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A lapunkban megjelentetett koronavírussal kapcsolatos információkat igyekeztünk a legfrissebb hírekkel kiegészíteni, azonban az újság
március 15-én nyomdába került.
A vasárnap déltől aktuális információkat megtalálják az önkormányzat online oldalain.
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helyi információkról tájékozódjon
az önkormányzat online csatornáin:
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ÖNKORMÁNYZAT

Minimum kritériumok

ALAPHELYZET:
Éjfélkor záróra
A Bulinegyed léte vagy nem léte az utóbbi
években igazi „hamleti” kérdéssé nőtte ki
magát, „lenni, vagy nem lenni„ alapon.
Ám azt a legtöbben elfogadták, hogy a
tollvonással megszüntetés nem megoldás,
ahogy azzal is mindenki tisztában van,
hogy a jelenlegi helyzet tarthatatlan. A
maga nemében már az is kuriózumnak
számított, hogy a Bulinegyed kényes
témájában az önkormányzat egy asztalhoz
ültette az összes érintett felet, az érintett
választókerület önkormányzat képviselőit, a vendéglátósokat, civil szervezeteket, lakosságot képviselő személyekkel.
Persze fintorgók mindig vannak, ebben
az esetben sem volt másképpen, de a
Belső-Erzsébetváros Munkacsoportot
vezető Ujvári-Kövér Mónika rendületlenül tartotta magát az alapelképzeléshez:
itt megállapodás lesz, határidőre. És igaz,
hogy irdatlan munkával, sok száz munkaórával a csoport háta mögött, de lett is.
Konszenzusos döntés. Ez pedig egy újabb
szenzáció, az alaphír mellett: Belső-Erzsébetvárosban a jövőben csak a szigorú
kritériumrendszer elfogadása és betartása
mellett tarthat nyitva bármelyik vendéglátó-, illetve szórakozóhely. Ujvári-Kövér
Mónikát kértük, foglalja össze a döntéssel
kapcsolatos tudnivalókat.
– Már az előző lapszámban beszámoltam arról, hogy milyen a Munkacsoport
tevékenysége, mint ahogy arról is, hogy
február elején több hónapos előkészítő
munka után már döntéseket hoztunk.
Hihetetlenül nagy munka áll a határozatok mögött, nem csak részemről, a
csoport összes tagja részéről. Nagyon
fontosnak tartom, hogy a döntéshozatal háttérmunkáját is megismerjék az
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olvasók, én személyesen leültem minden résztvevővel előzetes konzultációra,
azokkal az önkormányzati képviselőkkel,
vezetőkkel, civilekkel, vendéglátósokkal
is, akik igényelték az egyeztetést. De igény
esetén ugyanígy leültem beszélgetni,
informálódni mindazokkal a lakókkal,
akik levélben megkeresték a Munkacsoportot, és javaslataikat, ötleteiket
eljuttatták hozzánk. Az információkat
adatbázisba gyűjtöttem, a Munkacsoport
ülésein ezeket tételesen megbeszéltük.
Nem állítom, hogy minden simán ment,
sőt azt se, hogy nem voltak viták. De a
legnagyobb öröm számomra, hogy végeredményül egy olyan javaslatot tehettünk
a testület elé, ami konszenzuson alapul,
és aminek részleteiben 99%-ban teljesen
egyetértettek a tagok. A sok munka össze
is kovácsolta a társaságot, rajtuk keresztül
civileket, lakókat, vendéglátósokat, és
ráadásul igen sok olyan kérdés merült fel,
amiben most nem voltunk jogosultak a
döntéshozó plénum elé javaslatokat tenni.
Ugyan a megbízásunk a tervezet elkészítésével megszűnt, de javasolni fogom,
hogy keressünk egy megfelelő „hivatalos”
formát a folytatáshoz.
Fontos információ, hogy lapzártánkkor
még nem döntött a testület a benyújtott
tervezetről, de mire lapunk megjelenik
bizonyosan a döntés is megszületik.
Ujvári-Kövér Mónika több szempontot
is kiemelt a kritériumrendszerből, amire
itt nem térünk ki, keretes anyagunkhoz
előzetesen elkértük a benyújtásra váró
tervezetet.
A testületi ülés után visszatérünk az
első tapasztalatokra, tájékoztatni fogjuk a
lakosságot is arról, mit tehetnek ők.

Alaphelyzetben éjfélkor mindenki köteles bezárni. Slussz. Ennél tovább csak
azok a szórakozóhelyek üzemelhetnek,
amelyek teljesítenek bizonyos feltételeket. Nem egyet. Mindet.
A vendéglátóhelyeknek írásban kell
nyilatkozni arról, hogy
Zeneszolgáltatás esetén beszereznek egy úgynevezett csúcslimitert,
beszerzik egy akusztikai szakértő
igazolását, és vállalják, hogy a nyílászárókat zárva tartják.
 Mindenki számára hozzáférhetővé kell
tenniük a mellékhelyiségeket, amit –
egységes – piktogramokkal jeleznek.
 Vállalják, hogy legalább egy embert
alkalmaznak azért, hogy megakadályozzák vendégeik utcai alkoholfogyasztását, egységes tartalmú
piktogramokkal felhívják a figyelmet
a szabálysértésre (kirakaton, weboldalon, Facebookon is).
 Beszámolót készítenek arról, hogy
milyen biztonsági intézkedéseket
tesznek azért, hogy a közterületek
nyugalmát megőrizzék.
 Naponta legalább egyszer magasnyomású takarítógéppel megtisztítják az
előttük lévő járdaszakaszt. A termelődő hulladék/szemét mennyiségéről
nyilatkozatot tesznek, és vállalják
annak elszállíttatását, takarítási naplót vezetnek, és felvételen dokumentálják a takarítás eredményét.
 Este tíz és reggel nyolc óra között
nem végeznek göngyölegmozgatást.
 Nem alkalmaznak egyszer használatos műanyagpoharakat, ehelyett
többször használatos, a vendéglátóhely logójával, címkéjével ellátott
repoharakat alkalmaznak.
 Plusz a 150 főnél több ember befogadására alkalmas vendéglátóhelyek
esetén egy hitelesített forgalomszámlálót is be kell üzemelniük.


Amelyik cég ezt vállalja, egy évre engedélyt kap a működésre az éjfél utáni
órákban. Ha megsérti a megállapodást,
először figyelmeztetik, másodszor
pénzbüntetést kap, harmadjára 3 napos
hétvégi zárvatartást kockáztat, negyedjére végleg megvonják az éjfél utáni
nyitvatartási engedélyét.
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Lapzártánkig érkezett

Az utolsó pillanatig kihúzva a lehetséges határidőt, március 15-ig tudunk aktuálisak lenni, nyomdába
megy lapunk. Megpróbáltuk a lehetetlent, de előre jósolni, vagy intézkedéseket tippelni nem fogunk,
és jelen esetben nem is szabad. Ezen az oldalon azokat az intézkedéseket, közleményeket gyűjtöttük
csokorba, melyek az önkormányzat honlapján (www.erzsebetvaros.hu), és a Facebookon (www.facebook.
com Erzsébetváros hírei csoport.) Niedermüller Péter polgármester illetve az önkormányzat nevében jelentek meg, illetve olyan információkat tartalmaznak, melyek a MEGJELENÉSÜNK NAPJAIBAN már aktuális
intézkedésekre utalnak vissza. Kövessék az aktuális információkat az önkormányzat online felületein!

Az elmúlt két hónapban a kerület vezetője, több fővárosi kerület polgármesterének és
szakembereinek a segítségével mindent megtett a járvány mérséklésére

Lapzártánkkor aktuális, különleges
intézkedések a kerületben!

Az önkormányzat január végi, februári és március eleji intézkedései, közleményei alapján a kerületiek elsőkként tudhatták meg,
hogy lehetséges egy koronavírus járvány, és azt is, hogy ennek
súlyossága a higiéniás szabályok betartásával csökkenthető. Az
elmúlt két hónapban a kerület vezetője, több fővárosi kerület polgármesterének és szakembereinek a segítségével mindent megtett
a járvány mérséklésére. Most viszont felgyorsultak az események,
amelyeket a kerület lakóinak is ismerniük kell. Erzsébetváros
önkormányzata már a kormányintézkedések előtt több megelőző
intézkedést hozott, de március közepére ezek már országos intézkedésekké nőtték ki magukat. Talán Erzsébetváros és így lakói kis
lépéselőnyben vannak. Tapasztalatból mondjuk, mert lapunk is részese a háttérmunkának, hogy a kerület vezetése és kommunikációs munkatársai a végletekig elszántak a védekezés megerősítésére,
a háttérben emberfeletti munka folyik. Kérjük olvasóinkat, tartsák
be az ajánlásokat, ha tudnak, maradjanak otthon, és figyeljék az
információkat, mert csak így lehet hatékony a védekezés is!

A tények mára

Látogatási tilalom van a kórházakban, és a kerületi időseket
ellátó Humánszolgáltató bentlakásos intézményeiben is.
 A nyugdíjasklubok az elmúlt hetekben már csökkentett üzemmódban működtek. A szolgáltató-hálózat azonban működik, és
az étkeztetésben résztvevők is hozzájutnak az ebédhez. Szándékosan nem írjuk le a formát, mert az a helyben elfogyasztástól,
a házhoz kivitelig bármikor változhat. Infók a www.bjhuman.hu


oldalon, ha Ön idősebb olvasónk és/vagy nincs net elérhetősége
hívja a 06-1-413-3631 vagy 06-1-413-3656 telefonszámot.



A kormány döntése alapján bezártak az iskolák. A kisebbeket
ellátó intézményhálózattal kapcsolatos döntést a kormány

átengedte a kerületeknek 14-én, így Niedermüller Péter polgármester döntése alapján bezárnak/bezártak az óvodák, bölcsődék
is. A polgármesteri tájékoztatóból kiderül, a legtöbb, intézményvezetőkkel is egyeztetett lépésre március 16-án, hétfőn kerül sor,
így az ezzel kapcsolatos aktuális döntésekről már vagy értesültek
olvasóink, vagy tájékozódhatnak az önkormányzati hírekből.
 2020. március 17-től (keddtől) a járványveszély miatt felfüggesztették a közétkeztetést is a kerületi bölcsődékben, óvodákban és
iskolákban (lévén ezek ideiglenesen bezártak). Minden további
intézkedésről, a teendőkről hétfőn délelőttre ígért értesítést a
kerület polgármestere. Az érintetteket tájékoztatni fogják, a friss
hírek mindig elérhetőek lesznek az online csatornákon!
 A kerületi művelődési központ, az Erőművház, a hozzánk
beérkezett utolsó információ alapján, valószínűleg a létszámkorlátozás alapján megengedett csökkentett üzemmódban
sem fog működni az elkövetkező időszakban. A lakosság
védelme rendkívül fontos, de hivatalos döntés a bezárásról
csak 16-án hétfőn születhet, megjelenésünk után!
 A személyes ügyfélfogadás is szünetel a hivatalban, erről részletes tájékoztató a hátsó borítónkon.
Közösséget, embert próbáló napokat élünk, és ahhoz, hogy
felelősségteljesen viselkedjünk, jól döntsünk, ne essünk pánikba, fontos, hogy legyenek megfelelő információink – írja a
kerület vezetője a Facebookon.
Az erzsébetvárosiakat arra kérjük, hogy vigyázzanak magukra,
kérdezzék meg idős szomszédaikat, miben segíthetik őket és
kövessék nyomon híreinket!
Segítsük egymást, mint oly sokszor a magyar történelemben és
oly sokszor Erzsébetvárosban!
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LEGYÜNK
ELŐRELÁTÓAK
MÁR JANUÁRBAN TÉMA VOLT

Niedermüller Péter polgármester két kollégájával, az egyébként orvos végzettségű
dr. László Imrével és Cserdiné Németh
Angélával már több mint egy hónappal ezelőtt, január 31-én kezdeményezte a közös
fővárosi protokoll felállítását egy esetleges járvány elkerülésére. Március elején a
kialakult helyzetre tekintettel Ujvári-Kövér
Mónika, Erzsébetváros alpolgármestere
kezdeményezte az intézkedések hatályba
léptetését.

Kerületi intézmények

A MUNKAHELYEKEN,
VENDÉGLÁTÓKNÁL IS
KÖRÜLTEKINTŐEN

A kerület vezetése azt kéri a kerületben
működő munkahelyek és vendéglátóipari
egységek vezetőitől, hogy saját területükön tegyék lehetővé az alap higiéniai
előírások még szigorúbb betartását.

Minden friss hír

A koronavírus terjedése miatt már március 5-én Erzsébetváros vezetése összehangolt szigorú higiéniai intézkedéseket kért a bulinegyed vendéglátóhelyeitől is.
Erről egyeztetett az érintettekkel dr. Oláh Lajos, a kerület országgyűlési képviselője,
Niedermüller Péter polgármester és Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester.
A közös sajtótájékoztatón dr. Oláh Lajos már ekkor kérte, hogy a kormány tegyen meg minden lehetséges intézkedést, többek között legyenek többnyelvűek
a tájékoztatók, a koronavirus.gov.hu honlapja, a repülőtereken ne csak ellenőrizzenek, hanem tájékoztassanak. Mára már megelőző intézkedésként írhatjuk le,
hogy: Ujvári-Kövér Mónika elmondta, az érintett helyeket ellátták többnyelvű tájékoztató plakáttal, és ellátta a kerület az ügyfélkiszolgáló helyeket és az oktatási
intézményeket fertőtlenítőszerekkel. Molnár Bence, a Szimpla Marketing vezetője
kiemelte, hogy a szokásosnál sokkal intenzívebben takarítják és fertőtlenítik a
közösségi területeket.



Erzsébetvárosban a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központ
(http://www.bjhuman.hu/) és az Eröművház (http://www.eromuvhaz.hu/) közösségi
rendezvényeit lemondták, a Humán szolgáltatónál egyéb intézkedések, látogatási
tilalom is életbe lépett. Az aktuális információkról a honlapokon tájékozódhatnak
az érdeklődők. A tilalom értelmében a
Peterdy utcai és a Dózsa György úti Idősek
Bentlakásos Otthonaiban a látogatás
szünetel, illetve az említett épületekben
található Idősek Nappali Klubjainak programjai elmaradnak.

Szigorúbb higiéniai intézkedések
a bulinegyedben is!

Lapzártánkkor
érkezett

Drasztikusan csökken a turisták száma Budapesten, a VII.
kerületi szórakozóhelyek egy
része honlapján, Facebookon
jelentette be, hogy az országos
veszélyhelyzet miatt határozatlan időre szüneteltetik a
működésüket. Okos döntés, és
még okosabb lenne, ha a vendégek sem keresnék egyelőre a
közösségi helyeket.

Minden rendkívüli önkormányzati intézkedés, hír, közlemény a helyzettel és a
koronavírussal kapcsolatban megtalálható
a kerület honlapján. Kövessék az információkat: www.erzsebetvaros.hu.

A SZÁLLÁSADÓK SEM KIVÉTELEK

Erzsébetváros önkormányzata felhívással
fordult a rövid távú szállásadók, azaz az
AirBnB üzemeltetők felé, melyben arra
kérnek minden szállásadót, hogy segítsenek betartani és betartatni a megfelelő
higiéniás szabályokat, hiszen a koronavírus terjedésnek megállítása közös ügy!
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Fotósunk lőtte az érdekes szájmaszkos
képet az egyik kirakatban. Ugyan nem
feltétlenül védekezésre találták ki ezeket
a szájmaszkokat, de jelen helyzetben
indokolt lehet a használata, már csak a
fertőzés terjesztése miatt is. De ne feledjük el, hogy ezek a maszkok nem örök
életűek, időnként cserélni kell őket. És
legalább ennyire fontos a vitaminbevitel
és a higiéniai szabályok betartása.

VESZÉLYHELYZET

A Péterfy
kórház
különleges
intézkedései
Mivel a kerület legnagyobb egészségügyi
ellátó helyéről beszélünk, rendkívül
fontos, hogy a lakosság értesüljön a
kórházban és a szakrendelőben megvalósuló intézkedésekről. Nyomdába kerülésünk napján kerestük meg dr. Sásdi
Antal főigazgatót, telefonos villáminterjúnkon az alábbiakról tájékoztatott.
A Péterfy kórház és telephelyei minden lehetséges biztonsági intézkedést
megtesznek a betegek védelmében, a
kormány intézkedéseinek megfelelően
bevezették a látogatási tilalmat is, és a
továbbiakban is mindenben együttműködnek az illetékes szervekkel.
 A fekvőbetegek védelme érdekében
teljes látogatási tilalom van érvényben
a Péterfy kórházban!
 Különleges helyzetben, súlyos állapotú beteg esetében egy hozzátartozó kijelölésre kerülhet, aki az adott osztály
vezetőjének engedélyével rövid időre
látogathatja a fekvőbeteget.
 A betegek ellátása teljes körű, azonban nyilván a gyógyulás szempontjából is fontos a hozzátartozókkal való
kontakt. Ezért az intézmény vezetősége lehetőséget biztosít arra, hogy a
hozzátartozók csomagot küldjenek a
kórházban fekvő rokonuknak. A cso-

BEZÁRTAK AZ ISKOLÁK

magot azonban le kell tenni a portán,
onnan eljuttatják a beteghez.
 A szülészeten a továbbiakban is mód
van a papás szülésre, az intézmény
vezetője kéri az apukákat is, hogy
rendkívüli óvatossággal járjanak el,
különös tekintettel a fertőtlenítésre.
 A koraszülött centrum (PIC) ünnepélyes átadása a rendkívüli helyzet miatt
elmaradt, azonban már az új helyén
működik. Itt lehetőséget biztosít az
intézmény a mamáknak, hogy koraszülött babájukkal lehessenek.
 A súlyos járványügyi helyzet miatti
látogatási tilalom (lapzártánkkor) nem
vonatkozik a szakrendelőkre, de az
intézmény vezetője kéri a lakosságot,
hogy a nem súlyos, halasztható vizsgálatok esetében inkább egy későbbi
időpontban menjenek a járóbeteg
rendelőkbe.
A Péterfy kórház mindent megtesz betegeik és hozzátartozóik érdekében, és természetesen dolgozóik védelmében is, mert
az egészségügyi ellátás folyamatossága
így biztosítható. Dr. Sásdi Antal főigazgató
ezért kéri a lakosságot, hogy különösen
ügyeljenek az ajánlott higiéniai ajánlásokra, mert ez lehet az alapja a védekezésnek
és a vírus megfékezésének.

FIGYELEM!
A lapunkban megjelentetett koronavírussal kapcsolatos információkat
igyekeztünk a
legfrissebb hírekkel kiegészíteni,
azonban az újság
március 15-én
nyomdába került.
A vasárnap déltől
aktuális információkat megtalálják
az önkormányzat
online oldalain.

Az egész országban – így Erzsébetvárosban
is – bezárták az iskolákat március 16-tól,
hétfőtől kezdve. A tanulók nem mehetnek
be az oktatási intézményekbe, nem mehetnek be az iskolába, de az igazgatóknak továbbra is be kell járniuk. A személyes oktatási rendszer helyett digitális munkarendet
vezetnek be, vagyis a tanároknak folytatni
kell a tanítást, és a tanulóknak továbbra is
tanulniuk kell. Az oktatást a tanárok internet-alapon, digitális eszközökkel végzik.

Lapzártánkig

Lapunk nyomdába kerülésének napján
(március 15.) még nincsenek hivatalos
információk a gyermekfelügyeletről,
illetve az óvodák, bölcsődék működéséről. Kövessék a kerület és az intézmények
honlapján az aktuális információkat.

RECEPTKIVÁLTÁS

A rendkívüli helyzetre tekintettel, egyszerűsítették az e-receptek kiváltását, március 13tól kiválthatjuk hozzátartozónk, ismerősünk
gyógyszereit felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is. Ennek egy feltétele van: a
gyógyszert kiváltónak be kell mondania a
beteg TAJ-számát, és a saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően kell igazolnia.A patikák csupán a gyógyszert átvevő
személy adatait rögzítik, és kiadják számára
a receptre felírt gyógyszereket.

Bezárnak az óvodák és
bölcsődék is Budapesten

Március 16-tól megszűnik az óvodai ellátás
a fővárosban, ügyeleti rendszerre áll át – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Ugyancsak bezárnak a budapesti gyógyfürdők, csak az egészségügyi ellátásához
kapcsolódó szolgáltatások maradhatnak.
Bezár az Állakert is. Átalakul a BKV-s utazás
is: március 16-tól nem lehet a buszokon és
a trolikon az első ajtón felszállni. A járatsűrűség egyelőre nem változik, de a napokban
átgondolják még. A BUBI bringarendszerrel
viszont 100 forintért lehet tekerni.

TÁJÉKOZTATÓ OLDAL
A KORONAVÍRUSRÓL

Ezen a honlapon hiteles és naprakész információkat talál a hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről
és teendőkről a panaszok esetén.
https://koronavirus.gov.hu/Információs
vonalak: 06 80 277 455, 06 80 277 456.
E-mail: koronavirus@bm.gov.hu
2020. MÁRCIUS
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Társasházak megújulása
A főváros belső kerületeiben nincs nagy választási lehetősége a
lakosságnak, vagy társasházakban él vagy társasházakban. Az
ilyen együttélésnek vannak előnyei és hátrányai is, utóbbiak közé
tartozik, hogy nagy terhet jelent a közös terek feletti közös gazdálkodás. Nem csak az egyeztetés nehéz, de a pénz előteremtése is,
hiszen a családi kasszák sem egyformák. A kerületi önkormányzat új
képviselő-testülete egy merész húzással felülírta a korábbi pályáztatási rendszert, idén márciustól gyakorlatilag majdnem egész évben
folyamatosan lehet benyújtani a társasház-felújítási pályázatokat.
Kéményfelújításra plusz 200 millió forintot szavaztak meg, az eredetileg tervezett 78 millió forint mellé, mivel az elmúlt évek alatt el nem
végzett munkálatok okán kialakult helyzet miatt sürgősen lépni kellett. A társasházi pályázat mellett külön került kiírásra a nyílászárók
pályázata, amin nem a közösségek, hanem a lakók vehetnek részt.
Pályázati kiírások a kerület honlapján!

Mire fordítana 106 milliót?

A felhasználásról a lakosság dönthet!
Részvételi költségvetés címszó alatt olyan tétel található meg az
idei költségvetésben, aminek felhasználásáról nem a kerület választott vezetői, hanem maguk a lakók dönthetnek. Ez az összeg
korábban is a helyi gazdálkodás része volt, ebből finanszírozta a
kerület az ajándékokat, a húsvéti sonkát, a fenyőfát és az almás
pite csomagot. Van, aki szerette, van, aki át sem vette, az új
vezetés véleménye szerint döntsön a lakosság arról, hogy mire
szeretné fordítani ezt a 106 millió forintnyi közpénzt.

ÉLŐBEN
A TESTÜLETI ÜLÉSEK!

Az önkormányzat az átláthatóság és
a teljes körű nyilvánosság biztosítása
érdekében csatlakozott az Önkormányzati Tv-hez! Az oldalon (a csatlakozás
idejétől) minden testületi ülés élőben
megtekinthető, később visszanézhető,
sőt napirendi pontokként, valamint
hozzászólókként is végighallgatható.
https://onkormanyzati.tv/

TÁMOGATOTT DIÁKSÁG, BÓNUSSZAL

Ugyan az iskolák már nem a kerületi önkormányzatokhoz tartoznak, az itt tanuló diákok jelentős része helyi gyermek. Az
idei költségvetés megőrzi a korábbi támogatásokat, de a módosítások alapján több diák juthat támogatáshoz, és döntési
lehetőséget kapnak a fiatalok. Megmarad a tanszercsomag,
a támogatott táborozás, és bónusz a jó tanulók ösztöndíja!
(Előző lapszámunkban beszámoltunk róla, Karinthy Frigyes
ösztöndíjat alapított a testület a jól tanuló helyi diákoknak.)
Természetesen a kultúra is fontos a gyerekek életében, így az
idei költségvetés részét képezi a színház- és állatkerti programok támogatása is, összesen 35 millió forint értékben.
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A SZOCIÁLIS
HÁLÓ
KIBŐVÍTÉSE
Az önkormányzat vezetői szociális gondolati
elveket követnek, így
mindazon kerületi
lakók, akik csekély
jövedelememelkedés
miatt estek ki a szociális háló támogatotti
köréből, újra igényelhetik az önkormányzati
segélyeket, támogatásokat. Az egyes támogatások esetében a
jogosultsági feltételek
bővítésével, a jövedelemhatár emelésével
vagy a támogatási
összegek növelésével a
szociálisan hátrányos
helyzetben levő családok célzott támogatásban részesülhetnek az
alapvető kiadásaikkal
járó terheik enyhítése
érdekében. Az érvénytelenített tajkártyák tulajdonosait is
támogatja a testület,
mert szerintük a megváltozott élethelyzetbe
került lakók ellehetetlenítése nem megoldás
a társadalmi problémákra, így segítő kezet
nyújtanak azoknak a
lakóknak, akik munkanélküliség, betegség,
családi okok miatt az
utóbbi hónapokban
nem tudták kifizetni a
társadalombiztosításukat.

JOGOSÍTVÁNY,
BRINGA, ROLLER
Ugyancsak a költségvetés részét képezi
a továbbiakban is a kerületi diákok
„B” kategóriás jogosítvány megszerzésének részbeni finanszírozása, amit
kiegészített a testület azzal, hogy a
pályázható 40 ezer forint támogatás
immár bringa beszerzésére is fordítható. Sőt, 25 ezer forintos értékhatárig ez
a támogatási forma rollerek beszerzésére is lehetőséget nyújt. Ezek az
eszközök bizonyos esélyegyenlőséget
is biztosítanak a fiataloknak a mobilitásban, hiszen a jogosítvány vagy autó
beszerzése csak kevesebbeknek valós
lehetőség – tavaly mindössze 30-an
vettek részt a programban. Környezetvédelmi és lakhatási szempontok okán
is észszerűbb, ha a belvárosban jól
kihasználható autómentes közlekedést
támogatja a kerület. Nagyon fontos,
hogy ezeknek a kisjárműveknek gazdájuk lesz/van, nem fogják szerteszét
hagyni a kerületben a járgányt, mint
a bérelhető rollereket. Mivel a biztonságos közlekedés rendkívül fontos, a
pályázaton résztvevő diákoknak még a
kerékpár vagy a roller beszerzése előtt
egy közlekedésbiztonsági képzésen is
részt kell venniük.

ÖNKORMÁNYZAT
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Az erzsébetvárosi költségvetés reformja:
Az önkormányzat idei költségvetése nem tervez hitelfelvétellel, mégis reformszerűen változtat a korábbi pénzügyi, gazdálkodási
struktúrán. A gazdálkodási fordulat megújulást hoz a szociális ellátások, a társasházi felújítások, a bérlakások körében ugyanúgy,
mint a köztisztaság és közbiztonság területén. Fiatalok, idősebbek, családosok egyaránt érintettek, és nem csak a támogatások
és az igénylők köre bővült, de maguk a lakók is dönthetnek több mint 100 millió forint felhasználásáról. A 6. és 7. oldalakon ezek
közül a legfontosabbakat emeljük ki.

Nagyobb
köztisztaság,
nagyobb
közrend

Szaporodó lakható
bérlakásállomány
100 eddig kiadatlan bérlakást újul meg!
A hazai „népszaporulati” kormányzati intézkedések eredményeként a csillagos égig felvert lakásárak már teljesen lehetetlenné
teszik egy bérből és fizetésből élő dolgozó számára a lakásvásárlást. Erzsébetváros önkormányzata felmérte a lakossági igényeket,
és ezzel egyidejűleg felmérte a kerületi lakásállományt is. Mivel
a fiatalok számára fontos az önállósulás, az idősebbek számára
fontos a megfizethető lakhatás, a családosok számára fontos
a biztonság, az idei évben az önkormányzat 1 milliárd forintot
különített el 100 bérlakás lakhatóvá tételére és komfortosítására
a meglévő 422, jelenleg lakhatatlan önkormányzati bérlakásból. A
témával kapcsolatos részletes cikkünk a 8–9. oldalon.

NÖVÉNYESÍTÉS, LAKÓKNAK IS!

ERZSÉBETVÁROSI CIVILEK, EGYHÁZAK

Kertészeti versenyt írnak ki a lakóknak, támogatottá válik a növényesítés a társasházaknak! Erzsébetváros adottságai alapján
A kerületi civil szervezetek és az egyházak sem maradnak
a nem túl előkelő „legkevesebb zöldfelületi területtel rendeltámogatás nélkül, az önkormányzattal már támogatási szerzőkező kerület” címet viselheti. Még. A kerületi önkormányzat idei
désben álló szervezetek összesen 106 millió forintot kapnak,
költségvetésében 230 millió forintot különítettek el a meglévő
de pályázati keretre még 96,5 millió forintot különítettek el. Hír
zöldfelületek karbantartására és oszlopos virágtartók kihelyevolt a költségvetés elfogadásának idején, hogy a kerület „kilazésére. Azonban a közterületeken már nincs lehetőség jelentőkoltatja a közösségi házból a civil szervezeteket”. Ugyan nem a
sebb zöldfelület létesítésére, tehát a lakók együttműködésében
költségvetés része a téma, de ide illik, hogy senkit nem “lakolbízik a helyi vezetés. A társasházak mindössze 20% önrésszel
tatnak ki”, azonban a kerület közösségi háza nem szerepelhet
kertépítésre pályázhatnak (az önrész 10%-kal csökkent). Fontos
székhelyszolgáltatóként a szervezetek számára. Ez pedig egy
változás, hogy a kiskertekkel, a virágosított függőfolyosókkal
tény, ugyanúgy, mint hogy több mint 200 milliós támogatást
immár versenybe is lehet állni, ahol több nyertest is hirdetnek
kapnak a civilek és az egyházak a működésükre a kerülettől.
majd, mivel évi 1 millió Ft összdíjazással újraindult az Erzsébetváros Kertje pályázat.

Elismert tény, hogy
ahol rend és tisztaság
van, ott az emberek
is jobban igyekeznek
megőrizni azt. Erre alapoz a kerület vezetése,
amikor a lakossági
kritikák megismerése
és alapos vizsgálata
után az idei költségvetésből egy teljesen
új rendszert épít fel
a köztisztasággal
kapcsolatos területen.
Átszervezik a közterületi takarítást, az emelt
szintű szolgáltatást pedig új takarítógépek és
eszközök vásárlásával
segítik elő. A változások között lesznek
igazán látványosak is,
többek között lecserélik az összes szemétgyűjtőt, és a jövőben új
nyilvános illemhelyek
kialakítására is sor fog
kerülni. 97 millió forint
jut új takarítógépekre
és még 100 millió szemétgyűjtő edényekre, a
közterületi takarításra
emelt szintű szolgáltatásként összesen 730
millió forintot különítettek el.

A HELYI BETEGELLÁTÁS
KÖZPONTJA

A Péterfy kórházba jár a kerület apraja-nagyja, ahol az ellátás magas színvonalához képest méltatlan körülmények
között végzik feladatukat a dolgozók, és
gyógyulnak a betegek. A kerület a felújítást
önerőből nem tudja finanszírozni, azonban
ahogy tavaly év végén Niedermüller Péter
polgármester azonnali összesen 30 milliós
gyorssegélyben részesítette az intézményt,
úgy az idei költségvetésbe már tervezetten
került be ez az összeg. A testület ellenzéki
többsége határozatban kimondta, tarthatatlan, hogy a Péterfy kórház még mindig
nem került be az első körben felújítandó
intézmények közé.

ERZSÉBETVÁROSI
CIVILEK, EGYHÁZAK

A kerületi civil szervezetek és az egyházak
sem maradnak támogatás nélkül, az önkormányzattal már támogatási szerződésben álló szervezetek összesen 106 millió
forintot kapnak, de pályázati keretre még
96,5 millió forintot különítettek el. Hír volt
a költségvetés elfogadásának idején, hogy
a kerület „kilakoltatja a közösségi házból a
civil szervezeteket”. Ugyan nem a költségvetés része a téma, de ide illik, hogy senkit
nem „lakoltatnak ki”, azonban a kerület közösségi háza nem szerepelhet székhelyszolgáltatóként a szervezetek számára. Ez pedig
egy tény, ugyanúgy, mint hogy több mint
200 milliós támogatást kapnak a civilek és
az egyházak a működésükre a kerülettől.
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Valamikor az 1900-as századfordulón, és az
azt követő évtizedekben, amikortájt az erzsébetvárosi bérházak jelentős része épült,
egyáltalán nem volt meglepő, ha egy lakásban
nem volt bevezetve a víz, nem volt gáz. Vidéken még a villany sem volt egyértelmű. Azon
sem csodálkozott el senki, hogy a körfolyosós
bérházak egy-egy eldugott sarkában található
1-2 illemhely, ahova az emelet összes lakója
elballagott sorakozni, ha a kis- vagy nagydolgát akarta elvégezni. Ma ezt rendkívül kényelmetlennek és kínosnak éreznénk, de azt is,
ha a hálószobában az ágy alatt bilit kellene
tárolnunk, és mosakodni csak lavórban lehetne. Mert a lavór lehetett bádog, zománcozott,
akár porcelán is, a helyzet ugyanaz.

BUMM

Bérlakás
Aki kádban akart fürdeni, az a közfürdőbe ment.
Elképzelhetetlen 2020-ban, ugye?

Nos, nem teljesen. Erzsébetvárosban az önkormányzat és a
vagyonkezelő új vezetése felmérette a bérlakásállományt, és igencsak meglepő számadatokat hoztak nyilvánosságra. Dr. Halmai
Gyulával, az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatójával és Niedermüller Péter polgármesterrel néhány
önkormányzati tulajdonú bérlakás megtekintésére szervezett
bejáráson találkoztunk.
– A vagyongazdálkodás egy rendkívül összetett feladat, a
rossz döntések vagy a döntések halogatása milliós, összességében milliárdos károkat okozhatnak – mondta dr. Halmai Gyula
vezérigazgató, hozzátéve, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő lakásállomány értékesítése nem lehet opció a kiadások mérséklésére. – Ebben a kerületben 2012 óta nem volt lakbéremelés,
de nem volt bérlakás-felújítás sem, néhány lakás értékesítésén
kívül érdemi beavatkozás nem történt a vagyon kezelésére. Jelen
pillanatban már rendelkezésünkre áll teljes lakásállományunk
felmérési statisztikája, amiből kiderül, hogy a 2509 bérlakásunkból mindössze 145 összkomfortos, ezzel ellentétben 723 komfort
nélküli. A piaci albérlet árak és a kerületi bérleti díjak aránya
hihetetlen távolságban van egymástól, ugyanúgy, mint ezen
lakásoknak a piaci értéke a korábbi eladási árhoz képest. Nyilván
nem lehet az önkormányzati lakások bérleti díját „piacosítani”, de
törekedni kell arra, hogy ne termeljen veszteséget a kerületnek.
A tavaly általam átvett ingatlangazdálkodás korábban százmilliós
mínuszokat termelt, a bérleti díjaink és a közös költségek különbözete, amit a vagyongazdálkodásnak kell állnia, ugyancsak.
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Több mint 400 lakás kiadatlan, 215 ebből komfort nélküli, de a
többi is kiadhatatlan állapotban van. Az önkormányzat vezetése

egyértelműen a változást sürgeti, a mostani költségvetésben
1 milliárd forintot különítettek el bérlakás-felújításra.

A Kertész utcai és Erzsébet körúti két lakás bejárása nem
azért tartott sokáig, mert olyan nagy alapterületekről beszélünk,
hanem azért, mert több tucat kérdés merült fel az állapotuk
kapcsán. Niedermüller Péter polgármester elképesztő körülményekről beszél a Facebookján megosztott riportanyagban, amit
a videó láthatóvá is tesz.
– Nehéz elhinni, hogy ilyen körülmények között éltek, sőt élnek
emberek, ez az önkormányzatnak komoly felelősség – mondta
a polgármester a bejárás után, amikor arról beszélgettünk, hogy
ezek a lakások ilyen állapotukban is mekkora értéket képviselnek.
– Ugyanakkor az is a mi felelősségünk, hogy a vagyon ne értékelődjön le, hogy ne kótyavetyéljük el, hogy lakhatást biztosítsunk
a helyieknek. A majd’ 500 bérlakásunk közül 100-at még ebben az
évben felújíttatunk, erre több mint 1 milliárd forintot különítettünk el a költségvetésünkben. Első körben 25 lakás került a listára,
olyanok, melyek aránylag gyorsan elkészülhetnek, így elkezdődhet a lakások bérbeadása, cseréje. Nem elhanyagolható az az
összeg sem, amit a kerületi tulajdonú lakásokban karbantartásra,
gyorsszolgálatra különítettünk el, ez 243 millió forint, illetve a Főkétüsz általi kéményfelújítási kötelezettségekre is biztosítunk 200
milliót. Tudjuk, hogy ezen bérlakások ilyen állapotban fenntartása
olyan mértékű pocsékolás, amit egyetlen önkormányzat sem
engedhet meg magának. Mi biztosan nem, és teszünk is ellene.
A változás sokba kerül, de a vagyongazdálkodás vezetője

ÖNKORMÁNYZAT

Tabletek a sulikba
Február végén ünnepélyes keretek között adott
át a kerületi iskoláknak tableteket dr. Kispál
Tibor alpolgármester. Az iskolák természetesen
jelképesen értendőek, az intézmények vezetőit
kis csoportokban kísérték el a kisebb-nagyobb
tanulók, diákok, akiket a képviselő-testület
üléstermében pogácsa, süti és üdítőitalok vártak, valamint iskolánként a 30-30 darab tablet
jelképes átadására is sor került.

szerint okos átszervezéssel, előre
tervezéssel, a struktúra reformjával a
minőségi lakáspiac
ugyanúgy nem elérhetetlen vágyálom,
mint végül a bevétel
termelése.
– A vagyongazdálkodás reformja elengedhetetlen, így az Erzsébetvárosi
Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. megújulása is – mondta
dr. Halmai Gyula. – Az ügyfélorientált ingatlangazdálkodási
rendszer kiépítése azért is fontos számunkra, mert egyrészt a
kerület fejlesztését szolgálja, másrészt csak így számíthatunk
a jövedelemtermelő képességekre is. Több, komoly változás is
várható, fejlesztjük ügyfélszolgálati rendszerünket, megújítjuk
honlapunkat, interaktívvá tesszük a lakossági kommunikációt.
Elektronikus lakáspályázati rendszert fejlesztünk, virtuális lakásbemutatóval, és kidolgozzuk az üzleti célú lakáskoncepciónkat
az új értékesítési alapelvekkel együtt. Mindezt rövid időn belül,
azonos időben az első felújítási etapban szereplő bérlakások
átadásával, ami remélhetőleg mindössze néhány hónap.
Egy folyamat kezdete ez, ami jó a lakóknak és jó a kerületnek
is – ebben teljesen egyetért a kerület polgármestere és a vagyonkezelő vezérigazgatója, akik biztosítottak minket arról, hogy
rendszeresen tájékoztathatjuk a lakosságot a változásokról, a
fejleményekről.

Az alpolgármester beszédében Vámbéry Ármin felfedezőt
állította a megjelent diákok elé példaképül, aki 8 nyelven
beszélt, bejárta Közép-Ázsiát, és önmagát képezve, gyakran
az életét kockáztatva vált Közép-Ázsia egyik leghíresebb
magyar (és erzsébetvárosi) felfedezőjévé. Dr. Kispál Tibor
emlékeztetett: kétszáz évvel ezelőtt hihetetlen indíttatás és
kíváncsiság kellett ahhoz, hogy valaki ilyen veszélyes utakra
induljon; manapság az embernek csak elő kell vennie a
mobiltelefont, a tabletet, vagy bekapcsolnia a számítógépet,
hogy hasonló utakat tegyen meg otthon, az íróasztala mellől.
Dr. Kispál Tibor emlékeztetett, hogy a gépek fontos eszközök
a világ megismerésében, de nem pótolják a kíváncsiságot és a
tanulni vágyást.
Az alpolgármester ezután jelképesen átadta a kerület öt
oktatási intézményének a 30-30 tabletet, melyről elmondta,
hogy ezek beszerzését még az előző önkormányzati vezetés
indította el tavaly. Hozzátette: a tabletek átadása az okosváros
projekt mérföldkövének tekinthető, aminek első „fecskéje” az
Alsóerdősori iskolában már kialakított okostanterem, amit
Erzsébetváros önkormányzata szeretne minden iskolában
megvalósítani.
2020. MÁRCIUS
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Társasházi pályázat
MÁRCIUSTÓL NOVEMBERIG PÁLYÁZHATÓ!

Mint már a 2. oldalon, a költségvetést taglaló
anyagunkban megírtuk, a kerületi önkormányzat
új képviselő-testülete egy merész húzással felülírta a korábbi pályáztatási rendszert, gyakorlatilag
majdnem egész évben folyamatosan lehet benyújtani a társasház-felújítási pályázatokat. Csak az
akarat és a dolgos kéz szükséges – félmilliárdból
újíthatunk fel egész évben!
A Molnár István képviselő által benyújtott és a képviselő-testület által egyhangúlag elfogadott javaslat alapján márciustól
novemberig, egy rövid nyári időszak kivételével, folyamatosan
benyújthatóvá váltak a társasházi pályázatok. A – Borka-Szász
Tamás képviselő vezetésével működő – Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság március 6-án elfogadta az előkészített
pályázati kiírást, ami letölthető a kerület honlapjáról, illetve
beszerezhető az ügyfélszolgálati irodákon.
A legfontosabb tudnivalókról érdeklődtünk
a bizottság elnökénél,
i pályázaAz önkormányzat
aki
a
legfontosabb
szabályként arra
si
ei eléré
tok és melléklet
hívta
fel
a
figyelmet,
hogy kizáró:
ján
ap
nl
útja a kerület ho
lag
kerületi
társasházak
vehetnek
–
u
s.h
ro
va
et
www.erzseb
tok,
részt
a
pályázatokon,
még
el nem
za
lyá
Pá
–
g
sá
os
Nyilván
és – Önkezdett
munkálatokkal
lehet
pákít
lén
sé
zá
lko
lla
vá
zatok
lyázni, és egy társasház, egy adott
kormányzati pályá
évben egy munkával pályázhat.
A társasházi pályázaton való
részvétel azonban nem kizáró ok másik önkormányzati pályázaton való részvételnél, így a közösségek például pályázhatnak
növényesítésre, sőt a legszebb kertekkel versenyre is kelhetnek.
– Tavalyhoz képest 35%-kal többet, 325 millió forintot
szánt a testület az idei társasházi felújítási pályázatokra, és
nem elhanyagolható az a tény sem, hogy 225 millió forintot elkülönített a képviselő-testület a korábbi években már
elnyert, de még be nem fejezett munkálatokra – tudtuk meg
Borka-Szász Tamástól. – Nem kell 10 különböző pályázatot figyelniük a lakóközösségeknek, gyakorlatilag egy nagy
pályázatba foglaltunk minden lehetőséget. Ebben, természetesen bizonyos fontossági sorrend szerint, de megtalálhatóak
a szerkezeti és épületgépészeti veszélyt megszüntető munkák,
műszaki okból „gázkizárt” ház esetén a gázvezetékek felújítása, és az általános társasház-felújítási munkák is, valamint
a kéményfelújítás is, visszatérítendő kölcsön, illetve részben
vissza nem térítendő támogatás formájában. Vissza nem
térítendő támogatás formájában igényelhető a mozgásérzékelő lámpák cseréje (LED), valamint pályázhatnak szeparált hulladéktároló és zárható kerékpártároló létesítésére is.
Nagyon fontos, hogy a nyílászárócsere pályázat változatlanul
külön pályázatban kerül kiírásra, melynek a határideje más,
mint a fenti társasházi pályázaté, és amelyen magánszemélyek
vehetnek részt.
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A 2020. ÉVI TÁRSASHÁZFELÚJÍTÁSI PÁLYÁZATI KIÍRÁS
mellékleteivel együtt elérhető
a www.erzsebetvaros.hu honlapon

A pályázat benyújtása, elbírálása
1.) A Pályázati felhívás és mellékletei beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáin:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. - Polgármesteri Hivatal
épülete • 1076 Budapest, Garay u. 5. – Polgármesteri
Hivatal épülete • 1072 Budapest, Akácfa utca 42-48. –
Klauzál téri Csarnok • vagy letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu).
2.) A pályázatok benyújtásának módja: Cégkapun / ügyfélkapun keresztül elektronikus úton benyújtva. Hivatali kapu
elérhetőség: rövid név: BPVIIPH; KRID kód:500127390
3.) A pályázatok benyújtására nyitva álló időszak (kivéve
Gázkizárt pályázatot): 2020. március 16. hétfőtől - 2020.
november 16. péntek 12.00 óráig
4.) Gázkizárt pályázatok benyújtására nyitva álló időszak:
Jelen pályázati kiírás elfogadását követő első hétfőtől
december 31-ig.
5.) A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázatot 30
munkanapon belül az illetékes iroda a PKB ülésre beterjeszti
(Kivétel ez alól a július 15. és augusztus 20. közötti időszak.)
6.) A pályázatok eredménye a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata hivatalos honlapján közzétételre kerül, valamint a részt vevő pályázók e-mailen
keresztül értesítést kapnak.

FA NYÍLÁSZÁRÓ-FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZATI
KIÍRÁS MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE – 2020
A teljes kiírás, mellékleteivel együtt elérhető
a www.erzsebetvaros.hu honlapon.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága (PKB) a magánszemélyeknek nyújtható visszatérítendő
kamatmentes és vissza nem térítendő nyílászáró-felújítási
támogatásról szóló – módosított – 46/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet által biztosított jogkörében eljárva –
pályázatot ír ki az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő
társasházakban és lakásfenntartó szövetkezeti házakban
meglévő lakások nyílászáróinak felújításához az Erzsébetvárosban a kérelemmel érintett lakóingatlanba állandó
lakcímmel bejelentett magánszemélyek támogatására.
A pályázatok benyújtásának módja: papír alapon egy
példányban kell benyújtani a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáin.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ IDŐSZAK:
I. ütem 2020. március 09-től 2020. március 27. 12.00 óráig
II. ütem 2020. május 18-tól 2020. június 05. 12.00 óráig
A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
I. ütem: 2020. május 11.
II. ütem: 2020. augusztus 17.

NEMZETI ÜNNEP
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján hagyományosan megemlékezik társadalmunk,
ám idén, a 172. évfordulón kicsit másképpen zajlik ez az ünnep, mint általában. A koronavírus okozta
nehéz nemzetközi egészségügyi helyzetben hazánk csak akkor tud a nagyobb fertőzésveszélytől távol
maradni, ha okosan és előre megfontoltan védekezünk. Ez napjainkban azt is jelenti, hogy elkerüljük
a tömegeket vonzó rendezvényeket. Erzsébetváros önkormányzata a lakossági érdekeket szem előtt
tartva március 10-én közleményben tudatta, hogy egyelőre minden olyan önkormányzati rendezvényt
lemondanak, ahol nagyobb lélekszámú résztvevőre lehet számítani. A biztonság mindennél fontosabb,
mert lássuk be, egész Európát is megrengetheti a koronavírus, ha elszabadul.

EGY NEM HÉTKÖZNAPI SZERDA

1848. március 15.
Egész Európa rengett 1848-ban is, bár más okból kifolyólag.
Először Palermóban csapott fel a forradalom lángja, majd
tovaterjedt Párizs, Berlin, Prága, Bécs, Milánó és Velence utcáin.
Azon az esős tavaszi napon kevesen gondolták Pest-Budán,
hogy komoly események következnek. Bóka B. László korábban
publikált történelmi összefoglalójából nagyon sok információt,
érdekességet tudhatunk meg az akkori eseményekről, arról is, mi
köze volt hozzá Erzsébetvárosnak. Tekintettel a rendkívüli helyzetre, ezzel az írással hajtunk fejet a forradalom és hősei előtt.
1848. március 15-én Pest-Budán már kora hajnaltól erősen
felhős volt az ég, esett az eső. Az átlagosnál hűvösebb volt az
időjárás. Az akkor még csupán százezer lakosú Pesten a Pilvax
kávéház volt az egyetemisták legnépszerűbb találkozóhelye.
Petőfi Sándor már két nappal korábban készen volt a Nemzeti
dallal, a vers első sora eredetileg így szólt: Rajta magyar, hí a
haza!, ám egy joghallgató, Szikra Ferenc azt javasolta Petőfinek
jobb volna, ha a „talpra” szót használná. A „12 pont” ekkor már
megvolt, azokat március 11-én fogalmazta meg Irinyi József,
mert eredetileg az Országgyűlésnek kívánták benyújtani.
A Pilvaxnál már nyitástól nagy volt a mozgolódás, felolvasták
a 12 pontot. Mire Jókai, Petőfi és a többiek megérkeztek, már
nagyjából 500 fős volt a tömeg, Petőfi ekkor mondta el először
a Nemzeti dalt. Az igen jelentősre, egyes becslések szerint közel
tízezresre duzzadt tömeg a Hatvani (ma Kossuth Lajos) utcához,
a Landerer-Heckenast nyomdához vonult, lefoglalták az egyik
nyomdagépet, hogy kinyomtathassák a 12 pontot és a Nemzeti
dalt. A tömeg elérte célját, megszületett a sajtószabadság.
Az események délután három óra körül a Nemzeti Múzeumnál folytatódtak, ahová népgyűlést hívtak össze. Máig él, bár
tévesen a mítosz, hogy Petőfi itt is elszavalta a Nemzeti dalt. Viszont itt született az elhatározás, hogy az események miatt sietve
összehívott városi közgyűléshez vonul a tömeg, hogy elfogadtassák a 12 pontot. A pesti városházán a tanács, mit tehetett egyebet, elfogadta azt. Megalakították a Közbátorsági Bizottmányt,
majd a közel 20 ezres tömeg elindult Budára, ahol kiszabadították Táncsics Mihályt, a Helytartótanáccsal pedig elfogadtatták
a cenzúra eltörlését, illetve azt, hogy a rendre a megalakítandó
nemzetőrség felügyeljen. A vérnélküli forradalom este a Nemzeti Színházban fejeződött be, ahol 18 órakor műsorváltozással a

RENDHAGYÓ MEGEMLÉKEZÉS
A koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzetre való tekintettel
Erzsébetváros önkormányzata lemondta az 1848/49-es forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó nyilvános megemlékezést. A lakosság védelmében meghozott intézkedések rendkívül fontosak, de a főhajtás sem maradhatott el történelmi
múltunk hősei előtt. Niedermüller Péter polgármester március
13-án, a kerület vezetőivel közösen, szűkkörű megemlékezésen
helyezte el a tiszteletadás koszorúját Széri-Varga Géza Klauzál
téri Huszár-emlékművénél.

Bánk bán díszelőadása került színre. Az előadás előtt Jókai
közölte a nézőkkel, hogy győzött a forradalom. Érdekesség, hogy
eredetileg Táncsicsot szerették volna felkérni erre a szerepre, ám
ő nem vállalta, igaz-e vagy sem, állítólag aludni akart. A magyar
események híre gyorsan Bécsbe ért, ahol a megijedt uralkodó, V.
Ferdinánd március 17-én nádori hatalommal ruházta fel István
főherceget, aki a király szóbeli beleegyezésével Batthyány Lajost
nevezte ki Magyarország első felelős miniszterelnökévé.
És hogy hol találtható meg ebben az eseménysorban Erzsébetváros? Nos, ahogy Mikszáth Kálmán „Jókai Mór élete
és kora” című könyvében utal rá, március 15-én reggel Petőfi
állítólag a Dohány utcai lakásából indult a Pilvaxba. A ház maga
már csak a múlt, helyén ma a később épült Dohány utca 16.-18.as épület áll. De pontosan tudjuk, hogy honnan indult ezen a
reggelen Petőfi Sándor. Erzsébetvárosból.
2020. MÁRCIUS
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ERZSÉBETVÁROS RENDÉSZETI
IGAZGATÓSÁGA

A rendészek
razziáznak. Is.
Előző lapszámunk nagy razzia anyaga érezhetően érdeklődést váltott ki olvasóinkból, így utánajártunk, kik azok a rendészek, és mit keresnek
a razziákon?

Razzián
Az alapvetően egy tévhit, hogy mellékszereplők a Rendészeti Igazgatóság (ERI) munkatársai a rendőrség által
szervezett razziákon. Komoly részesei az akciónak, ahogy a
hétköznapokon is a nap 24 órájában végzik felelősségteljesen szerteágazó feladataikat. Az Erzsébetvárosi Rendészeti
Igazgatóság új vezetője, Sedlák Tibor minden szakterületen
határozott fellépést vár el kollégáitól, így akár a hétköznapokon, akár a razziákon találkozhatunk a megfelelően
udvarias, felkészült, sok esetben több nyelvet beszélő,
Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága feliratot viselő
egyenruhásokkal. Na de kik ők?
Az ERI munkatársai több szakterületet is felügyelnek,
persze elsőre mindenkinek az jut eszébe, hogy a szabálytalanul parkoló autósokra vannak kihegyezve. Pedig nem.
Hozzájuk tartozik a térfigyelő-rendszer, a közterületek
rendjének, tisztaságának ellenőrzése, az önkormányzati
vagyon védelme, a rendet megzavaró, illetve jogsértő tevékenységek megakadályozása. Jogszabályok végrehajtását
ellenőrzik, közreműködnek a társadalmi bűnmegelőzési
feladatok megvalósításában, védik a közbiztonságot és
a közrendet. Lakossági kapcsolatot tartanak fent, 0-24
órában diszpécserközpontot üzemeltetnek, és természetesen együttműködnek a rendőrséggel és a társszervekkel az
ellenőrzési, nyomozati feladatokban.
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A március eleji nagy razzián most a Rendészeti Igazgatóság
Százház utcai telephelyéről indult el fotósunk a kis csapattal,
ahol a szokásos eligazításon vettek részt. Belső-Erzsébetvárosban volt a „titkos randevú” megbeszélve, ahol a kerületi
Rendőrség, a NAV, a Készenléti Rendőrség, az önkormányzat
Hatósági Irodájának munkatársai és a Polgárőrség tagjai ugyanúgy megjelentek, mint rendészeink. A bejárás ideje és területe
semmivel sem kevesebb vagy kisebb, mint a rendőröké, és pontosan ugyanúgy figyelni kell egymásra és a csapat távolabb levő
tagjaira is. De figyelnek a közrend betartására, a köztisztaságra,
a ricsajozókra, az alkoholmámorban illetlenül viselkedőkre,
ellenőrizhetnek és ellenőrzik is a jogszabályok betartását. Talán
meglepő a járókelők számára, amikor az egyenruhások mérőszalaggal a kezükben térdepelnek a vendéglátóhelyek teraszai
előtt, de még ezt is megteszik, hogy a túlterjeszkedő „teraszok”
tulajdonosait figyelmeztessék.
– A jogszabályok betartatása nagyon fontos, mert enélkül
a káosz lenne úrrá rajtunk – mondja Sedlák Tibor, az ERI új
vezetője. – Azonban ugyanígy fontosnak tartjuk, hogy azok is
megértsék, akiket esetleg szabálysértésen kapunk, hogy nem
ellenük, hanem értük intézkedünk. A térfigyelő kamerák nem a
magánéletet kukkolják, hanem a közterületeken előforduló eseményeket rögzítik. A kerékbilincs vagy a gépjármű elszállítása
sem azért történik, mert bosszantani szeretnénk a tulajdonost,
hanem azért, hogy ne bosszanthasson másokat a szabálysértő
parkolás. Maximálisan komolyan vesszük a feladatunkat, és ahhoz, hogy a lakosság a segítőinek tekintsen minket, az kell, hogy
bizalommal forduljanak hozzánk. Ezen a razzián 10 járőrünk, 5
csoportban dolgozott, a fővárosi rendészekkel és a polgárőrökkel közösen, összesen 42 esetben intézkedtek egyetlen éjszakán.
Ugyanezt megtesszük bármelyik hétköznapon is, ha például
lakossági bejelentés érkezik.

CIVIL ÉLET

Wesselényi utca 17.,
a civileknek is otthon
adó kerületi művelődési központ

Új, átláthatóbb
civil támogatási
rendszer
Erzsébetváros képviselő-testülete 2020. február 19-i ülésén döntést hozott a kerületi civilek
új támogatási rendszeréről. Az önkormányzat a
rendelkezéstől azt várja, hogy a civil szervezetek
élete könnyebbé, munkájuk hatékonyabbá válik.
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A helyzet nem rózsás, mert
meglehetősen létszámhiányos
az állomány. Jelenleg 20-25
fő hiányzik a rendszerből,
de ez jellemző sajnos a teljes
szakmára. Sedlák Tibor abban
bízik, hogy az önkormányzattal
közösen olyan munkakörülményeket tudnak teremteni az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságánál, ami vonzóvá teszi a munkavállalást. A napi feladatokat, a saját észlelés, a társszervek jelzései
és a lakossági bejelentések alapján történő intézkedéseket rutinból
végzik a rendészek, de jó hír, hogy itt lehetőség van a fejlődésre,
az előrelépésre is, folyamatosan gondoskodnak a továbbképzésekről, és fontosnak tartja a munkáltató a nyelvtanulást is.
FOGADÓÓRA
Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságának igazgatója minden
hónap 4. szerdáján tartja intézményi fogadóóráját. Bejelentkezni
a 06-1-461-9043-as telefonszámon lehet.

– Évek óta küzdök azért, hogy a civilek kellő elismerésben és
megfelelő támogatásban részesüljenek, és úgy gondolom, ez
a támogatási rendszer mérföldkő ebben a törekvésemben –
kommentálta Szücs Balázs az elfogadott határozatot.
Az alpolgármester elmondta: a civil támogatási rendszer az
egységes civil koncepció első lépése. Az újonnan elfogadott
rendszer átlátható, objektív alapon osztja ki a támogatásokat,
és tervezhető, kiszámítható a civilek számára, tudnak előre
tervezni, komolyabb szakmai programot megvalósítani.
– Az volt a szándékunk, hogy ezzel az intézkedéssel biztonságosabbá, tegyük a civilek számára a mindennapokat –
mondta el Kohári Edit alpolgármesteri civil referens, korábban
több civil szervezet munkatársa, aki a javaslat szakmai alapjait
fektette le. – Cél volt, hogy az egyesületek és alapítványok
ne küzdjenek mindennapi anyagi gondokkal, és tudjanak a
szakmai területükre fókuszálni. Az új rendszer mindenképpen
hozzá fog járulni, hogy tevékenységüket hatékonyabban és
eredményesebben végezhessék. Ez egyébként az önkormányzat,
mindannyiunk elemi érdeke is, hiszen sok esetben a civilek
közfeladatokat látnak el.
A rendszerben számos újdonság is található, a start up civilek támogatásától a szervezetek erkölcsi elismeréséig. A lehetőségből ugyanakkor kimaradnak azok a szervezetek, amelyek
közvetlen politikai tevékenységet fejtenek ki, pártokat támogatnak, vagy választáson indulnak. Az ő támogatásukat eleve nem
teszi lehetővé a közpénzek felhasználásáról szóló törvény.
A támogatási rendszer elfogadása után az önkormányzat az
egységes civil koncepció további elemeit dolgozza ki, egyeztetve a kerületi alapítványokkal és egyesületekkel.
2020. MÁRCIUS
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ÖNKORMÁNYZAT

KÖZérdekű KÖZtisztaság

Lenne tippjük arra, kedves Olvasóink, hogy mennyibe kerül Erzsébetvárosnak az, hogy ne lepjen el minket a szemét, a kutyaürülék és a lom? Cikkünkből kiderül ez az összeg, de mielőtt eláruljuk az adatot,
kezdjük néhány ellentmondással.

Minden lakos azt szeretné, ha tiszta utcákon járhatna, mégis hihetetlen mennyiségben kerül mindenféle elszórt szemét az
utcákra. Mázsányi mennyiségben szállíttatja el a kerület a zsákokban kihelyezett
pluszszemetet. Kutyaürülékmentes tereken,
utcákon szeretnénk sétálni, mégis kényszerűen kerülgetjük a végterméket. Kérdés,
hogy ezeket ki hagyja ott? (Na persze,
nyilván a kutya, de nem tehetjük az állatot
felelőssé, van gazdája.) Ki szemetel, ki rakja
ki a sittet, a plusz szemeteszsákokat?
Válasz egyelőre nincs, megoldás talán
igen. Galambos András, a takarításért
felelős Erzsébetváros Kft. új igazgatója
nem sokat kertelt, amikor a problémák
szóba kerültek.
– Új szemléletmód, új megközelítés
szükséges ahhoz, hogy a kerület takarítása hatékony legyen. Nem csak az önkormányzat részéről elvárás felénk, hogy
tisztaság legyen, hanem a lakóktól is. Ez
egy teljesen jogos igény, főként, hogy az
önkormányzat évi 730 millió forintot
költ köztisztasági feladatok ellátására.
Időjárástól függően 11-14 „céleszköz”
(ezek a kis helyes kefés-úttesttakarító
autók és a kisteherautó kinézetű járdamosók), és közel 70 ember dolgozik a
kerület utcáin, hogy összeszedjék, ami
„ottmaradt”. Az év minden napján kint
vannak a „Tiszta7” emberei és gépei a
közterületeken, de nem csak a járdák és
az úttest a probléma. Sokszor a lakók, az
üzletek, vendéglátósok pakolják ki nagy
zsákokban a szemetet, jobb esetben a
kukák mellé, rosszabb esetben akárhova
az út szélére, kapualjakba. Sittet, törmeléket szállít el a kft. napi rendszerességgel,
és nem keveset, a hónap végére ez a 300
m3-t (!) is meghaladja. A kutyaürülék

SZISZIFUSZ ÉS AUGIÁSZ ISTÁLLÓJA
Ha bejelentés érkezik kihelyezett szemétről, odamennek az Erzsébetváros Kft. emberei, és elszállítják, azonban mivel aránylag gyorsan eltűnik (és mindig eltűnik!) a
zsák, a sitt, stb., ismét kihelyez valaki valamit, amit újra bejelentenek, és amit újra
elszállítanak. Pluszban. Közpénzből. Ez az egész helyzet kicsit olyan képet mutat,
mintha összegyúrták volna Sziszifusz történetét Héraklész Augiász istállójában végzett
munkájával. Hogy segíthessünk az együttműködés kialakításában, lapunk is várja a
lakossági észrevételeket, ötleteket (erzsebetvarosujsag@erzsebetvaros.hu), amiket
továbbítunk az illetékeseknek.

„elhagyása” egészségügyi okokból is
kritikus probléma.
– Irdatlan befektetett energia van
mögötte, mégis egy ördögi körben forog
a takarítás, amit a lakosság együttműködése nélkül nehezen tudunk kezelni. Az
együttműködési program kidolgozása
folyamatban van, de amíg megvalósul,
arra szeretném kérni a lakókat, itt dolgozókat, hogy tartsák be a szabályokat, ha
kell, rendeljenek több kukát, az üzletek

tulajdonosai kössenek korrekt szemétszállítási szerződést. Tájékoztatókat
fogunk kitenni a helyes szemétkezelésről,
piktogram segítségével még a turistákat
is igyekszünk elérni. Fórumot szervezünk, szóróanyagokat készítünk, és közgyűléseken fogunk részt venni. Muszáj,
hogy mindenkihez, aki a kerületben él,
dolgozik, mozog, látogat, eljuttassuk az
információkat arról, hogy közös érdekünk a kerület tisztán tartása.

Tisztasági pályázat-terv
Társasházak számára szeretne a Független Erzsébetvárosért frakció pályázatot kiíratni, ami „Tiszta utca, rendes ház 2020.” címmel
kerülhet kiírásra a testület döntése alapján. Molnár István képviselő elmondta, a lehetséges pályázat keretein belül a lakóközösségek
védnökségbe vehetik a házak előtti közterületet, vállalják a háztömb melletti járda és zöldsáv, valamint útpadka rendszeres gyom-,
hulladék- és síkosságmentesen tartását a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Ha a testület elfogadja a határozati javaslatot, jó
munka esetén jelentős összeggel gyarapodhat a társasházak kasszája.
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Hogyan előzzük meg
a kamaszkori droghasználatot?
A serdülőkor a szerhasználat szempontjából veszélyzóna. A biológiai, érzelmi és mentális átalakulás
számos kihívás elé állítja a fiatalokat, melyek komoly stresszt és érzelmi megpróbáltatást jelenthetnek
számukra. Megnövekszik annak a veszélye, hogy a fiatalok kábítószerhez fordulnak. Különösen veszélyesek az olcsó, akár az interneten is hozzáférhető, egészségre különösen ártalmas új pszichotróp anyagok,
az úgynevezett dizájner drogok.
A kutatások azt mutatják, hogy a fiatalok
a kihívások, változások időszakában hajlamosabbak a szerekhez fordulni ezek a
változások lehetnek fizikaiak (pubertás),
vagy szociálisak (iskolaváltás, szülők válása, párkapcsolati nehézségek, vizsgák,
költözés). A kamaszkori szerhasználat
veszélye leginkább az érzelmi megterhelés, a feszültség és a változás időszakában
nő meg. A lehető legtöbb, amit megtehet
azért, hogy a gyereke ne kezdjen el drogozni, ha részt vesz a gyereke életében,
érzelmi-családi biztonságot nyújtva neki.
Legyen Ön a példaképe a gyermekének,
legyen őszinte hozzá, legyen aktív részese a gyermeke életének. Ami a legfontosabb: hallgassa meg!  SZALAI-KOMKA ÉVA

Miért kezdnek el drogozni a fiatalok?
 Mert keresik az új élményeket;
 hogy kivívják társaik elismerését;
 utánzásból: mert mások is így tesznek
(kamaszkorban jelentős a kortársnyomás);
 lázadásból, balhéból;
 így fejezzék ki az önállóságukat, függetlenségüket;
 pusztán kíváncsiságból;
 stresszoldásképpen: hogy jobban
érezzék magukat (számos fiatal szenved
szociális szorongástól, ezért a szerhasználat célja lehet a feszültség oldása).

Hogyan vehetjük észre, hogy a gyerek
kábítószerhez nyúlt? Elsősorban az
alábbi, viselkedésbeli változások
mutatkozhatnak:
 Motiváció elvesztése: az iskolai hiányzás
megnövekedése; tanulmányi eredmény
romlása; a korábbi hobbi, sport iránti érdeklődés elvesztése.
 Kapcsolatok változása: baráti kör megváltozása, új barátok megjelenése, családtagokkal
való kapcsolat problémássá válása. Indokolatlan titkolódzás, esetleges ellenséges
viselkedés, pénz kölcsönkérése/eltűnése
otthonról, elhanyagolt külső vagy ruházat,
étkezési és alvási zavarok, tisztátalanság.
 Árulkodó lehet a szerhasználat fizikai tünetei:
a szer típusától függően az okozott fizikai
változások sokfélék lehetnek, valamint az
alábbi felsorolt tüneteknek a szer használaton kívül egyéb magyarázata is lehet.
Mindenképpen figyeljünk oda gyermekünkre,
hogyha az alábbiakat tapasztaljuk: tágabb
vagy összeszűkült pupilla, vörös kötőhártya, erőteljes izzadás, kéz- és izomremegés,
szájszárazság, megnövekedett vagy csökkent
reakcióidő, szédülés, bizonytalan járás,
étvágytalanság, jelentős súlyvesztés.

Jogi következmények:
Hazánkban a kábítószerrel összefüggésbe hozható minden magatartás
bűncselekménynek minősül. A törvény enyhébben bünteti a fogyasztói
magatartást (fogyasztás, tartás, megszerzés), és nagyobb szigorral lép
fel a terjesztői magatartással szemben (átadás, kínálás, forgalomba hozatala, termesztés, előállítás, stb.) Minden esetben súlyosbító
körülmény, ha a bűncselekményt oktatási intézmény területén vagy 18.
életévét be nem töltött személy felhasználásával valósítják meg.
A megelőzés lehetőségei:
 Rendőrkapitányságok – www.police.hu
 BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság drogprevenciós összekötő tiszt:
 Szalai-Komka Éva r. őrnagy (tel.: +36-20/249-1419 minden hónap 1. és 2.
szerdája 14-16 óráig)
 Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács – nbt.titkarsag@bm.gov.hu
 Gyermekjóléti szolgálatok – www.macsgyoe.hu
 Országos Krízistelefon és Információs Telefonszolgálat - 0680/20-55-20
 Jogi segítség - gyerekjogasz@kek-vonal.hu
 Sziget-Droginfó - www.droginfo.hu Drogprevenciós Alapítvány - www.
dpa.hu Szülői SOS program - www.dpa.hu/menu/szuloi-sos
2020. MÁRCIUS
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Csaló vagy
csibész?

Üzleti titok megsértése, csalás és hűtlen kezelés
miatt feljelentést tett az önkormányzat társasházkezelő cége a rendőrségen, olvasható a cég
honlapján. A közleményben egy rendkívül érdekes szituációt vázolnak, amire talán nem árt
odafigyelni a társasházi lakóknak, hiszen, bár az
ártatlanság vélelme mindenkit megillet, beigazolódása esetén a veszteség akár anyagi vonzatú is
lehet a lakóközösségekben.
Mint kiderült az egyébként is nehéz anyagi helyzetet megöröklő kerületi Vagyonkezelőhöz tartozó Erzsébetvárosi
Szolgáltató Kft. (ERVSZ) a feljelentést az egyik volt dolgozója
ellen tette, akit nem nevesítenek a nyilvános iratanyagban. A
volt dolgozót tavaly novemberben visszahívták pozíciójából,
majd az új ügyvezető átmeneti időszakra megbízta őt a Kft.
társasházkezelési feladatainak szakmai ellenőrzésével, a korábban hozzá tartozó társasházak további kezelésével, ehhez
kapcsolódóan egy online felület üzemeltetésével.
Az igen hosszan taglalt feljelentési előzmények itt érdekes
fordulatot vesznek, hiszen az illető tevékenysége igencsak
belezavart a cég napi munkamenetébe, az Erzsébetvárosi
Szolgáltató Kft. gyanúja szerint, ami miatt a feljelentést is
tették, a korábbi munkatárs a saját pogácsájának sütögetésébe fogott a Kft. terhére. Már megbízása idejében társasházkezelést kínáló – az ERVSZ szerint megtévesztő –, saját
kezelésű honlapot készített, melyen a közlemény szerint
az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. adatait szerepeltette,
munkatársainak, valamint a Kft. által kezelt társasházaknak
felsorolásával együtt. A honlap hozzáférését kérésre nem
adta át a megbízójának. Lakók és számvizsgálók (a közlemény szerint több társasházi funkcionárius) jelzéséből az
derült ki, hogy rossz hírét keltette a kerületi önkormányzati
társasházkezelőnek, azaz korábbi munkaadójának, igyekezett saját társasházkezelési szolgáltatását előnyös helyzetbe
hozni, volt, hogy sikerrel. Az utóbbi „sikeres esetben” a társasházi közgyűlési határozatot egyébként az önkormányzat
a bíróságon megtámadta. Mindemellett az ERVSZ gyanúja
szerint az önkormányzati cég ügymenetébe tartozó belső
dokumentumokat adott át az illető, ami ráadásul üzleti
titoksértés is lehet.
Az ügyben már nyomoznak, a bűncselekmények meglétének
vagy hiányának megállapítása a rendőrség feladata, de a feljelentés tartalma alapján talán nem árt kicsit figyelmesnek lenni
a társasházakban élő közösségeknek, és a következő hetekben,
hónapokban, amikor az éves elszámolási időszak miatt összehívják a közgyűléseket, kérdés, probléma esetén előbb érdeklődjenek az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft.-nél – amennyiben a
cég végzi a társasházkezelésüket –, mintsem elhamarkodottan
döntsenek.
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Rendszeresek a razziák
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) bejelentése szerint a társszervekkel együttműködve néhány hete újabb nagy
ellenőrzést tartottak olyan V., VI. és VII. kerületi szórakozóhelyeken, amelyeket a turisták sűrűn látogatnak. Az akcióban
95 rendőr vett részt, a társszervektől 48-an segítették őket.
317 embert igazoltattak, nyolc autóst, valamint 9 szórakozóhelyet ellenőriztek. Hét embert fogtak el, többek között
kábítószer birtoklása, kifosztás, garázdaság és körözés miatt.
Egy taxisofőrt is elfogtak órapörgetés (információs rendszer
felhasználásával elkövetett csalás) gyanúja miatt.
Összesen 39 taxist ellenőriztek, a társhatóságok nyolc esetben
kezdeményeztek eljárást: két sofőrnek vezetői engedélye, másik
kettőnek drosztengedélye nem volt, három taxis nem adott nyugtát, egy taxinak pedig nem volt érvényes műszaki vizsgája.

Szabálytalankodó
gyalogosok
Március elején a Keleti pályaudvarnál nem kis meglepetést
okoztak a járókelőknek – és nekünk is – azok a rendőrök,
akik az autók helyett a gyalogosokat ellenőrizték. Na nem
motozás volt, vagy csomagnyitogatás, a piroson átsétálókat figyelmeztették a rendőrök. Megkérdeztük az egyenruhásokat,
mégis mit csinálnak, kiderült, hogy arányaiban sok a gyalogos közlekedési baleset, ezért igyekeznek a piroson áthaladó
gyalogosok figyelmét felhívni a veszélyekre, nem büntetéssel,
hanem figyelmeztetéssel. A közlekedésbiztonsági akció célja,
hogy a szabálykövető viselkedésre ösztönözze a gyalogosokat
is, akik sokszor rohannak át a tilos jelzésen, balesetet okozva.
A rendőrök Budapesten minden nap máshol bukkanhatnak
fel az akció keretében, de ne ez tartson vissza minket attól,
amit minden kisgyerek első között tanul meg a nagyvárosokban: ha piros az „ember”, nem megyünk a zebrára se.

KÖZBIZTONSÁG

A szabálykövető diákságért

Az alsó erdősor utcai Bárdos Lajos általános iskolába és gimnáziumba kísértük el Szalai-Komka Évát és kollégáját, akik a balesetmentes közlekedésről és a szabályok mibenlétéről tartottak előadást a diákoknak.
Milyen szabályok irányítják az életünket? Mi történik, ha megszegjük
a szabályokat? Hogyan közlekedjünk
biztonságosan? Milyen számot kell
tárcsázni vészhelyzetben? Mi történik, ha
valakinek elveszik a mobilját, vagy éppen
többen piszkálni kezdik? Mit kell csinálni
igazoltatáskor?
Ezekben a témákban tart évről évre
előadást a VII. kerületi kapitányság két
rendőre az erzsébetvárosi iskolákban. A
beszélgetésekből kiderült, hogy a diákok
pontosan tisztában vannak azzal, hogy
léteznek szabályok, és azokat – a közjó
érdekében – érdemes betartani, nem csak
azért, mert a szabályok megszegésének
negatív következményei lesznek. Az őrnagy elmondta: a legtöbb esetben pozitív
visszajelzéseket kapnak mind a gyerekektől, mind az iskoláktól egy-egy előadás,
beszélgetés után.
– A diákok pontosan értik és tudják,
mikor milyen szabály kell betartani és
melyiket szeghetik meg esetlegesen.
Próbálunk olyan témákat kiválasztani,
amelyek közvetlenül kapcsolódnak az

életükhöz, így jutottunk el olyan előadásokig, mint a szabályok betartása, vagy a
közlekedés-biztonság. A legtöbben egyedül mennek haza és egy ilyen sűrűn lakott kerületben számos lehetőség adódik,
amikor rajtuk is múlik, hogy elkerüljék a
veszélyt – mondta lapunknak a rendőrnő, aki szerint nagyon fontos, hogy a
szülők biztonságban tudják a gyerekeiket, amíg elmennek dolgozni, amíg a
gyerek nincs közvetlenül a szemük előtt.

– Ha csak egy balesetet, vagy bűntényt
el tudunk kerülni azért, mert az iskolásoknak helyén van az esze, már megérte
– mondta Szalai-Komka Éva, akitől azt is
megtudtuk: azokba a kerületi iskolákba
jutnak el, ahol elég nyitottak a rendőrséggel való együttműködésre. Az előadások a
jövőben is folytatódnak, hiszen a gyerekek
ilyenkor kézzel fogható, azonnal hasznosítható információkat kapnak, amely
igazán a javukat szolgálja.

Ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság
A HVB 2020. február 13-ai ülésén a dr. Herczeg Kinga hivatalvezető-helyettes által előterjesztett, a Helyi Védelmi Bizottság 2019.
évi tevékenységéről szóló beszámolót és a napirendi pontokat a
HVB tagjai egyhangúan megszavazták.
A HVB Honvédelmi elnökhelyettes tájékoztatást tartott a
honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges
jogrendben bevezetendő intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.
törvény módosításának megfelelően az SZMSZ módosításáról, és
a honvédelmi jogalkotás aktuális kérdéseiről.
Tájékoztatott továbbá a polgármesterek, közbiztonsági referensek részére tartott komplex védelmi igazgatási felkészítésről is. A
védelmi igazgatás központi, helyi és területi szervei és a polgármesterek sajátos feladat- és szervezetrendszerben hajtják végre
a törvényekben és a kormányrendeletekben számukra meghatározott feladatokat. E feladatok maradéktalan végrehajtásához
elengedhetetlenül szükséges ismereteik naprakészen tartása. A
vonatkozó kormányhatározat 2019. december 20-i határidővel elrendelte a polgármesterek és a közbiztonsági referensek komplex
védelmi igazgatási felkészítését.
A HVB ülésen megjelentek megkapták az előterjesztést, aminek
a 4. pontja tartalmazza a védelmi igazgatási felkészítő előadások
internetes anyagaira való hivatkozást.
A Katasztrófavédelmi elnökhelyettes tájékoztatást tartott az
árvízi felkészülés helyzetéről. A VII. kerület ugyan nincs érintve a

Duna partszakaszával közvetlenül, de az érintett kerületeknek a
logisztikai és egyéb besegítés elengedhetetlen.
Tájékoztató hangzott el a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltási és műszaki mentési, iparbiztonsági, valamint polgárvédelmi tevékenységéről. A HVB megjelent tagjai tájékoztatva lettek, továbbá az önkéntes mentő szervezetek helyéről
és szerepéről a főváros katasztrófavédelmi tevékenységében.

A HVB ülésen megjelent tagok:
Dr. Pók Tibor Józsefné HVB Elnök, BFKH VII. kerületi Hivatalvezető  Dr.
Herczeg Kinga HVB Titkár, BFKH VII. kerületi Hivatalvezető-helyettes 
Dr. Kispál Tibor Erzsébetváros alpolgármestere  Szabó János tü. ezre-

des Budapest Főváros Kormányhivatala Védelmi Titkárság, Titkárhelyettes  Bársony Róbert t. alezredes HVB Honvédelmi Elnökhelyettes
 Barta János tü. százados HVB Katasztrófavédelmi Elnökhelyettes 
Csintalan Pál r. alezredes VII. kerületi Rendőrkapitányság, Kapitányságvezető-helyettes  Polgár Zsolt Polgármesteri kabinet városüzemeltetési és közrendvédelmi referens  Kolozsvári Viktória BFKH VII.
kerületi Hivatal hatósági szakügyintéző  Fehér Csaba Fővárosi Csatornázási Művek beruházási osztály, osztályvezető  Rácz Beatrix Fővárosi Csatornázási Művek Környezetgazdálkodási Igazgatóság; igazgató

Az összefoglalót készítette
Bársony Róbert t. alezredes, HVB Honvédelmi Elnökhelyettes
2020. MÁRCIUS

Erzsébetváros

17

KULTÚRA

Klímaváltozás a Szimplában

A cím a Jancsó Galéria tárlatát rejti, akik már nem először állítanak ki festményeket a népszerű szórakozóhelyen, hiszen a galéria megnyitásától kezdve, immár hat éve itt is rendszeres láthatóak a képeik.
Hogy miért? A válasz nagyon egyszerű:
míg a műterem-galéria Kazinczy utcai
szuterénjét 30-40 ember keresi fel, úgy a
Szimpla Kertben rengetegen megfordulnak
naponta. A galéria két vezetője, Jancsó Zoltán és Nikodém Mónika szerint, a Szimpla
Kert kiváló helyszín ahhoz, hogy több ezer
emberhez juthassanak el. A galéria kortárs
képzőművészeti alkotásokkal foglalkozik,
főképpen autodidakta festők munkáival.
Korábban volt olyan év, hogy kéthavonta

rendeztek kiállítást, de rájöttek, hogy ez
túlságosan gyakori, a művészeknek nem
marad idejük alaposan felkészülni egy-egy
közös tárlatra. Mostanában háromhavonta követik egymást a kiállítások, mindig
egyetlen téma köré építve. A mostani témája nem is lehetne aktuálisabb, ahogyan
Jancsó Zoltán fogalmaz, „forró téma”, nincs
is ember, akinek ne volna véleménye. Egyegy kiállítás előtt a művészeknek csupán
a témát adják meg, de sem a stílust, sem

a technikát nem határozzák meg. Éppen
az volt az izgalmas, hogy mivel mindenki
más stílusban fest, így mindenki a saját
stílusában fogalmazta meg, mit gondol a
klímaváltozásról. A képek többségének
címei természetesen magukért és a témáról beszélnek: Ég a jég, Kiborít a szemét,
Globális felmelegedés, Olvadás, Oxigénhiány. A Szimpla emeleti helyiségének falain
tizenhárom művész huszonegy festménye
tekinthető meg.

Pesti Mozi

Február 20-án a fenti címmel állandó kiállítás nyílt a Hernád utca 46. szám alatti Hernád-ház 4. emeletén
két kisebb teremben. A tárlatot, amely a közeljövőben bővülni fog, a Budapesti Mozitörténeti Alapítvány
három munkatársa, Kalcsú Éva, Viczián Botond és Vékás Magdolna rendezte.

18

Erzsébetváros 2020. MÁRCIUS



A kiállítás a 70-es, 80-as évek mozihangulatát idézi fel, így
válogatták a két valamikori iskolai tanterembe az előcsarnokhoz,
büféhez, pénztárhoz, irodához, nézőtérhez és gépházhoz szükséges tárgyi anyagokat.
Az első teremben egy komplett mozit láthatunk. Az előcsarnokban a vitrinben található a mozi műsorán szereplő filmek reklámja,
a falakon színész fotók, filmplakátok és mozitérkép. A pénztárban
mozijegyek, pecsétek, reklámfüzetek idézik fel a régi idők hangulatát. Eredeti, festett üvegtáblák mutatják az aktuális film korhatárát és az előadások kezdését. A pénztár mellett léphetünk be a
nézőtérre, ahol a régi moziszékeken kívül még látható az Európa
mozi vetítővászon mögött elhelyezkedő hangosító berendezése és
a falakon néhány fotó azoknak a moziknak a nézőteréről, ahonnan
a székek származnak. A nézőtérről a gépházba léphetünk, ahol a
vetítőgépen kívül megismerkedhetünk számos technikai eszközzel
(filmtároló szekrény, filmcsévélő, Xenon lámpa, munkavédelmi
táblák, stb). A második teremben rövid összefoglalót olvashatunk
a mozizás kezdeteiről (kávéházas vetítések, sátras mozi, stb.) és a
háború előtti erzsébetvárosi filmszínházakról, majd 11 tablón, sok
fotóval illusztrálva mutatják be a kerületben működött mozikat
Lajta Andor szöveges ismertetésével. A kiállítás naponta nyitva
van, a belépés ingyenes, bár egyelőre előzetes bejelentkezéssel
hétköznaponként, munkaidőben látogatható.

A kiállítás naponta nyitva
van, a belépés ingyenes,
bár egyelőre előzetes bejelentkezéssel hétköznaponként, munkaidőben
látogatható.
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Bélyegekkel festett képek
A Bélyegmúzeum új kamarakiállításán furcsa varázslatnak
lehet tanúja a látogató, ugyanis
az apró kis alkotásokból, a
bélyegekből, amelyek tervezése önálló művészeti ág, egy
teljesen új műalkotás jön létre,
hiszen Szendrei Judit munkái sok bélyegből álló képek.
A létrejövő alkotások egyfajta
bélyeg patchworkök, mozaikok, amelyekben többféle módon lehet
gyönyörködni. Távolról az ember magát
a képet szemléli, de ha közelebb megy,
már egyenként is értelmezhetővé válnak
a képet alkotó bélyegek.
Szendrei Judit eredetileg közgazdász,
aki 2015-ben személyes okból kezdett el
az általa teremtett műfajjal foglalkozni.
Először a gyerekei miatt kezdett bélyegeket gyűjteni, úgy gondolta, érdekelni
fogja őket. Ez persze nem így lett, ám
a rengeteg bélyeg megmaradt. Van egy
Down-szindrómás kislánya, megpróbált
tehát olyan elfoglaltságot kitalálni, amit
együtt tudnak csinálni. Elkezdték együtt

A Bélyegmúzeum cím
e:
Hársfa u. 47.

áztatni, aztán rendezgetni a bélyegeket,
amelyekből annyi lett a végén, hogy
ki kellett találni, mihez lehetne kezdeni velük. Kezdetben csak önmagának
készítette a képeket, de már tudja, sok

BETŰVARÁZS

A Wesselényi utca 17.-ben, ami immár a kerület egyik legrégebbi kulturális színtere, hetedik alkalommal rendeztek
Olvasókört. A sorozat tavaly indult, és havi rendszerességgel jelentkezik a Wesselényi utcában. Az elnevezés természetesen nem véletlen, hiszen hasonló kezdeményezések a
XVIII. század végén kezdtek alakulni az országban, ráadásul
Széchenyi István kezdeményezésére.
Az olvasókörök régen két fontos funkciót töltöttek be,
egyfelől a helyi művelődést segítették, másfelől a szabad
idő hasznos eltöltésére kínáltak élvezetes lehetőséget.
Ma éppen az a cél, hogy az egyre népszerűbb és olvasottabb magyar irodalmat hozzák még közelebb az olvasókhoz. A forma mindig egy kötetlen beszélgetés, amely
természetesen feltételezi, hogy akik elmennek, azok ismerjék az adott író vagy költő műveit. Beszélgetni, kérdezni,
mesélni, ugyanis csak így lehet. Az Olvasókör eddigi vendégei voltak: Kiss Judit Ágnes (Irgalmasvérnő, Bűbájoskönyv),
Péterfy Novák Éva (Egyasszony, Apád előtt ne vetkőzz), Szabó T. Anna (A madárlépte hó, Határ), Veiszer Alinda (Bridge
generáció), Péterfy Gergely (Félelem az egértől, Mindentől
keletre…), legutóbb pedig Fábián Janka (Emma szerelme, Az
utolsó boszorkány történetei).
Minden eddigi vendég legfrissebb könyvével érkezett a
beszélgetésre, amely így még népszerűbb lett az érdeklődők körében. Meg kell jegyeznünk, tagadhatatlan, hogy az
Olvasókört elsősorban hölgyek látogatják. A beszélgetések
legfontosabb eleme, hogy a közönség megismerkedhessen
az adott író vagy költő mikrovilágával, azzal a háttérrel,
ahogyan a művek születnek, így a kedvencek a szó legszorosabb értelmében „testközelbe” kerülnek.

embernek szerez örömet, és ma már
éppen ez hajtja előre. A Bélyegmúzeumban április 20-ig tekinthető meg Szendrei
Judit Bélyeg-etűdök című kiállítása.
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ÖRKÉNY ISTVÁN

SZÜLETÉSNAPJA

15 éves a KLEZMERÉSZ
A játékos nevet, tudniillik, hogy Klezmer-ész, vagy klez-merész az együttes
hegedűse, Zala Juci találta ki, és mindenki azonnal rábólintott. A csapat kezdettől a tradicionális zsidó zenét tekinti repertoárja súlypontjának. A hivatalos
és jótékonysági koncerteken kívül létrehoztak egy műsort, amelyen a budapesti
középiskolás fiatalokat ismertetik meg a zsidó élet mindennapjaival és ünnepeivel,
így közelebb hozzák számukra azt, ami közös, és már ebben a korban igyekeznek
elfojtani a rasszizmust.

„Nincsenek buta emberek, csak rossz Egypercesek!” (Örkény)
A fekete humor nagydíjasa, a magyarok
legnagyobb abszurd íróalakja Örkény István,
akinek a születésnapját ünnepeljük április
5-én. Erzsébetváros egyik színháza, a Madách
téren álló Örkény István Színház, hazánkban
egyedüliként, büszkén viseli nevét. Erzsébetváros önkormányzata 1999-ben posztumusz
Erzsébetváros díszpolgára címet adományozott az 1979-ben elhunyt Örkény Istvánnak.

A SÁRGA CSILLAG MAGYARORSZÁGON 1944–1945

Csillag a házon – Csillag a kabáton
A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, valamint a 2B Galéria közös szervezésében Csillag a házon, csillag a kabáton címmel nyílt
kiállítás a ferencvárosi Ráday utca 47. szám alatt lévő galériában, amely április 3-ig látogatható. 1944. április 5-étől Magyarországon
csaknem 700 ezer ember ruháján jelent meg a messziről virító, hatágú sárga csillag. Közülük csak kevesen tudták, hogy megjelölésük az első lépés az elpusztításukhoz vezető úton. A gyűjteményekben, családokban megmaradt fényképeket Jalsovszky Katalin
fotótörténész gyűjtötte össze, és rendezte kiállítássá.
A megjelölés kiszolgáltatottá, az atrocitások könnyű prédájává tette az érintetteket, s megkönnyítette az élet valamennyi területére kiterjedő zsidóellenes intézkedések végrehajtását. A csillaggal megjelölt emberekről szinte alig maradt ránk fénykép. A kiállításon
olvasható naplók és visszaemlékezések, korabeli újságcikkek, hirdetmények érzékeltetik, mit éltek át a csillagviselésre kötelezettek, s
hogyan reagált a magyar társadalom többsége a törvények alapján zsidónak minősülő polgártársainak megbélyegzésére.
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Este fess

Dédszüleink
napközije
SALY NOÉMI ELŐADÁSA KÁVÉZÁSRÓL, KÁVÉHÁZRÓL

Nem, a cím nem tévedés, csak éppen ma
már a nagy sikerű Edith Piaf-est után,
amelyre még 2018 novemberében került
sor, Kárász Eszter új előadásával lépett fel
a Wesselényi17-ben január végén. Kárász
Eszter, ha éppen valaki nem emlékezne
rá, nyolcéves korában tűnt fel Gárdos
Péter Szamárköhögés című filmjének
nagyszájú Annamarijaként, de a többségnek feltehetően a Kölyökidőből ismerős.
Az est címéből bizonyára kikövetkeztethető, hogy Horváth Jenő és Halász
Rudolf szerzőpáros örökbecsűje mellett

Ha az ember bármilyen társaságban kimondja a nevét, mindenki
tudja, most kávéról, kávéházról lesz szó. Már csupán nevére teljesen megtelt a Wesselényi utca 17. díszterme.
Saly Noémi csak ül a rögtönzött színpadon az asztal mögött, és beszél. De hogyan
és mit! Az őt hallgatók többnyire nevetnek, egyébként mindenki várakozással issza
minden szavát. Budapest és a kávéházak múltjának legnevesebb kutatója mindent
tud, amit a témáról tudni kell, lehet és illik. Szépen sorba veszi a kávézás múltjának
történeteit, nem hagy ki semmit, és az ember hiába hallja bár sokadjára, az ő szájából ez akkor is érdekes. Elmeséli, hogy Avicenna írt először a kávéról 1000 körül,
és úgy adja elő a szúfik és a kecskék történetét, hogy azon mindenki nevet, mesél
egy politikai okból bezárt közel-keleti kávéházról 1520-ból. Aztán természetesen
szóba kerül, hogyan jutott a kávé a törökökkel Magyarországra, ahogyan az is, mi
magyarok miért nem ittuk sokáig. Elsőként Zrínyi írt a kávéról a Szigeti veszedelem
harmadik énekében:
„Egymást közt sok dologról beszélgetének,
Kávét kicsin fincsánból hörpörgetének,
Osztán az után vacsorát is evének.”
A törökök kiűzése után Budán 1702-ben két örmény kávés méri a fekete levest, az
első pesti 1714-ben Kávéfőző Balázs, azaz Blasius Kavesieder, aki kávéfőzéssel foglalkozik a mai Fővám tér közelében.
A pest-budai kávéháznak, mondja a történész, az a különlegessége, hogy két
kultúra találkozik össze benne: a török-olasz és a francia hagyomány. Ettől lesznek
kávéházaink semmivel össze nem hasonlítható hangulatúak és színvonalúak. Saly
Noémi pontosan megvilágítja, hogy a főváros lakói anno miért menekülnek szinte a
kávéházakba, amelyek lényegében felnőtt napköziként működtek. Hová is mehettek
volna, teszi fel a kérdést, hiszen Budapesten elképesztő a népsűrűség, és rettentőek a
lakásviszonyok. A városban a frissen meszelt falak szaga keveredik a lócitrommal, a
kávéval, mindenütt poloskák, bolhák, patkányok, csótányok, tetvek, egerek, természetesen a lakásokban is. Drága a fűtés és a világítás is, a lakásokban büdös van,
mert ha szellőztetnének, akkor elillanna a kicsike meleg. Ezért aztán mindenki a
kávéházba menekül, oda, hol egyetlen kávé áráért jelképes jegyet vált a boldogságba.
Ráadásul a kávéház legfontosabb tulajdonsága nem a kávé, hanem az információ.
Ott az összes újság, mert a kávésok azon versengenek, ki tart több újságot. A New
York Kávéházban 1900-ban például 400 féle újságot lehetett olvasni. Majdnem
minden mesterségnek volt saját törzskávéháza, például a pékeknek és a művégtag- és
műszemkészítőknek is. Saly Noémi elmeséli, hogy még a budapesti mentők születése is kávéházhoz köthető. Előadása legvégén eloszlat egy kedvelt közkeletű tévedést,
amely szerint a budapesti kávéházak szinte mindegyike irodalmi kávéház volt. Az
igazság valójában az, hogy minden száz pesti kávéházból csak egy volt irodalmi.

csakis századeleji magyar filmzenék,
kuplék, sanzonok hangozhattak fel a
sokarcú és ezerszínű nőkről. Szinte
minden előadott dal már egyértelműen
klasszikusnak számít, amit még egy kis
futamból ma is felismernek és dúdolnak.
Az estén olyan fontos kérdésekre kaphatott választ a közönség, mint, hogy reggel
vagy este fess a pesti nő, hogy a pesti férfi
nős ember vagy boldog, hogy holdvilágos éjszakán miről álmodik hamvadó
cigarettavéggel a kezében a leányzó, s
hogy szerelemhez kell vagy sem szépség
esetleg pénz, vagy egyik se.
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„Kint sincs senki”

Idén újra megvalósult a Személyes Történelem színházi projekt, amelyben középiskolás diákok beszélgettek holokauszt-túlélőkkel,
és ezek nyomán helyspecifikus színházi előadás készült a diákok előadásában a Nemzetközi Holokauszt Emléknapra a Kazinczy utcai
Kőlevesben. Második világháborús interjúk alapján készített színházi előadást középiskolásokkal a Személyes Történelem Produkció.
A programban résztvevő fiatalok olyan holokauszt-túlélőkkel, idős budapesti emberekkel beszélgetek, akik saját emlékeiket mesélték
el a fiataloknak a háború idejéről. Az ő történeteik alapján, a fiatalok részvételével rendezett helyspecifikus színházi előadást Kallós
Viola és Borbás Gergő az egykori budapesti gettó területén. Az előadás nem hagyományos értelemben vett színházi produkció, hiszen
öt, a Kazinczy utcai zsidó ortodox központ területén és közvetlen környékén játszódtak az emlékeken alapuló jelenetek, és ezeket
a közönség egy vezető segítségével helyről helyre sétálva járta be. Az előadás célja, hogy a kortárs környezetben láthatóvá tegye
az emlékezés képeit, és így olyan közösségek számára is elérhetővé tegye a megemlékezést, akiknek az kevésbé közeli és magától
értetődő. Az előadás a Személyes Történelem Program keretében született, amely immár második éve valósult meg Budapesten a
holland Theater Na de Dam produkció támogatásával. Idén, az emléknaphoz kapcsolódva másik 5 európai nagyvárosban is volt
hasonló ifjúsági program: egy-egy csoport fiatal Prágában, Amszterdamban, Koppenhágában, Brüsszelben és Berlinben készített
hasonló előadást, mint a budapesti, helybeli túlélők emlékei alapján.

A BRFK kórusa az
Akácos Udvarban
A Budapesti Rendőr-főkapitányság dolgozóinak kórusa magyar és külföldi szerzők
műveiből álló műsorral kedveskedett az
Idősek Nappali Klubjában, ismertebb nevén az Akácos Udvarban a szépkorúaknak.
Ám a rend őreit műsoruk végén váratlan
meglepetést érte, a nyugdíjas hölgyek
és urak ugyanis köszönetképpen szintén
dalra fakadtak.

Születésnap a K11-ben
Március első napján különleges születésnapot ünnepeltek a K11-ben,
ráadásul nem is kevesen. Van ugyanis egy rádió, amely ugyan nem az éterben, hanem az interneten hallgatható, pontosan egy éve szorosan kötődik
Erzsébetvároshoz, és most ünnepelte ötödik születésnapját. Egy rádió,
amely az értéket és a minőséget tekinti fundamentumának, egy rádió, ahol
nem kétperces celebek ricsajoznak, egy rádió, ahol közel 250 munkatárs
dolgozik önkéntesként, mert úgy gondolják, így tudják a legjobban szolgálni
mindazokat, akiknek még igénye van arra, hogy ne csak háttérként bömböljön a rádió. Ez a napi 24 órában szóló Bézs, amelyet Fodor János műsorvezető, szerkesztő, riporter álmodott meg. A K11-ben a Bézs 2019 márciusa
óta, a nyár kivételével, havonta egyszer nyilvánosan, nézők előtt rögzíti műsorfelvételeit, ráadásul vágás nélkül, amit aztán leadnak a rádióban. A Bézs
tehát évente tíz alkalommal jelentkezik a Király utcai házból. Fodor János
elmondta, kezdettől otthon érzik magukat a K11-ben, nagyszerű helynek
tartják, amit műsorkészítők és hallgatók egyaránt szeretnek.
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Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Aktuális hírek: http://www.bjhuman.hu/

Nyitott Műterem
az Akácos Udvarban
A több mint 20 éve működő Nyitott Műterem számtalan
tehetséges amatőr embernek adott lehetőséget, hogy művészi
képességeit kiteljesítse és fejlessze. Korábban évente egy kiállításon jelentek meg képeikkel a művészek, 2020-ban viszont
már több kerületi idősklubban rendszeresen rendeznek kiállítást. Ennek köszönhetően a VII. kerületi nyugdíjasok folyamatosan láthatják és élvezhetik a változatos és színvonalas munkákat. Legutóbb február 26-án a K11 Művészeti és Kulturális
Központban állították ki munkáikat a műterem és a kerámia
szakkör tagjai, „A mi Erzsébetvárosunk” című kiállításon.
A művészet célja többek között, hogy az alkotás minél több
emberre hatást gyakoroljon. A nézők viszszajelzése nagyon
fontos, hiszen ezáltal nyer önbizalmat, örömöt és energiát a
további munkához a művész. Minden kiállítás sikerélményt
jelent és inspiráló hatású.
Az Akácfa utca 61.-ben, az Idősek Akadémiája projekt
keretében működő műteremben állandó felügyelet és szakmai
segítség áll az alkotók rendelkezésére. A festészettel, ezzel a
csodálatos kedvteléssel egyre többen foglalkoznak, kortól és
nemtől függetlenül, országos és kerületi szinten is.
(A program a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen szünetel).

Farsangi Bál
A Humán Szolgáltató Központ rendezésében, az önkormányzat támogatásával február 21-én megrendezésre került a VII.
kerületi nyugdíjas lakosságnak szóló Farsangi Bál az Idősek
programsorozat keretében.
A program helyszínét a Wesselényi utcai EröMűvház adta,
mely mind a 100 résztvevőnek kényelmesen biztosított helyet
a vigadalomhoz. Az esemény népszerűségét mutatja, hogy a
vendégek maximális létszámban jelentek meg a bálon.
Az este pogácsa falatozásával és tánccal kezdődött, melyet
élő zene kísért a Vento Lento zenekarnak köszönhetően. Az
aktív, vidám hangulatú kezdés után következett a nagyszabású vacsora. A menüben többek között szerepelt kecskesajttal töltött csirkemell, Csabai karaj, gnocchi, savanyúság és
persze desszertként a farsangi fánk se maradhatott el. A
vacsora mellet a már hagyományosnak számító tombolahúzás okozott még izgalmakat. Értékes nyeremények, többek
között masszírozó gépek és fürdő belépőjegyek is kisorsolásra kerültek.
Az est további részében végül újra a táncparkett kapott
szerepet, a kerületi nyugdíjasok korukat feledve mulatták
végig az éjszakát.

Farsang a Mozgáscentrumban

Az Egy nap a Farsang rendezvényre február
21-én a Mozgáscentrumban került sor. A
Farsang idei témája az állatvilág volt, a
kicsiknek pedig nem csak a fizikai aktivitásukra volt szükség, hanem különféle
gondolkodtató feladatokkal is meg kellett
birkózniuk. Az állomásos játékoknál többek
között lábnyomok után kutattak, fiókákat
etettek, táplálékláncot építettek és kisegérként átküzdötték magukat az alagút pályán.
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Egy menő hely
„Ez egy menő hely”, legalább is ezt
szokták mondani azok a hittanosok, akik néha eljönnek hozzánk
– mondja Édes Gábor lelkész, aki
a Fasori Reformátusoknál a fiatalokkal foglalkozik. Elmentünk és
megnéztünk, hogy telik egy péntek esti alkalom a Fasori Reformátusok felújított ifitermében.

Hat óra, a teremben már legalább
harminc fiatal cseverészik egymással,
lányok-fiúk vegyesen, a legtöbbjét középiskolásnak, vagy egyetemistának nézzük.
– A fasori gyülekezetben minden pénteken hat órától várjuk az ifjúságot ezekre az alkalmakra. A felújított ifiteremben
zajlanak az alkalmak, 40-50-en járnak.
Mindig valamilyen témát beszélünk át,
valaki megtart egy előadást, amiről Isten
igéje alapján reflektálunk. Akik csak
úgy idejönnek, azok is azt mondják, ők
is idejárnának. Nagyon sokáig osztoztunk másokkal termeken, de végre ez
nagyrészt a miénk, s ez egy ifikompatibilis, menő hely – mondja Édes Gábor
nevetve, miközben néhányan mindenféle
harapnivalót tesznek az asztalokra. – Sze-

ÉDES GÁBOR LELKÉSZ:
„Segítjük a fiatalokat, hogy teljes értékű
emberré váljanak”
rény terülj-terülj asztalkával szolgálunk,
mert sokan éhesen érkeznek, és néha sokáig maradunk. A csoportos beszélgetés
után, fél 8-fél 9 körül még maradhatnak
játszani, csocsózni, dartsozni, társasjátékozni. Fontos része a programnak, hogy
éneklünk, valaki gitározik, zongorázik,
valaki a dobot üti.
Az átbeszélt témák nem mindig vallásosak, de Édes Gábor szerint mindig
a hit szempontjából vizsgálják meg a
kérdést. Most éppen úgynevezett „mesterkurzust” tartanak: Jézus a mester, és a
résztvevők megismerhetik őt. „Átbeszéljük, mi az, amit ő tett értünk, és ennek
mi a következménye az életünkre nézve”
– mondja a lelkész. De rendeztek már
beszélgetést a tabukról, amikről elvileg

Férfi Csendes Nap

Számos önismereti, lélekerősítő gyakorlatot
szerveznek az egyházak Erzsébetvárosban.
A Fasori Reformátusok március elején Férfi
Csendes Napot tartottak, ahol előadásokkal,
beszélgetésekkel erősítették meg a férfiakat
abban, hogy van helyük a világban. – Egyszerre
vagyunk apák, férjek, munkatársak, sporttársak.
Minden nap helyt kell állnunk a munkahelyünkön, közösségeinkben, otthonainkban – mondta
a lapunknak az eseményről Somogyi Péter
lelkész. – A cél, hogy a férfiakat meg tudjuk erősíteni ezekben a szerepekben. Mindezt a Biblia
értékei alapján, előadásokkal, beszélgetésekkel. A lelkész elmondta, évente egyszer, ősszel
Csendes Női Napot szoktak tartani.

Farsang

Farsangi bált tartott a Szent Erzsébet Plébániatemplom
felnőtt és gyermekközössége a Hotel Hungária dísztermében február 15-én. A szombat esti partin mintegy 200an vettek részt, a fergeteges hangulatról a sok fellépő, a
beöltözött gyerekek és rengeteg édesség gondoskodott.
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A házasság hete és
a démonok

keresztyéneknek nem szívesen beszélnek;
volt szó arról, mit kezdjen az ember a
depresszióval, amikor nem minden tökéletes, vagy éppen az online zaklatással.
– Ezekkel a témákkal szembesítjük
magunkat, a fiatalokat, segítjük őket abban, hogy teljes értékű emberré váljanak.
A lelkész hangsúlyozza: nem szeretnének belterjes közösséget építeni, hiszen
a fasori református ifjúság az Istené és
mindenkié. – Szeretnénk, ha mindenki
helyet találna magának, nem akarunk
kizárni senkit. Az egyik alapértékünk,
hogy aki Istent keresi, azt szeretettel
várjuk. Örülünk annak is, aki sosem járt
hittanórára, vagy nem vallásos, de kérdései vannak, érdeklődik, nyitott.

Az Arnolfini házaspár című festményt mutatta be a Házasság
hete programsorozat keretében
Mikes Balázs teológus-grafikus, a
Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet és Közösségi Ház elöljárója.
A rendezvénysorozat két évtizede
Angliából indult el; Valentin-nap
környékén minden évben egy hétig
a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. Az
Arnolfini házaspár című festményt
Jan van Eyck festette 1430 környékén. Mikes Balázs olyan kérdéseket
feszegetett, hogy miért mondhatjuk a festményre, hogy „a hit általi
biztonságos szeretet” szimbóluma,
vagy, hogy milyen volt a házasság
a középkorban. Akik figyeltek, azt
is megtudhatták, mit üzen Szent
Margit szobra, és hogyan kerülnek
a képre démonok.

A rászorulókért

Február 15-én sokadik alkalommal
segített étellel, ruhával a Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet
és Közösségi Ház. A majd 250
résztvevőnek székelykáposztát főztek, süteményt sütöttek,
gyümölcsöt adtak. Kübler János
baptista lelkipásztor áldáskérő
imája után ebédeltek, majd ruhát
osztottak. Két óra alatt minden
élelmiszer elfogyott, gazdára talált
a meleg paplan, a kabát, a régmúlt
időket idéző öltönykollekció, a
sohasem használt törülköző, a
mindig divatos zokni és a hófehér,
magassarkú, menyasszonyi cipő is.
– Hálával tartozunk Istennek, hogy
gazdagságunkat megoszthattuk a
nyomorúságban élőkkel, és köszönetet mondunk mindazoknak, akik
bármilyen módon hozzájárultak
ahhoz, hogy ez az esemény ismét
eredményes lehetett - közölte a
Gyülekezet a honlapján.
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Nagypénteki gondolatok
„Jézus hangosan felkiáltott:… Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27,46) Megállít ma egy szó:
„Miért?” Első hallásra talán könnyen belehelyezkedünk ebbe a kérdésbe, hiszen ez a mi kérdésünk is. Hányféle helyzetben fogant már meg ez a szívünkben, s talán hangosan felkiáltva is kimondtuk már. De vajon
feltettük-e ezt a kérdést Jézusra nézve? Miért szenvedett ártatlanul? Miért van Nagypéntek? Jézus kérdését
hallanunk és értenünk kell. Hiszen a kérdését nem magáért imádkozza el, hanem értünk. Helyettünk kellett
átélnie a magára hagyatottság iszonyú fájdalmát és terhét, ott a kereszten, ahol magára hagyták az emberek,
még a tanítványai is. Azonban, amit itt látunk és hallunk, az még mélyebb állapotról beszél. Istentől elhagyottnak lenni, elválasztva az Élet forrásától. De miért maradt egyedül Isten Fia? Azért, mert Ő a helyünkre állt, az
Istentől elszakadt ember állapotát hordozta el. Mert nem az emberi elhagyatottság a legnagyobb nyomorúsága az
embernek, nem is a meg nem értés, a gúny, a bántalom, a kín, hanem az Istentől való elhagyatottság, ami nem más, mint a lelki halál.
Mi nem állhatunk Isten helyére, ez az ördög hazugsága volt. Jézus Krisztus azonban a helyünkre állt, odaállt a kereszten Isten elé, mint
elítélt. Felvállalta helyzetünket és állapotunkat, és helyettünk fizetett. „Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán
gyógyultunk meg.” (Ézs 53,5) Aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, a Felkent Szabadító Úrban, annak nem kell istentelenül élni, nem kell
embertelennek maradnia. 
SOMOGYI PÉTER lelkipásztor | Budapest Fasori Református Egyházközség

Húsvét ünnepe
A karácsony a keresztény ember egyik legnagyobb ünnepe, és persze jogosan az. A várva várt Megváltó, a
Messiás a földre költözik. Azonban ezt nem az emberi logikának megfelelően teszi, nem a világot leigázó
hadvezérként, vagy gazdag, nagyhatalmú politikusként, hanem piciny gyermekként jön el. Az isteni logika,
gondviselés csodálatos módon múlja felül tehát az emberi gondolkodást.
Sokkal inkább igaz ez, amikor a húsvét ünnepéről beszélünk. A minket megváltani szándékozó Isten
ugyanis, az emberi elméleteket ismételten meghaladva és átértelmezve, szenvedésen és halálon keresztül
hozza el számunkra az üdvösséget. Milyen hatalmas csoda, mekkora öröm és egyben örök titok: a Mindenható Isten, akinek bármilyen mód hatalmában áll, ezt választja üdvösségünk eszközlésére. Magára veszi az
emberi nehézségek legnagyobbikát, a szenvedést és megaláztatást, amiből aztán a legnagyobb öröm, a feltámadás származik. Két nagyon fontos tanulsága van ennek. Egyrészt, amikor nehézségeink vannak az életben, amikor gödörben
vagyunk, a húsvét arra tanít, hogy ez után és ebből fakadóan fog megtörténni a feltámadás, a felüdülés. Másrészt, mikor boldogságban és örömben éljük az életünket, tudnunk kell, és nem szabad felejtenünk, hogy ez a boldogság is a húsvét gyümölcse, és
aMennyország felé vezető útra mutat.
A húsvéti ikonon azt láthatjuk, hogy a sírból kiszálló Jézus kihúzza, felemeli Ádámot, az elesett embert. Azt kívánom minden
kedves olvasónak, hogy Istennek ez a gondviselése, ez az emberi értelemmel felfoghatatlan felemelése töltse be a húsvét ünnepét, és
hétköznapjaikat is!
KÁPLÁR MÁRTON segédlelkész | Görögkatolikus Parókia Rózsák tere

A Pészách különlegessége
Április 8-án este kezdődik, és 8 napon át tart Pészách. A különleges ünnep, különleges előkészületeket kíván a
zsidó hit szerint.
A kivonulás előnapján hangzik el a parancs, mely szerint családonként egy bárányt kell levágni, és megsütve még aznap elfogyasztani. A vérét az ajtófélfára kellett kenni, hogy az Egyiptomon átvonuló halál ne
érintse a zsidó házakat. Innen származik a bibliai neve az ünnepnek: Chág háPészách, az elkerülés ünnepe.
Mivel ezekben a napokban csak kovásztalan és kelesztetlen ételeket és italokat szabad fogyasztani, ezért a
másik neve Chág Hámácajsz, azaz a kovásztalan kenyér ünnepe.
Az ünnepre való felkészülés ma azt jelenti, hogy a lakásból minden erjesztett vagy kovászos élelmiszert,
chomecot el kell takarítani, és azokat az edényeket sem lehet használni, amelyekben egész évben főznek. Pészách első két estéje egy különleges otthoni szertartás, a Széder-est. A név annyit jelent: rend, mivel az este folyamán a szimbolikus
étkeket kötött sorrendben kell elfogyasztani, és a Hagada, az erre az estére való könyv passzusait szintén meghatározott sorrendben
kell felolvasni. A Széder-est tartozéka és kötelezően elfogyasztandó kelléke a négy pohár bor, de kitesznek egy ötödik pohár bort is,
ám nem isszák meg. Kötelező kelléke az estének a Széder-tál: három egész macesz, sült tojás, csontos hús, egy kis tál sós víz, torma,
retek vagy főtt krumpli, valamint dió, alma és bor keveréke, a chrajszesz, ami annyit jelent: „malter” (az egyiptomi építkezéseken
használt vályog jelképe). 
DR. FRÖLICH RÓBERT főrabbi | Dohány utcai Zsinagóga
2020. MÁRCIUS

Erzsébetváros

25

GASZTRONÓMIA

FŰSZERES ESZTER GASZTROBLOGGERREL FŐZŐCSKÉZTÜNK

Lacika,
ebbe tegyél
még egy
kanálnyit!

Bodrogi Eszter – aki Fűszeres Eszter néven publikálja receptjeit – közös főzésre invitálta a „modern
sabat világpolgárokat” a Csányi utca 5.-be nemrég.
Az ott megfőzött receptekből válogattunk egy párat.
– Hol az alufólia? Már belefőztük valamibe? – kérdezte kuncogva az egyik háziasszony a másikat valahol a főzési folyamat
közepe felé. Addigra már olyan illatok terjengtek a Zsidó
történeti tár környékén, hogy a Csányi utcában sétáló polgárok megszaporázták lépteiket, és felhívták a feleségüket, mi
jóval várja őket otthon, mert éhesek. A programon résztvevő
hölgyek – és egy bátor kötényes férfi – a híres gasztroblogger
és receptkönyv-szerző, Bodrogi (Fűszeres) Eszter vezetésével
főzték meg „a legfinomabb sabati falatokat, ahogy a világpolgárok készítik 2020-ban”.
A Fűszer és Lélek blog szerzője lapunknak elmondta, havonta-kéthavonta szervez egy-egy alkalmat, ahol különféle zsidó
ünnepi és hétköznapi ételeket főznek meg, amiket aztán persze
el is fogyasztanak. Az élményt nem csak az adja, hogy finom
falatok készülnek, de a közösségi főzés már önmagában is
fantasztikus. Főleg, hogy mindenkinek jól jön egy este, amikor
a család kicsit önállóvá válik otthon, és az ember a hasonló
cipőben járókkal oszthatja meg örömeit és bánatát is. Az estnek
az is pikáns ízt adott, hogy a házigazda a résztvevőket körbekalauzolta a Csányi 5. első emeletén is. Kiderült, miért alszanak
az ortodox zsidó házaspárok külön ágyban, és mire használták
a kereplőt a zsinagógában. (Nem áruljuk el, helyette adunk egy
tippet: a kiállítást érdemes hozzáértő vezetővel végigjárni, aki
élvezettel meséli el, milyen szokások, hagyományok bújnak meg
a hétköznapi tárgyak mögött.)
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Lássuk a recepteket

Izraeli töltött zöldségek

Hozzávalók:
 4 db nagy cukkini 3 egyforma részre vágva
 3 db vastag sárgarépa 4 egyforma részre vágva
 1 nagy hagyma apró kockákra vágva
 2 gerezd fokhagyma lereszelve
 étolaj
 1 citrom reszelt héja
 1 kk római kömény
 1 kk koriander
 só (ízlés szerint)
 1 csésze lencse
 fejenként 8 dkg bulgur
 1 doboz krémsajt vagy vajkrém (esetünkben)
 Petrezselyem
A cukkiniket és a sárgarépákat kifúrjuk, a belsejét nagyon apróra
vágjuk. A lencsét sós vízben majdnem tökéletesre főzzük. A bulgurt
leöntjük forró vízzel, és 15 percig pihentetjük, majd leszűrjük.
(Most főzzük meg az összes bulgurt, mert kell a köretnek is.)
A hagymát megdinszteljük az olajon, majd rászórjuk a kifúrt
zöldségek belsejét. Felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi, sózzuk,
borsozzuk, majd puhára főzzük. Villával összetörjük a zöldségeket,
elkeverjük a krémsajttal és a fokhagymával fűszerezzük.
A lencsét leszűrjük, elkeverjük a bulgurral, kevés olívaolajjal,
petrezselyemmel, citromhéjjal, és a zöldségekbe töltjük. A töltött
zöldségeket egy edényben ujjnyi vízbe állítjuk, és a sütőbe toljuk 2025 percre. Amikor elkészült, tányérra szedjük, a szószt köré locsoljuk.

Datolyaszirupos csirke

Hozzávalók:
 6 csirkecomb
 2+2 ek datolyaszirup
 2 gerezd fokhagyma
 1 ek olívaolaj
 1 kk zataar (ez egy közel-keleti fűszer)
 2 marék félbevágott koktélparadicsom
 1 doboz lecsepegtetett csicseriborsó
 1 csili apróra vágva
 1 adag tahini elkészítve (1 rész szezámmag paszta, 1 gerezd fokhagyma, 1 rész víz, fél rész citromlé, só)
A csirkecombokat besózzuk, majd fokhagymával, datolyasziruppal, olívaolajjal fűszerezzük. Alufóliával letakarjuk, és megsütjük.
Amikor megpuhult, öntünk még rá a szirupból, mellé szórjuk a paradicsomot is, és lepirítjuk. Hozzáadjuk a csicseriborsót és a csilit
is. Zataarral fűszerezzük, tálalásnál tahinivel meglocsoljuk.
Bulgurt vagy kuszkuszt adhatunk mellé köretnek.

HIRDETMÉNYEK

JELENTKEZÉS/FELHÍVÁSOK
Óvodai jelentkezés
Törvény rendelkezik arról, hogy a
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától,
vagyis szeptember 1-től kezdődően legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Budapest Főváros VII. kerületi Önkormányzata által fenntartott óvodákba
a 2020-2021-es nevelési évre az alábbi
időpontokban lehet jelentkezni:
2020. április 27-30.
Hétfő, Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-18.00
óráig
Kedd, Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.0016.00 óráig
Jelentkezni a meghirdetett időpontban a
lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati, vagy választott óvodában
lehet. A felvételhez szükséges jelentkezési lap megtalálható az intézményekben, vagy letölthető az intézmények
honlapjáról. A felvételhez kapcsolódó
bővebb információkért kérjük, keressék
fel honlapunkat (www.erzsebetvaros.
hu), vagy a lakhely szerint illetékes
óvodát, vagy annak honlapját.
Budapest Főváros VII. kerületi Önkormányzata által fenntartott óvodák a
következők:
Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda,
1072 Budapest, Akácfa u. 32. www.bobitaovoda.hu
Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda,
1076 Budapest, Rózsák tere 6-7.
www.brunszvikovi.hu
Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda,
1073 Budapest, Dob u. 102. Bejárat:
Rózsa u. 32. www.ovodacsicsergo.hu
Erzsébetvárosi Dob Óvoda,
1074 Budapest, Dob u. 95.
www.dobovoda.hu
Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda,
1078 Budapest, Murányi u. 27.
www.kopevarovoda.hu
Erzsébetvárosi Magonc Óvoda,
1071 Városligeti fasor 39-41.
www.magoncovoda.hu
Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda,
1071 Budapest, Nefelejcs u. 62.
www.nefelejcsovi.hu

Pályázati felhívás fiatal
tehetségek támogatására
A pályázatra jelentkezhet VII. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 25. életévét még be nem töltött fiatal,
aki kimagasló tehetséget mutat a sport és
a művészetek terén, illetve a tudomány
területén kimagasló tehetséget mutató,
35. életévét még be nem töltött fiatal. A
pályázat benyújtásának határideje: 2020.
április 1. A pályázattal kapcsolatos további
tudnivalók a www.erzsebetvaros.hu
oldalon, valamint a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáin érhetőek el.

Felhívás fiatalok egyéni
közlekedésének
támogatására
Az Önkormányzat a VII. kerületben
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII.
kerületben élő, 10., 11., 12., 13. évfolyamos
diákok egyéni közlekedéséhez támogatást nyújt az alábbi formákban:
 „B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez maximum 40.000
Ft összegben
 kerékpár vásárláshoz maximum 40.000
Ft összegben
 roller vásárlásához maximum 25.000
Ft összegben
A kérelem benyújtására 2020. március 2.
– 2020. november 2. között van lehetőség. A pályázattal kapcsolatos további
tudnivalók a www.erzsebetvaros.hu oldalon, valamint a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáin érhetőek el.

Felhívás „Egészséges
Erzsébetvárosért” díj
adományozására
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete
„Egészséges Erzsébetvárosért” díj adományozásának javaslattételére kéri fel a
kerületi fenntartású egészségügyi szolgáltatókat, egészségügyi szolgálatot megvalósító
szervezeteket és a kerület polgárait.
„Egészséges Erzsébetvárosért” díj azon
személyeknek adományozható, aki:
 Legalább 5 éve végez Erzsébetváros
Önkormányzata egészségügyi intézményében, illetve Erzsébetváros Önkor-

mányzatával kötött ellátási szerződésben foglalt egészségügyi szolgáltatás
terén kiemelkedő szakmai munkát.
 Legalább 10 éves, egészségügyi szolgáltatásban szerzett munkaviszonnyal
rendelkezik.
A díj adományozására javaslatot tehet
részletes írásbeli, szakmai indokolással a
polgármester, a Képviselő-testület tagjai,
kerületi fenntartású egészségügyi szolgáltatók, szolgáltatásonként egy javaslatot, legalább 200 erzsébetvárosi polgár,
a kerületben egészségügyi szolgáltatást
megvalósító szervezet.
A javaslatokat a www.erzsebetvaros.hu
oldalról letöltendő formanyomtatványon
2020. április 10-ig lehet benyújtani.
A részletes felhívás megtekinthető
a www.erzsebetvaros.hu oldalon.

Felhívás „Erzsébetváros
Jövőjéért” díj
adományozására
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete „Erzsébetváros Jövőjéért” díj
adományozásának javaslattételére kéri
fel a kerületi közoktatási intézmények
vezetőit, és a kerületi intézménnyel
jogviszonyban álló gyermekek/tanulók
szüleit. „Erzsébetváros Jövőjéért” díj
azon személyeknek adományozható, aki:
 Erzsébetváros területén legalább 10 éve
kimagasló szakmai munkát végez a jövő
generációjának fejlesztése, oktatása,
nevelése, képzése, ellátása, védelme,
szabadidejük hasznos eltöltése terén.
 Példamutatásával a gyermek szocializációjának, önmegvalósításának, hasznos,
értékes polgárrá válásának segítésében
elévülhetetlen érdemeket szerzett.
A díj adományozására javaslatot tehet
részletes írásbeli, szakmai indokolással a
polgármester, a Képviselő-testület tagjai,
az Erzsébetvárosban működő közoktatási
intézmények vezetői, legalább 100, erzsébetvárosi intézménnyel jogviszonyban
álló gyermek/tanuló szülője.
A javaslatokat a www.erzsebetvaros.hu
oldalról letöltendő formanyomtatványon 2020. április 10-ig lehet benyújtani.
A részletes felhívás megtekinthető
a www.erzsebetvaros.hu oldalon.
2020. MÁRCIUS
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MEGEMLÉKEZÉS

Szent Jupát barátja

Hosszan tartó, súlyos betegség után, 72 éves korában elhunyt Wichmann Tamás kilencszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes kenus, a Halhatatlanok Társaságának
tagja. 1967 óta lakott a kerületben. Az elmúlt hónapokban többször beszéltünk vele, egyeztettünk, terveztünk vele egy beszélgetést, de a betegsége közbeszólt. Emlékét most a Pesti Magyar Színház sportos
beszélgető estjén, az „Amiről még nem meséltem...” című produkcióban elhangzott, korábban le nem
jegyzett gondolataival elevenítjük fel.
Az akaraterő komoly
dolog, de nem mindig
csak rajtad múlik –
mondta Wichmann
Tamás a sportról,
és most már tudjuk,
hogy ez betegség
esetén is így van.
Hosszú éveken keresztül küzdött, akart,
de a betegség és a
gyógyulás nem csak
rajta múlt.
Emlékét örökké megőrizzük!
„A sporttal úgy ismerkedtem meg, hogy a
barátaimmal lementem egyszer a tornatermünkbe, ahol a Beoliannisz Gyár (BHG)
ökölvívó szakosztálya tartotta az edzéseit.
Egyszer Gyula bácsi, az edző azt mondta, ha
van kedvünk, nézzünk le. Legközelebb megjelentem a járógépemmel. Meglátott, elcsodálkozott, de nem küldött el. Megengedte, hogy
ott tébláboljak az edzéseken.” (Hatéves volt,
amikor elütötte egy rendőrautó, a baleset
után napokig kómában feküdt, egy évig
járógépet kellett használnia. – a szerk. - )
„Ahhoz, hogy valaki otthon érezze magát
a világban, három dolog szükséges: kell
élmény, emlékkép és kötődés. Ezeken az
edzéseken mindhárom megvolt.”
„1961 telén bejött hozzánk az unokabátyám,
és közölte, most megy kajakos edzésre.
Mondtam neki, megyek veled én is. Hétközben tornatermi edzések voltak, azt már
ismertem, nem is nagyon volt megerőltető,
hétvégén pedig kimentünk a margitszigeti
Sirály csónakházba. Egyszerűen ott ragadtam. Szépen sorban múltak az évek, és 1964ben, három évvel ezután, hogy elkezdtem
magyar ifibajnok lettem.”
„1968-ban, 20 évesen párosban ezüstöt
nyertem az olimpián. Három évvel koráb-
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ban, 1965-ben meghalt édesapám, és akkor nagyon rákapcsoltam a tanulásra, és a
szakma ifjú mestere vetélkedőn második
lettem, így aztán kaptam egy nagyon jó állást a Dél-Budai Vendéglátóipari Vállalatnál, esti séf voltam a Szeged étteremben.
Egyszer egy este bejött a munkahelyemre
Granek István mesteredző, és számon
kérte, miért nem járok az esti edzésekre.
Mondtam neki, hogyan mehetnék, hiszen
a munkám biztos megélhetést nyújt.
Szó szót követett, és Granek elintézte,
hogy megkaphassam a négyórás munkaidő-kedvezményt, csak így lehetettem a
világbajnokságra utazó csapat tagja.”
„Matija Ljubekkel úgy kerültem kapcsolatba,
hogy volt egy verseny Moszkvában, panaszkodott és azt mondtam neki, gyere, majd
együtt tréningezünk. Ez többször is megismétlődött, az edzéstervét is én írtam. Aztán
1978-ban jött Belgrádban a világbajnokság,
ahol ő lett a világbajnok, én a második. A
versenyt követően elmondta közös történetünket az újságíróknak, akik mindezt
megírták, ezért kaptam meg 1978-ban a
Nemzetközi Fair Play díjat.”
„1984-ben hagytam abba (az aktív sportolást), edzői állást nem kaptam, úgy gondoltam, akkor vendéglős leszek. A Szent Jupát

nevű kocsmám nagyon jól ment, kiéltem
benne magam, a vendégek nagyon szerették, igény volt rá. Nagyon tetszett a hely a
művészvilágnak is, nagyon szép emlékeim
vannak abból az időből. A sportnak sem
maradtam adósa, mert bár amatőr edzőként, de nagyon sok gyereket tanítottam
meg kenuzni.”
„Az akaraterő komoly dolog, de nem mindig
csak rajtad múlik. Nem véletlen, hogy a
kenusok egy saját szentet hoztak létre. Az
akarat azt jelenti, hogy jobb, gyorsabb, több
akarok lenni. Mindig meg kell keresni, mitől
lehet jobb az ember. Persze, csak akarattal
nem igazán jut előre az ember. Az akarat
pusztán segítség, hogy megtaláld a stílust,
a formát, az eszközt.”

Emléktáblát kap
Hamarosan domborműves emléktáblát
kap a Kazinczy utcai, valamikori Szent
Jupát kocsma falán a nemrégiben elhunyt
Wichmann Tamás – jelentette be közleményben Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes és Niedermüller Péter,
Erzsébetváros polgármestere.

Magasba emelt kenulapátok
A Farkasréti temetőben március 3-án
kísérték utolsó útjára Wichmann Tamást.
A szertartás előtt a kivetítőn jelentek
meg legnagyobb sikereinek képsorai,
míg a gyászolók közül többen kenulapáttal a kezükben tisztelegtek az elhunyt
sportikon előtt.

Erzsébetváros díjazottja
Wichmann Tamás munkásságát, kerületi kötődését két alkalommal is díjjal
ismerte el Erzsébetváros önkormányzata.
2013-ban Pro Urbe, 2002-ben Erzsébetváros sportjáért díjat kapott.

HELYTÖRTÉNET

NE CSAK NÉZZÜK, LÁSSUK
IS A CSODÁKAT!

Nemzetközi
Műemléki Nap
Az április 18-i Nemzetközi Műemléki
Nap alkalmából is nézzünk néha felfelé! Erzsébetváros számos műemlékkel
büszkélkedhet. A világhírű zsidónegyed
három csodálatos épülete – a Dohány utcai a magyar neológ zsidóság legnagyobb
és egyben egész Európa legnagyobb
neológ Zsinagógája, a Kazinczy utcai ortodox, szecessziós stílusú Zsinagógája és
a Rumbach Zsinagóga, mely a status quo
közösség révén született – mellett csak a
teljesség igénye nélkül tudunk beszélni
a „kőbe zárt angyalokról”, az építészet
csodáiról, melyek velünk élnek.
Erzsébetváros kezdetektől a kultúra
otthona volt, lehetetlen felsorolni mindent. De mindannyiunk szomszédjaként
áll itt a kerületben, a Városligeti fasor és a
Bajza utca sarkán, a főváros legdíszesebb
protestáns temploma, egy épülettömböt
alkotva a fasori evangélikus gimnázium
épületével. A miénk, az Árpád-házi Szent
Erzsébet-templom a Rózsák terén, mely
méreteit tekintve a legnagyobb temploma
és legjelentősebb nevezetessége Erzsébetvárosnak, és hazánknak is.
Nem lehet felsorolni itt azt a rengeteg
szépséget, ami mellett nap, mint nap elmegyünk. Néha megéri felnézni, szétnézni, és máris gyönyörködhetünk a velünk
élő történelem és kultúra ajándékaiban.

A legpestibb utca titka
Sokszor elsétáltam már a Király utca 11.-es számú ház tűzfala
előtt is, amire a Neopaint csapata még 2013-ban három emeletnyi
kék kandelábert festett, rá „A legpestibb utca” feliratot, és alá
elegáns slampossággal pedig egy Krúdy-idézetet, azt ugyanis már
elfelejtették odapingálni, hogy az az 1929-ben megjelent, Boldogult úrfikoromban című regényéből való.
Rendben, de ott A legpestibb utca
felirat is, ezt vajon hol írta Krúdy? Kerestem, lapozgattam, kutattam, semmi.
Ekkor jutott eszembe Fráter Zoltán
irodalomtörténész, aki megerősítette,
Krúdy sehol nem nevezte a Király utcát
a legpestibb utcának. De megtalálta,
honnét származik a ferdítés.
Krúdyt 1918. október elején Polónyi
Géza, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöke felkérte, gondolja végig
a fővárosi utcák neveit, vagy tartsák
meg a régi elnevezést, vagy találjanak
egy újat, ha szükséges.
A fővárosi flaszter alapos ismerőjét tehát ekkoriban az utcanévadás
feladata foglalkoztatta. Írt is egy
publicisztikát a Magyarország című lap
1918. október 6-i számának 5. oldalán, PESTI UTCÁK címmel. És ezzel
megérkeztünk a megoldáshoz. Krúdy
itt arról ír, hogy álmában meglátogatta
őt a neve esetleges elvesztése miatt
erősen aggódó Király utca, és arra kéri
az utcák frissen felkent keresztapját,
legyen olyan jó, és kegyelmezzen meg
a nevének. Az öregecske Király utca
imigyen érvel Krúdynak: „…hát én kegyelmet kérek, hadd maradhassak meg
én a régi Pestből, okulására, elmélázására, tanulmányozására a következő
nemzedékeknek: milyen volt egykor Pest
s mivé lett? Az én százesztendős házaimnak már alig van párjuk a városban.”
És csak mondja, mondja, majd így zárja védőbeszédét: „S én mégis kegyelmet
kérek öntől, jó uram, mert öreg vagyok,
a pesti utcák nagyapja vagyok, a soha
vissza nem térő múlt vagyok.” Tetszenek látni, minden budapesti utca pesti
utca, s bármelyik lehet a legpestibb, de
a pesti utcák nagyapja mégis a Király
utca, s ez maradjon is így most már
mindörökre.
Így lett hát a Király utca a pesti utcák nagyapja, kis segítséggel a
legpestibb utca, hajszál híján az utcák
királya.
2020. MÁRCIUS

Erzsébetváros

29

KÖRNYEZETVÉDELEM/HIRDETÉS

10 tipp, hogyan legyen
hulladékmentes a háztartás
A hulladékmentes háztartás csak első
pillantásra tűnik irreálisnak. Néhány
apróságon változtatva drasztikusan csökkenthetjük a szemét mennyiségét.
A hulladékmentes (angolul: zerowaste)
életmód nem arról szól, hogy valamiből
többet kell teljesítenünk, éppen ellenkezőleg: azzal, hogy újragondoljuk a
fogyasztásunkat, csökkentjük vele a hulladéktermelést. Minden egyes műanyag
zacskó, amit letépünk egy kiflihez az
áruházban, végzi valahol. A legtöbben
hallottunk az óceánokban - de akár a
Tiszán is - felgyűlt óriási szemétszigetekről. A WWF környezetvédelmi szervezet
2019-es kutatása szerint átlagosan heti
5 gramm, vagyis egy bankkártyányi
műanyagot eszünk meg, vagy lélegzünk
be. Ami hulladék nem a folyókban,
földeken, esetleg az óceánokban végzi, az
a hulladéklerakókban vagy hulladékégetőkben sincs sokkal jobb helyen.
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tassunk. Íme, a Humusz Szövetség Nulla
Hulladék 10 pontja a változtatáshoz:

Hogyan legyen
kevesebb szemét?
Mivel mi tarjuk fent a fogyasztásunkkal a
rendszert, a mi döntésünkön múlik, hogy
termelünk-e hulladékot. A jó hír, hogy
nem kell mindent egyszerre megváltoztatni az életünkben – sokkal inkább
fontos, hogy a szemléletünkön változ-

0. A tényleges szükségleteimre hallgatok.
1. Felkészülten megyek vásárolni, listát írok
és saját szatyrot viszek magammal.
2. Szelektálok, és a hulladékokat a megfelelő gyűjtőhelyeken adom le.
3. Amit lehet, komposztálok.
4. Elromlott eszközeimet megjavít(tat)om
vagy újragondolom.
5. Felesleges tárgyaimnak új gazdát keresek pl. elajándékozom, odaadományozom, vagy eladom a bolhapiacon.
6. Piacon vásárolok, támogatom a helyi
termelőket.
7. Keresem a használt vagy újrahasznosított termékeket.
8. Kerülöm az egyszer használatos, felesleges csomagolásokat.
9. Ha tehetem, a közös használatot, kölcsönzést választom.
10. Nemet mondok a reklámanyagokra.

KULTÚRA

EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGNAP

Újabb miniszobor Erzsébetvárosban

Kolodko Mihályt már senkinek sem kell bemutatni, pontosabban miniszobrait,
melyek egyre népszerűbbek Budapesten. Olyannyira, hogy némelyikhez rendszeresen szelfizni járnak az emberek, és a kicsiny szobrok felkeresése program lett.
Azt azonban kevesen tudják, hogy ezekből a miniszobrokból Erzsébetvárosban
van a legtöbb, szám szerint immár hét darab. Történt ugyanis, hogy idén nőnapon a Szenes Hanna parkban váratlanul megjelent a névadó picike szobra. Az
1921-ben született Szenes Hannát mindössze 23 évesen végezték ki a Margit körúti
fogházban. Izrael nemzeti hősének eddig nem volt szobra Budapesten, mostantól
azonban mindenki örömére látható a kis Rózsák tere melletti terecskén.

Rendeletek
Hivatkozással Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete 36. § (1) bekezdésében
foglaltakra tájékoztatom, hogy a Képviselő-testület a 2020. február 19-én megtartott rendes ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
 Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) rendelet
módosításáról (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Hatályba lép: 2020. február 29.
 Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről (10 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
Hatályba lép: 2020. február 21.
 Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekbe járó
tanulók részére biztosított térítésmentes, illetve kedvezményes juttatásokról,
valamint az erzsébetvárosi fiatal tehetségek támogatásáról szóló 25/2015. (VI.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Hatályba lép: 2020. február 25.
 Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról szóló 28/2013. (V.
31.) önkormányzati rendelet módosításáról (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Hatályba lép: 2020. február 25.

1948-ban április 7-én kezdte meg működését az Egyesült Nemzetek Szervezete
intézményeként az Egészségügyi Világszervezet, a WHO. Ezen a napon ünnepli az
egész világ az egészségügyi világnapot. Mi
a legfontosabb célja e szervezetnek? Hogy
a figyelmet minden erőfeszítéssel ráirányítsa az egészség védelmére. Hitvallásuk,
hogy az egészség állapota nem a betegség
hiányát kell, hogy jelentse, hanem testünk, lelkünk jóllétének megteremtését,
és a környezetünkkel harmóniára törekvő
embert kell segíteni, hogy a kihívásokat jó
eséllyel leküzdhesse. Sajnos, ma nagyon
aktuális, hogy ezen a napon tisztelettel
emlékezzünk erre az áldozatos és elengedhetetlen erőfeszítére, amit az Egészségügyi Világszervezetnek köszönhet az
emberiség.

A KÖLTÉSZET NAPJA

Gyémántbetűs ünnepnap a magyar kultúrában április 11-e. József Attila és Márai
Sándor születésének napján egyébként a
magyar költészet napjára is emlékezünk
Pilinszky János, József Attila emlékkönyvébe írt szavaival: „Mikor meghalt, nem
volt semmije. És ma – költők tudják csak
igazán! – egész világ a birtoka: fűszálak és
csillagok, sőt a szótár egyes szavai, amiket
büntetlenül senki többé el nem vehet
tőle.” És tőlünk se veheti el őt senki. Az
1956-os forradalom emlékműve (Budapest
Erzsébetváros, Rózsák tere) talpazatára
vésett Márai Sándor-idézet a „Mennyből
az angyal” című verse.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) rendeletében
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Erre való tekintettel
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában
2020. március 13. napjától a személyes ügyfélfogadás szünetel.
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Az ügyfelek részéről személyes bejelentkezésre, új időpont kérésére, személyes ügyintézés céljából nincs lehetőség, kivéve
házasságkötési szándék, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése, valamint apai elismerő nyilatkozat
megtétele előzetes időpontfoglalást követően, kizárólag VII. kerületi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező ügyfelek részére.
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda anyakönyvi csoportjának ügyeleti rendje az újszülöttek anyakönyvezése, valamint temetési
engedélyek kiadása ügyében hétfőn és csütörtökön 9-12 óra között biztosított.
Az ügyfelek beadványaikat az Erzsébet krt.-i Ügyfélszolgálati Iroda bejáratának bal oldalán létesített
„LEVELEK” feliratú bedobó nyíláson keresztül juttathatják el az illetékes irodához.
A Garay utcai hivatali épületben a porta mellett elhelyezett gyűjtőládában biztosít a Hivatal lehetőséget arra,
hogy az ügyfelek a személyesen benyújtandó beadványaikat abban elhelyezzék.
Az Akácfa u. 42-48. alatti Ügyfélszolgálati Irodában az ügyfélfogadás szünetel.
Az ügyfelek a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal irodáit az alábbi táblázatban
szereplő telefonszámokon és e-mail elérhetőségeken tudják elérni.
ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ERZSÉBETVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI ELÉRHETŐSÉGEI
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 06-1/462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.

06-1/462-3300
IRODÁK KÖZVETLEN ELÉRHETŐSÉGEI

Humánszolgáltató Iroda

06-1/462-3328

human@erzsebetvaros.hu

06-1/462-3368
Főépítészi Iroda

06-1/462-3436

foepitesz@erzsebetvaros.hu

06-1/462-3360
Diszkriminációs Ügyek Iroda

06-30/292-0777

Jegyzői Iroda

06-1/462-3212

Hatósági és Ügyfélszolgálati
Iroda

komjathy.zsuzsanna@erzsebetvaros.hu
antidiszkriminacio@erzsebetvaros.hu
jegyzoi@erzsebetvaros.hu

06-1/462-3305
06-1/462-3172

info@erzsebetvaros.hu

06-1/462-3120
06-1/462-3289

Városgazdálkodási iroda

06-1/462-3225

Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kabinet

06-1/462-3251

varosgazdalkodas@erzsebetvaros.hu
toth.csaba@erzsebetvaros.hu

Pénzügyi Iroda
Adócsoport

06-1/462-3231

adocsoport@erzsebetvaros.hu

Pénzügyi Iroda

06-1/462-3234

penzugy@erzsebetvaros.hu

06-1/462-3254

vagyongazdalkodas@erzsebetvaros.hu

Vagyongazdálkodási Iroda

Személyügyi és Ügyviteli Iroda 06-1/462-3124

ugyvitel@erzsebetvaros.hu

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Az Adócsoport elérhetőségei a személyes
ügyfélfogadás szünetelése alatt:
Építményadó és gépjárműadó,
valamint adóigazolás ügyekben az adózó
vezetéknevének kezdőbetűje szerint:
A – CS betűig: 462-3230
D – GY betűig: 462-3252
H – K betűig: 462-3175
L – Ő betűig: 462-3256
P – SZ betűig: 462-3229
T – ZS betűig: 462-3105
Idegenforgalmi adó ügyekben az adózó
vezetéknevének kezdőbetűje szerint:
A – H betűig: 462-3293
I – Ő betűig: 462-3179
P – Zs betűig: 462-3228
Adó- és értékbizonyítvány ügyek:
462-3179, 462-3228
E-mail: adocsoport@erzsebetvaros.hu
Elektronikus ügyintézés:
E-Önkormányzat portál
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Fenti honlapon lekérdezhető
a számlaegyenleg, ügyek indíthatóak,
illetve befizetés is teljesíthető

Kövesse a kerület honlapját és híreit a legaktuálisabb helyi információkért:
www.erzsebetvaros.hu | Facebook: Erzsébetváros Hírei
Magyarország kormányának információs oldala: www.koronavirus.gov.hu

