti oklevelet kiállító intézmény vezetőjéhez, vagy 
annak jogutódjához, amelynek tartalmaznia kell, az igénylő nevét 
(hölgyeknél leánykori nevét), édesanyja leánykori nevét, születé-
si helyét, idejét, TAJ számát, adóazonosító jelét. (a kérelemnyom-
tatvány megtalálható az eredeti oklevelet kiállító intézmény vagy 
jogutódjának honlapján) 

 Szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a kérelmező lakcímét és 
telefonszámát.

 Az eredeti diploma fénymásolata (nem magyar nyelvű diploma 
esetén annak hiteles magyar fordítása szükséges!).

 A pedagógus pályán eltöltött minimum 30 év igazolására a mun-
kakönyv 1. és 9–12. oldalainak fénymásolata.

 Abban az esetben, ha a kérelmező már megkapta a díszoklevél 
egyik fokozatát, elegendő, ha a szakmai önéletrajza mellett 
annak másolatát csatolja a kérelméhez.

 Személyi iratok-személyi igazolvány, lakcímigazolvány, TAJ, adóazo-
nosító igazolvány, a nyugdíjas törzsigazolvány, illetőleg a folyó-
számla-kivonat fejlécének másolata – a folyószámlaszám miatt. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beadási határidőn túl érkező 
kérelmeket nem áll módunkban elfogadni!

Felhívás – Díszdiploma

KEDVES SZÜLŐK!
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
fenntartásában működő Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgál-
tató Központ bölcsődéi nyári zárásának ütemezése 2020. évben az 
alábbiak szerint alakul:

DOB BÖLCSŐDE
Nyári zárás: 2020. július 1-től 2020. július 31-ig
Nyitás időpontja: 2020. augusztus 3.

LÖVÖLDE BÖLCSŐDE
Nyári zárás: 2020. augusztus 1-től augusztus 31-ig
Nyitás időpontja: 2020. szeptember 1.

VÁROSLIGETI BÖLCSŐDE
Nyári zárás: 2020. augusztus 1-től augusztus 31-ig
Nyitás időpontja: 2020. szeptember 1.

A zárással nem érintett napokon a nyitvatartás a megszokott 
időben, hétfőtől péntekig 6-18 óráig tart. Azok a szülők, akik a nyári 
zárás ideje alatt nem tudják gyermekük felügyeletét megoldani, a 
nyitva tartó bölcsődékben az ügyeleti ellátást igénybe vehetik, il-
letve a bölcsődés korosztály számára a szünidei gyermekétkeztetés 
biztosítása is a nyitva tartó intézményekben valósul meg.

Tájékoztatás bölcsődei nyári zárva tartásról

Az Erzsébetváros újságban a legkisebb hirdetési méret az 1/8-os oldal. Hirdetés-
felvétel: telefon:  462-3285 (hívható hétfőtől csütörtökig 10-12 óra között), e-mail: 
lendvai.laura@erzsebetvaros.hu

Ablakcsere akció. Tel.: 06 70 560 38 57
Budapest XX. kerületében gubacson a Duna elágazásánál, Dunára 
néző ablakokkal, 30 négyzetméteres garzonlakás elcserélendő egy a 
VII. kerületben elhelyezkedő garzonlakásra 25-26 négyzetméterig. A 
Garay tér környéke előnyben. Tel.: 06209610834
Elcserélném VII. kerületi, fejújított, 22 négyzetméteres lakásomat, egy 
ennél kicsivel nagyobb, szintén VII. kerületi lakásra. Ráfizetek! Buli-
negyed előnyben! Tel.: 06209610834
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással. Parkettacsiszo-
lás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyegpadló-lerakás. Minõségi, precíz 
munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) Csapó György. Tel.: 06-31-
780-6430, 780-3732, festesma.iwk.hu
Gyógypedikűrt-manikűrt vállalok, hívásra házhoz megyek. Ingyen 
kiszállás. Tel: 03 (30) 242-9507

Apróhirdetések

HIRDETMÉNYEK
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