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Anyák napjára

Az élet egy csoda, életet adni varázslat, az anyaságot, a szülést évezredes tisztelet övezi. Ezt az állapotot
az áldott jelzővel illeti a magyar nyelv, a várandós kifejezéssel a várakozásra utalunk, a viselős szó pedig a
manapság használatos terhes kifejezés szép, régi nyelvi változata. Nem kisebbítve a másik fél szerepét, de
kihordani egy gyermeket, megélni a várandósság csodáját, egy új életet létrehozni csak a nők képesek.

Jó szülő bárkiből lehet. Nincs nemhez kötve a szeretet, a
féltés, a gondoskodás, de társadalmi felépítésünk – amihez
jelentősen hozzájárul a nők évezredes elnyomásának terhe – nem könnyíti meg az anyák helyzetét. Napjainkban a
nők elenyésző részének adatik meg a lehetőség, hogy csak az
anyaságban, a család ellátásában, a gondoskodásban teljesedjenek ki. A gyereket, gyermekeket nevelő, mégis dolgozó,
a család megélhetéséhez hozzájáruló „gyengébbik nem” sok
esetben az erősebbik. Anyák napi köszöntőnkben most kicsit
rendhagyóak leszünk.

A maszkok fölött minden szem mosolyog

A szeretet ereje

Őszinte tisztelet az édesanyáknak, akik az elmúlt egy évben maguk is aggódtak, de próbálták csitítani a gyerekek járvány miatti
félelmét, megmagyarázni a karantént, a betegséget, a furcsa
új világot, pótolni a gyerekek rég nem látott barátait. Egyszerre
voltak szülők és tanítók, dolgoztak otthonról és otthon.
Őszinte tisztelet a nagymamáknak, akik hónapok óta nem
ölelhették meg az unokákat, de nem magukat, hanem őket
féltve türelmesen várják a találkozást. A nagymamákat, akik
egy éve csendben, a család nélkül ünnepelnek karácsonyt,
húsvétot, születésnapokat.
Május első vasárnapján őket ünnepeljük, nekik mondunk
köszönetet. Azért a szeretetért, amely örök, feltétel nélküli és
erősebb bármi másnál. Örkény István erről így írt: „Szeretetük
átlát a hegyeken, hétmérföldes csizmával lépked a szeretetük, s egy léghajót elkormányoznak a szeretet erejével, ha
rajta utazik a gyermekük.”
Nem létezik olyan felmérés, ami azt mutatná meg, minek
örülnének az anyák a legjobban ezen a napon. De valószínűleg
legtöbben a járvány előtti időket kívánnák vissza, a nyugalmas
napokat. A családi programokat, a közös játékokat, beszélgetéseket. Időt, ami nagyobb örömmel tölti el őket, mint bármilyen
megvehető ajándék.
Niedermüller Péter

polgármester
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Az anyák áldozatvállalásáról írni olyan lenne, mint ös�szefoglalni a hívők számára a Bibliát. Mindenki ismeri, de
tulajdonképpen csak akkor érzékeljük, amikor nincs. A Garay
üzletházba betérők közül néhányan szívesen beszélgettek velem
az anyaságról. Vilmama – így mutatkozik be! – munkából érkezik, bevásárolt. Nagymamaként azt mondja, hogy a legszebb
pillanatok az életében a gyermekeihez köthetőek, első gyermeke
születésének pillanatában átértékelődött az élete, áthelyeződtek
a hangsúlyok. Zsóka ritmikusan tologatva a babakocsit kapcsolódik a beszélgetésbe, kiderül, hogy fiatalon elvesztette anyukáját, most érzi, hogy mennyire hiányzik a példa, mindent
magától kell megtapasztalnia. Nem panaszkodik, de tudjuk,
hogy az éppen esedékes fogzás miatt nyűgös baba 2 perc nyugtot nem hagy neki. Néhány anyuka, nagymama is csatlakozik
kis csoportunkhoz, a többség inkább kíváncsian nézeget, de
a ragyogó napsütésben ácsorogni is kellemes. Röpködnek a
tanácsok, javaslatok, már a babacipőknél tartunk, sőt a babakocsiban éppen elalvó apróság képzeletben már kiskamasz, az
összes fellelhető problémával. Elkezdem sajnálni, hogy nincs
velem a fotós kollégám, de tulajdonképpen nem ezt a történetet
akartam megírni az anyák napi köszöntőben. Miért került ide
ez a pár sor? Azért, mert ezek a valós hétköznapok. Anyáknak,
nagyiknak, mamáknak, munka közben, babavárás előtt és
után, bevásárlás közben, otthoni takarításra, főzésre készülve.
De a maszkok fölött minden szem mosolyog. És amiért külön
kiemeltem a két szereplőt: Vilmama és Zsóka nagy egyetértésben együtt távoznak a Péterfy utca felé. Szinte bizonyos vagyok
abban, hogy egy barátság is megszületett. Anyák barátsága.

Láthatatlan munka

Otthon pedig kinek-kinek folytatódik a „láthatatlan munka”.
A láthatatlan munkáról tudjuk, csak akkor látható, ha nem
végezték el. Mosogatás, főzés, uzsonnagyártás, oviba, suliba,
különórára szaladás, portörlés, porszívózás, felmosás, mosás,
meseolvasás, éjszakai puszi, filmnézés közben még belefér egy
kis vasalás. Hogy mennyit ér ez a munka, ha fizetnének érte?
A www.lathatatlanmunka.hu oldalon akár ki is számolhatjuk.
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Hangsúly a fejlesztéseken

Gettó emlékhely

Ígéretes tárgyalásokat folytatott Niedermüller Péter polgármester
Fürjes Balázzsal, a Budapest Fejlesztéséért felelős kormánybiztossal.
A találkozó beleillett abba a sorba,
amelyet a kormány kezdeményezett a
Főváros illetve a kerületek vezetésével.
A téma elméletileg a költségvetési elvonások, a kieső adó-, és elmaradó parkolási bevételek kompenzációja lett volna.
A főváros és a kerületek költségvetési
helyzetének javítása nem lett volna
minden előzmény nélküli, mivel 2020
végén számos város kapott milliárdos
többlettámogatást a kormánytól. Ezek
a települések azonban mind kormánypárti vezetésűek voltak. A Főváros és a
kerületek egyeztetései azonban kudarcba fulladtak, mert a kormány nem
kívánt semmilyen kompenzációt adni az
elmaradó bevételek után.
Ettől a tendenciától némileg eltért
a március 24-i Niedermüller-Fürjes
találkozó. A kerület polgármestere
elmondta: a járványhelyzet és a kormány
intézkedései, valamint az ingyenes parkolás bevezetése miatt az önkormányzat
több mint 3 milliárd forinttal kevesebb
pénzből tud gazdálkodni, mint az előző
években. Csak az ingyenes parkolás havi
125 millió forint bevételkiesés jelent,
ezért Niedermüller Péter polgármester
sürgette, hogy ezt az intézkedést mielőbb
vonják vissza. Az államtitkár elismerte,
hogy a belső kerületeket ez az intézkedés rosszabbul érinti, mint a külsőket.

AZ ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI CÉLJAI:
• Kéményfelújítások folytatása
• A Verseny utcai 76 lakásos bérlakás-építési projekt (a már elnyert EU-s
pályázati pénz felhasználásával)
• Klauzál tér felújítása és a pesti gettó
emlékhely kialakítása
• A forgalomcsillapítási teszt-időszak
véglegesítését követő beruházások
(süllyedő oszlopok, zöld szigetek, sétáló utcák kialakítása)
• Önkormányzati bérlakások felújítása
• A Róth Miksa Emlékházhoz tartozó,
ma romos műhelyépület kiállítási és
közösségi célú fejlesztése

Egyben reményének adott hangot, hogy
májustól már nem lesz szükség ingyenes
parkolásra.
Fürjes Balázs hamar egyértelművé
tette, hogy a kieső bevételek ellentételezéséről nem áll módjában tárgyalni. A
kerület által készített fejlesztési elképzeléseket viszont figyelemre méltónak és
jól előkészítettnek találta. Olyannyira,
hogy a tervek részletes áttekintése miatt
a megbeszélés háromnegyed órát tartott,
és az államtitkár ígéretet tett arra, hogy
javaslatot tesz a kormánynak: ezek egy
részét a központi költségvetésből is
támogassák. A kormány döntése lapzártánk után várható.

Pályázatot írtak ki A Klauzál tér
felújításával kapcsolatban előző
lapszámainkban részletesen foglalkoztunk, nem csak az önkormányzat
által lakossági egyeztetésre bocsátott
tervezett funkciókkal, de a javaslatcunamival is, amivel az itt élők hozzájárultak a tér megújulási terveihez.
A kiváló ötletektől a megvalósulásig
ugyan még hosszabb idő is eltelik, de
a tervezési folyamat nem állt le, a helyi
önkormányzat áprilisban kiírta a gettó
emlékhely tervpályázatát. A pályázat a
téma megadása mellett meglehetősen
szabad kezet ad az ötletelőknek, lehet
akár képzőművészeti, tájépítészeti alkotás, „public art” vagy más, a
közteret alakító és értelmező mű is az
alkotásra tett javaslat.
A pályázatot 2021. június 30-ig kell
benyújtani, a kiírás megtekinthető a
kerület honlapján. A legjobb pályamű
tulajdonosának összdíjazásként bruttó
1,5 millió forint pályadíjat ajánl fel az
önkormányzat, a végső döntést a szakértőkből álló előzsűrizést követően a
képviselő-testület hozza majd.
A képviselő-testület célja az ötletpályázat kiírásával, hogy olyan emblematikus köztéri alkotás jöjjön létre,
amely XXI. századi módon reflektál a
jelenkor és a jövő nemzedéke számára
Európa utolsó gettójának, a „pesti
gettónak” tragikus eseményeire.

Botlatókövet
avattak

Itt lakott Wágner Sándor,
született 1891 – Halálmenetben 1944-ben
Ausztriában megölték.
Fenti sorok állnak a
Dózsa György út 64. szám
előtt április 14-én elhelyezett botlatókövön, melyet a
MAZSIKE szervezésében Kirschner
Péter elnök, a MAZSIHISZ részéről Heisler
András elnök, az önkormányzat képviseletében Niedermüller Péter polgármester és
Szücs Balázs alpolgármester főhajtása mellett helyeztek el a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából.
2021. ÁPRILIS
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A társasházi pályázatokról

A társasházi pályázat az egyik legnagyobb költségvetési vonzatú önkormányzati támogatási forma. Segítségével a lakóközösségek sok esetben akár vissza nem térítendő támogatáshoz, vagy kamatmentes
kölcsönhöz is juthatnak, a beruházások sorában a veszélyhelyzet elhárításától, a különféle fejlesztéseken keresztül, a rekonstrukciós munkákig, de még a környezet szépítéséhez is sokan kaphatnak segítséget. A téma hatalmas, a pályázatokat lassan kiírják, a tavalyi munkálatok van ahol befejeződtek, van ahol
a tavaly elnyert pályázat munkafolyamatai most kezdődnek. Járjuk be együtt a lehetőségeket, nézzük
meg, mit ajánl az önkormányzat, és mire jutnak a társasházak.

Veszélyelhárítás

Értéknövelő
beruházások
A társasházakban élők egy közösséget
alkotnak. A saját lakásaikra is értéknövelő minden olyan beruházás, ami a közös
terek, területek fejlesztésével jár. Sáli
Annamária képviselővel és a társasházat
kezelő közös képviselővel, Molnár Andreával a Bethlen Gábor utca 4.-es számú
lakóépületben jártunk, az előző gondolatot tulajdonképpen a közös képviselő
fogalmazta meg. Ebben a társasházban
egyértelműen látszik, hogy a 39 albetét
tulajdonosai az egész épületet egységesen
sajátjukként kezelik.
„Ez a társasház tavaly indult a pályázatunkon, ahol 1 millió forintot nyertek a lépcsőház felújítására – mondta
a választókerület képviselője, Sáli
Annamária. – A látvány önmagában is
beszédes, bíztatok minden lakót, közös
képviselőt, hogy ha kérdésük van a
pályázatokkal kapcsolatban, legyen
4
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Az előbbi közösség
ben a lakók
tevékenyen részt
vesznek például az
udvar szépítésében
is, ami egy gyakorlatilag minipark arcát
mutatja a látogatóknak.
Nincs ilyen szerencsés helyzetben minden
közösség. A Murányi utca 42. Szücs Balázs
képviselő önkormányzati körzetének egyik
háza, ahol éppen azt első emeleti körfolyosó
felújítása zajlik. Ez a munka gyakorlatilag
veszélyelhárítás. A lakóknak sokszor fogalmuk sincs arról, hogy a közös tulajdonban
lévő épületrészek milyen mértékben vannak
az növényesítési, felújítási pályázat,
elhasználódva, hiszen ezek szabad szemmel
forduljanak hozzánk, képviselőikhez
nem mindig láthatók. Ez a munka sem
bizalommal.
látványos viszont annál hasznosabb. LátoSáli Annamária nem csak a most
gatásunkra elkísért Fábián Zsuzsanna az
megújult lépcsőházra hívta fel a fiErzsébetvárosi Szolgáltató Kft. ügyvezetője
gyelmünket, hanem általában, a közös
és a ház kezelője Colovic Vanda.
gondolkodás látható jeleire. Az épület
– A ház kezelőjeként arra törekszünk,
bejáratánál szépen felújított kapualj
hogy a szükséges karbantartásokat elvéegy korábbi munka eredménye, de az
gezzük, de a nagyobb felújítási munkák
apróbb részletek sem kerülték el a figyelcsak pályázati segítséggel valósíthatók
met: biciklitároló a lépcsőház földszinti
meg. A tulajdonosok tavaly döntöttek az
részén, biztonsági kamera a kapunál,
első emeleti függőfolyosó felújításáról, – a
műanyag üvegek összenyomására
alkalmas szerkezet a tisztán és rendefelsőbb szintek már korábban felújításra
zetten sorakozó, többek között szelektív
kerültek – és sikeresen pályáztak.
gyűjtésre is alkalmas
A munka elkészültével a további
kukák mellett, tűzolfelújításokat a tulajdonosokkal
Pályázzanak!
os.hu
tókészülék az udvar
egyeztetve az anyagi lehetőségewww.erzsbetvar
bejárat melletti falán.
ket figyelembe véve folytatjuk –
Molnár Andrea
mondta Fábián Zsuzsanna, miközben
közös képviselő a fentiekhez hozzátette:
munkatársa az éppen végzett munkafo„A társasház tulajdonosainak közös érlyamatot ellenőrizte.
dekük, hogy a magánvagyonuk mellett
– Fontos, hogy hallgassanak a komoly
a közös vagyont is folyamatosan újítsák,
tapasztalatokkal rendelkező társasházke
szépítsék. Így a közös tulajdonuk
zelőkre a lakók, hiszen ilyen esetben, mint
mellett a saját lakásuk is felértékelődik.
például a veszélyessé vált függőfolyosó,
Erre a társasházra például jellemző,
akár életeket is menthet az időben megterhogy gyakorlatilag folyamatosan részt
vezett és elvégzett munka. Nagyon örülök,
vesznek a társasházi pályázatokon.”
hogy minden kormányzati elvonás ellenére
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idén is jelentős költségvetési forrásokat tudtunk biztosítani társasházaink számára – tette hozzá a fentiekhez Szücs Balázs képviselő.
– Jól látható ezen a Murányi utcai példán is, hogy megéri előre
tervezni, pályázni! Hamarosan megnyílik a lehetőség, szóljanak
közös képviselőiknek, hogy induljanak a társasházi pályázaton.

Tervezhetőség
Érezhető, hogy a tervszerűség minden épület, minden közösség esetében fontos, a
közös képviselők tapasztalatai pedig hozzájárulnak a tervezéshez. Nagy Andrea
önkormányzati képviselő civil életében
évtizedek óta társasházkezeléssel foglalkozik. Az általa bemutatott Bethlen utca
9. szám alatti ingatlan tetőfelújítása egy olyan
példa, ahol már évekkel korábban is komoly munkálatokat kellett
elvégezni. A tűzfal megdőlése, a tetőszerkezet megrogyása, a
korhadt szarufák, a tetőszakasz újracserepezése mind a korábbi,
évtizedekkel ezelőttre datálható elhanyagolt kezelés folyománya.
– Azok a munkálatok, melyeket eddig elvégeztek az épületben,
javarészt önkormányzati támogatásból valósulhattak meg. A társasházakban élők számára nagyon fontos tudnivaló, hogy mettől
tovább halogatnak egy munkát, annál könnyebben fordulhat elő,
hogy az el nem végzett feladat újabb problémákat fog felvetni. Én azt javaslom minden társasházi lakóközösségnek, hogy
bizalommal forduljanak közös képviselőjükhöz, önkormányzati
képviselőként pedig azt kérem a lakóktól, keressék képviselőiket a
pályázati források, lehetőségek kapcsán – mondta a képviselő.
A Bethlen utca 9.-ben gyorsan kialakult egy érdeklődő „közgyűlés”. Feri bácsi, a ház legrégebbi lakója számvizsgáló is egyben.
Ő 1954 óta lakik ebben az épületben, ahogy meséli, akkoriban
még látható volt az 1890-es években épült ház eredeti szépsége.
Ugyancsak a ház lakója, bár csak 2018 óta Rakovics Márton:
„Látszik, hogy valaha gyönyörű ház lehetett, gyönyörű homlokzattal. Reméljük, hogy előbb-utóbb megint szép lesz, de
3. emeleti lakóként most a legjobban a tetőfelújítást
vártuk. Reméljük, hogy ez az első nagy lépés,
és tudjuk majd folytatni a felújítást.”

– A tavalyi évben közel 120 társasházat
tudtunk támogatni, összesen több mint 200
millió forint összegben – felelte kérdésünkre Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester. – Az idei évben, bár a járványhelyzet
és a kormányzati elvonások nagyon nehéz
anyagi helyzetbe hozták az önkormányzatot, továbbra is kiemelt feladatunknak
tekintjük, hogy támogassuk a lakóközösségeket: költségvetésünkben 130 millió forintot jelöltünk ki erre a
célra. Annak érdekében, hogy minél többen igénybe vehessék
ezt a lehetőséget, és szépíthessék, felújíthassák lakókörnyezetüket, folyamatosan egyeztetünk számos közös képviselővel
és lakóval, visszajelzéseik alapján pedig egyszerűbbé tettük a
pályázás módját.

KÖNNYÍTÉSEK
Molnár István társasházi tanácsnok, több
évtizede tagja a képviselő-testületnek.
Tapasztalatai nagyban hozzájárultak ahhoz,
hogy megújult a támogatási rendszer.
– Több mint egy évtized után, jelentős
részben javaslataim alapján sikerült
megreformálni az elavult rendszert, mely
szinte mindenben lemaradt a többi kerülettől. A Főépítészi Irodán történt változások tették lehetővé végre, hogy a Hivatal ne az „eddig is jó volt,
így jó lesz ezután is” szemlélettel álljon a kérdésekhez. A tavalyi
változások legfontosabbika, hogy 1 hónap helyett 8 hónapig
lehet folyamatosan pályázni, eltöröltünk számos felesleges
követelményt, sokkal gyorsabb lett a döntési folyamat.
– Miért volt szükség idén újabb változtatásokra?
– 2019 telén és 2020 végén is felvettem a kapcsolatot tucatnyi
közös képviselővel, és kielemeztük az esztendő tapasztalatait.
Javaslataikat összegyűjtve, rendszerezve jöhetett idén a nagy
átalakítás után a finomhangolás. Itt szeretném megköszönni
Törőcsik Attila irodavezető-helyettes és Nagy Andrea képviselőtársam segítségét, akik a témával régóta foglalkozva értik, mit
jelent a társasházi lét, mik a problémáik, a feladataik, és, hogy
mi vagyunk a lakóközösségekért, és nem fordítva.
Molnár István az egyik legfontosabb módosítást saját javaslatára alapozza, ez pedig az, hogy eltörölték a 2 éves pályázatból
kizárást, ami korábban minden társasházat érintett, amelyik nem
tudta elvégezni a pályázott munkát. De legalább ilyen fontosnak
tartja, hogy a társasházak bármely pénzintézettel, nem csak a
számlavezető bankkal igazolhatják ezentúl, hogy megvan az önrészük. Hosszabbodott a munkák elvégzésére rendelkezésre álló
idő, kérhető határidő-hosszabbítás, lehet kivitelezőt váltani.

Mikortól?

Azzal kapcsolatban, hogy mikortól indul az idei pályázat, a
társasházi tanácsnok felhívja a figyelmet arra, hogy a járvány
miatt nehéz pontos dátumot mondani, figyelni kell a kiírásokat.
– Ahogy a vészhelyzeti korlátozásoknak a gyülekezést érintő
részét feloldják, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
kiírja a pályázatot, kezdődhetnek a közgyűlések, remélem, erre
hamarosan sor kerül. Addig is érdemes előre felkészülni, hogy
minél gyorsabban indulhassanak az idei munkák. Továbbra
is meggyőződésem két dolog, és ezeket a közvélemény-kutatások is alátámasztják: egyrészt kevés hasznosabbat tehet az
önkormányzat, minthogy a lehető legtöbb forrással támogassa
lakóközösségeit, társasházait az épületeik, azaz Erzsébetváros
megújítása érdekében, másrészt ez egy szakma, bízzuk azokra,
akik ezzel foglalkoznak, ebben élnek és értenek is hozzá.
2021. ÁPRILIS
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Közterületi szemetesek
felszerelése

Járdamosás

Fotóinkon: Niedermüller Péter polgármester, dr. Oláh Lajos, a kerület országgyűlési
képviselője, Ujvári-Kövér Mónika és Kispál Tibor alpolgármesterek,
Galambos András igazgató és az Erzsébetváros Kft. munkatársai

Köztisztasági kampány

2. SZAKASZ • A közvélemény-kutatási adatok szerint bár javult az utóbbi időben az erzsébetvárosiak véleménye a köztisztasági helyzetről, még mindig második helyen említik meg, ahova pluszforrásokat csoportosítanánk át. A márciusban indult köztisztasági kampány szervezője, dr. Kispál Tibor alpolgármester
szélesre nyitotta a lehetőségek tárházát, képviselőket, lakosságot, civil szervezeteket is igyekszik bevonni a munkába, ahogy fogalmaz: közös érdekünk, hogy az önkormányzati erőfeszítés utcáink, tereink
rendben tartására ne egy olyan, csak a költségvetésben megjelenő kiadás legyen, aminek hatékonysága
megkérdőjelezhető.
– Ismerjük a lakosság véleményét, és magunk is tapasztaljuk, hogy a délelőtt kitakarított utcák közül nem egy délutánra olyan lesz,
mintha sosem jártak volna arra a járdamosók – mondta dr. Kispál Tibor. – Lássuk be, ezt a szemetet, elpottyantott kutyagumit nem
az önkormányzat helyezi ki. Szeretném kérni a lakosságot, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy betartják a szabályokat, és ahol azt
tapasztalják, hogy egyértelműen abból erednek a problémák, hogy vannak, akik nem ismerik ezeket, jelezzék felénk. Szemétkihelyezés, kutyaürülék felszedése, lomok kirakása, mind olyan cselekmény, ami egyébként szabálytalan. Önkormányzatunk nem csak
a gyakoribbá tett járdamosással, fertőtlenítéssel, hanem beruházásokkal, új gépek beszerzésével, majdnem 400 darab közterületi
szemetesedény kihelyezésével, a későbbiekben kutyagumi-felszedő zacskók népszerűsítésével, oktatási anyagok és tisztasági térkép
készítésével, valamint tájékoztató anyagok kihelyezésével is igyekszik majd támogatni a lakossági igényeknek megfelelő köztisztaságot. Segítsenek Önök is, jelezzék felénk észrevételeiket, javaslataikat, amint a járványhelyzet engedi, vegyenek részt a kis közösségeket érintő célzott takarításokban.
Részletes információk és időpontok a kerület honlapján és Facebook-oldalán elérhetőek: erzsebetvaros.hu • Facebook/Erzsébetváros hírei

+1

Civil kezdeményezés is született már az önkormányzati tisztasági kampány mellé, a Facebookon az
Erzsébetváros Hírei oldal is megosztotta azt
a lakossági felhívást, ahol március végére
kutyaürülék felszedő akciót indítottak a
Barát utcát érintően. A kezdeményezés
nem csak sikeres volt, az igazán meglepő,
nevelő jellegű, néhol csípős humorral fűszerezett felhívások napokkal később is
azt jelezték, hogy az itt élők szeretnének
kutyapiszok-mentes környezetben lakni.
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Tavaszi nagytakarítás
Szemét az utcákon

Véleményező
testületi ülés

A képviselő-testületi ülések hagyományos formája, hogy a testület tagjai egy helyiségben összeülnek, és a korábban megismert dokumentumok alapján döntéseket hoznak.
Ha nincs Covid, és nincs járvány, és nincsenek veszélyhelyzeti intézkedések. Az elmúlt
egy évben nem sok ilyen testületi ülésre volt mód, a vírus a döntéshozatalt is felülírta. A
veszélyhelyzetben a testület helyett a döntéseket a polgármester hozza, fontos tudni, hogy
nem csak a kerületben, országosan. Erzsébetvárosban Niedermüller Péter a demokratikus
utat választva, a döntéshozatal előtt, úgynevezett véleményező-testületi ülést hív össze, így
az előterjesztések, azok tartalma megvitatásra kerül, és a szavazatok alapján születik meg a
végleges határozat. A zoom-ülésekről remélhetőleg nemsokára visszaülnek a nagyterembe
a testület tagjai, és akkor az Önkormányzati TV online csatornáján akár élőben is követhetjük az eseményeket. Amíg erre sor kerül, addig is igyekszünk összefoglalni röviden az
április 14-i képviselő-testületi véleményszavazást és fontosabb eredményeit.

Vendéglátósok, nyitvatartás, teraszok

Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester előterjesztésében a Belső-Erzsébetvárosi döntés-előkészítő Munkacsoport javaslatát vitte testület elé. Mivel a tavaly meghozott éjszakai zárórára vonatkozó döntésben 1 évre adták ki a nyitvatartási engedélyeket, ám
a pandémia miatt messzemenő következtetéseket nem lehet levonni a működésből,
így azt kérték, hogy hosszabbítsák meg automatikusan az engedélyek érvényességét.
A javaslatot elfogadták, ahogy azt is, hogy a korábban jelentősen csökkentett közterület-használati díjat a vendéglátósok részletekben fizethessék meg. (A hírhez tartozik,
hogy a döntést követően pár órával Orbán Viktor bejelentette, hogy eltörlik a teraszok
bérleti díját. A vendéglátósok számára kedvező bejelentés összességében azonban egy
újabb bevételkiesést jelent az önkormányzatnak. – a szerk. )

A Dob Óvoda intézményvezetője

Döntöttek még ezen az ülésen többek között arról is, hogy ki legyen a Dob Óvoda
intézményvezetője. Az Erzsébetvárosi Dob Óvoda nevelőtestülete 2021. február 26-án
megtartott értekezletén 100 %-ban támogatta a korábbi vezető, Patai Edit intézményvezetői megbízását, amire Niedermüller Péter előterjesztésében ugyancsak javaslatot
tett. A képviselők támogatták a régi-új óvodavezető kinevezését.

Iskolai tábor

A gyerekek nyári táborozásának támogatásáról is határoztak a képviselők, elfogadva a
polgármester javaslatait, a korábban iskolákat segítő alapítványok pályázataival kapcsolatban. Eszerint mind a 4 iskola – Molnár Antal Zeneiskola, Alsóerdősori Bárdos Lajos
Általános Iskola és Gimnázium, a Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért és Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola – is támogatáshoz jutott a balatonmáriafürdői
iskolai táborok megszervezéséhez.

Ingyenes parkolás

A kerület országgyűlési képviselőjének kezdeményezésére Ujvári-Kövér Mónika
alpolgármester vitte testület elé azt a javaslatot, melyben felkérik Niedermüller Péter
polgármestert, hogy kezdeményezze a kormánynál az ingyenes parkolás megszüntetését. A javaslatot a többség elfogadta.

„Tiszta utca, rendes ház” pályázat
Határozat született arról is, hogy kiírásra kerül a „Tiszta utca, rendes ház” pályázat, mely
részeseiként a lakóközösségek úgynevezett védnökségbe veszik a takarítási kötelezettségbe tartozó közterületet. Érdemes figyelni a pályázati kiírást a kerület honlapján!

ÖNKORMÁNYZAT
Szücs Balázs képviselő és Hajzer János, az
EVIN Parkolási Üzletág vezetője

Parkolóautomatákat
telepítettek!
FIZETŐS LESZ A PARKOLÁS KÜLSŐ-ERZSÉBETVÁROSBAN IS! Mármint
amint a járványügyi intézkedések azt
lehetővé teszik, azonnal működésbe is
állnak a Damjanich utcában és környékén április elején felállított parkolóautomaták. Erről Szücs Balázs alpolgármester, a választókerület képviselője számolt
be az önkormányzat Facebook-oldalán
közzétett videóban.
– A Damjanich utcában és a környékén
élők évek óta küszködtek azzal a problémával, hogy a vidékről és a környező
kerületekből érkező autósok közül sokan
előszeretettel használták ki ezt a „vakfoltot” autóik leparkolására. Itt a fővárosi
önkormányzatnak kellett volna parkolási
díjat szedni, de ez éveken keresztül nem
történt meg. Most 12 „önkormányzati”
parkolóautomata kerül kihelyezésre, ami
az itt élők parkolási lehetőségein kön�nyít, hiszen a Bajza utca – Városliget fasor
– Damjanich utca – Rottenbiller utca
és a Lövölde tér közötti terület, amint a
járványügyi intézkedések lehetővé teszik,
fizetősség válik a nem itt élő lakosság
számára. Ez körülbelül 550 parkolóhelyet
jelent, amit majd csak a kerületi parkolási
kártyával rendelkező jogosultak vehetnek
igénybe térítésmentesen. Nagyon régi
lakossági probléma oldódik meg ezzel az
intézkedéssel, ezért szeretném megköszönni mindenkinek az ezzel kapcsolatos
munkáját, a parkolási feladatokat ellátó,
megtervező Parkolási üzletág vezetőinek a
döntés utáni gyors intézkedést.
„Továbbra is várom a lakossági
észrevételeket, a parkolással
kapcsolatos javaslataikat.”
2021. ÁPRILIS
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Covid-naplónk az Erzsébetváros újság leggyakrabban átírt oldala. Nem azért, mert visszamentünk Orwell
1984-ébe, és visszamenőleg módosulnak az információink, hanem mert nemhogy 1 hétre, de még egy napra
sem tudunk a jövőbe mutató autentikus adathoz jutni. Úgyhogy az e havi összefoglalónk, és a jelen – akár
holnapra módosuló – helyzetjelentés mellett egy dolgot tudunk biztosan állítani, azt, hogy sajnos biztosra
vehető, hogy májusban még mindig velünk lesz a Covid. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Március 24-én délben egy

perces némasággal emlékeztek
meg a koronavírus-járvány áldozatairól, és mindazokról, akik
bármilyen módon elszenvedik
a pandémia következményeit.
Erzsébetváros is csatlakozott az
Eurocities kezdeményezéséhez,
Niedermüller Péter polgármester
részvétét fejezte ki a szeretteiket
gyászolók felé, kezdeményezésére a Polgármesteri Hivatal ezen a
napon kitűzte a fekete zászlót az
elhunytak emlékére.

Március 26. • Pénzbeli támogatás a háziorvosoknak

A szociális terület pandémiás feladatellátásához nyújtott önkormányzati támogatásról már sokszor írtunk, az önkéntes segítőktől
a bevásárlásokat intéző parkolóőrök munkájáig. A háziorvosok
megnövekedett feladatellátásában az önkormányzat az adminisztratív munka területén tud segíteni, március végén bejelentették, hogy az oltással kapcsolatos telefonköltségekre és adminisztrációs anyagköltségekre, valamint a praxisközösség kialakítása
okán felmerülő kiadások támogatására praxisonként 109.000
forint támogatást igényelhetnek a háziorvosok, melynek fedezetét
az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.

Március végén kiderült, hogy állami irányítás alá vonták
a szakrendelőket és az alapellátást. Ennek elsődleges oka,
hogy a háziorvosok is megkezdték a védőoltások beadását,
és a nagyszámú beteg ellátását így véli koordinálhatónak a
kormány, illetve az Operatív törzs.

kat biztosít az oktatási intézmények számára” – olvashattuk az
Erzsébetváros Hírei Facebook-oldalon, majd a képviselői kommunikációból kiderült, hogy a körzetek képviselői maguk szállították
ki a maszkokat az intézményekbe. Ezt megelőzően ugyancsak a
testület tagjai juttatták el azt a tízezernyi maszkot a lakókhoz,
amiket önkéntesek borítékoltak a hivatal nagytermében.

Április 12. • Adathuzavona

Az Erzsébetváros Hírei Facebook-oldalon jelent meg, hogy bár
újabb pert nyert az önkormányzat a Főváros Kormányhivatala
ellen, tavaly szeptember óta még mindig nem ismerjük azokat a
közérdekű adatokat (fertőzöttek száma, elhunytak, karantén-adatok stb.), melyek a kerületi lakók védelmében is fontosak és
iránymutatóak lennének a kerület vezetése számára.

Ellenanyag teszt: Az okta-

tási és nevelési intézmények
nyitása előtt Erzsébetváros
Önkormányzata több mint
150 óvodai és bölcsődei
dolgozó számára biztosított
speciális Covid-19 ellenanyag tesztet. Az eljárás azt
mutatja meg, hogy a vizsgált
személyben kialakult-e már
és ha igen, milyen mértékű
védettség a koronavírus ellen, akár egy korábbi betegség, akár a
védőoltás hatására. A kerület polgármestere, az FFP2-es maszkok átadásakor személyesen érdeklődött a biztonságos nyitás feltételeiről.

Péterfy kórház

Óvodák, iskolák, érettségi

Ez az a kérdéskör, ahol még véletlenül sem bonyolódnánk tippelésbe, de az biztos, hogy nem irigyeljük az ovisok, iskolások szüleit az állandóan változó információáradatban. „Az önkormányzat
lehetőségei ugyan végesek, de igyekszik segítséget nyújtani a
védekezéshez: egyebek mellett azzal, hogy FFP2-es maszko-
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Az első hullám óta nem sokat tudunk a kórházakban folyó munkáról, a Péterfyről is annyi hírünk van, hogy megfeszített erővel
dolgoznak a covid-betegek ellátásán, a hétköznapi betegellátás
akadálytalan működtetésén, és most már oltópontként is működnek. Dr. Oláh Lajos, Erzsébetváros országgyűlési képviselője és
Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester március végén védőfelszereléseket és édességcsomagot vittek az intézmény dolgozói számára, Nagy Andrea képviselő, aki ugyancsak rendszeresen támogatja
a dolgozókat, a tavalyi nagy sikerű tepertőadomány után most
50 kg házikolbásszal lepte meg a Covid-járvány kezelése kapcsán
megfáradt egészségügyiseket.

ÖNKORMÁNYZAT/PARLAMENT

Járványügyi parkolás
A járványügyi intézkedésként hivatkozott, ám a belső kerületek
hétköznapjaiban totális káoszt
okozó ingyenes parkolással kapcsolatos lakossági visszajelzések
alapján dr. Oláh Lajos, a kerület
országgyűlési képviselője rendszeresen felszólal a parlamentben. Az ingyenessé tett parkolás
sem járványügyi intézkedésként,
sem környezetvédelmi okokból
nem állja meg a helyét, ám helyette kifejezetten drasztikusan
érinti a kerületek költségvetését, és sikeresen elérte, hogy a
lakók jelentős része egy parkolóhelykereső zűrzavar áldozata
lehessen. Körülbelül így lehet
összefoglalni röviden a felszólalások tartalmát, de nézzük, miért
is tiltakozik a parlamenti képviselő az ingyenes parkolás ellen.

Adják vissza a lakóknak
a parkolóhelyeket!
A március 17-i felszólalás megtekinthető
bárki számára az interneten is, az ott elhangzottak alapjait pedig kerületi adatok
képezték. Oláh Lajos februárban és márciusban több alkalommal járta be a kerület
útjait, gyalogosan, autóval, lakókkal beszélgetve, tapasztalatait Facebook-oldalán
videóösszefoglalóban tette közzé.
Beszédében hangsúlyozta, hogy rendkívül rosszak a járvány okán megmutatkozó halálozási adatok, az akkor még
tervbe sem vett pedagógus-oltáskampányt hiányolta, jelezte, hogy a szociális
munkások jelentős része (március közepén) még mindig csak vár az oltására, és
felkérte a kormánypárt válaszadóit, hogy

ne azzal a sablonnal reagáljanak, hogy az
ellenzék oltástagadó, mert ez nem igaz.
Áprilisra több felvetésével kapcsolatban
változott a kormánypolitika, például a
szociális dolgozók és a pedagógusok is
megkaphatták oltásaikat.
– Az a járványügyi intézkedés, amit a
kormány többször is sikeresnek nevezett,
azaz az ingyenessé tett parkolás, nem gyógyít, nem ment meg senkit – foglalta össze
dr. Oláh Lajos a lényeget. – Az ingyenes
parkolás nem pótolja a vakcinát. Az ingyenes parkolástól nem lesz több orvos és ápoló, és a lélegeztető kapacitást sem bővíti. A
reménytelen parkolóhely-keresés jelentősen
rontja a levegő minőségét. Mindemellett jelentősen megcsonkítja az önkormányzatok
bevételeit, Erzsébet- és Terézváros minden
hónapban 250 millió forint bevételtől esik
el az ingyenes parkolás miatt. A budapesti
belső kerületekben már eddig sem nagyon
volt parkolóhely, most pedig már végképp
lehetetlen helyhez jutni. És ezzel elsősorban
azokat büntették, akik ott laknak. Az intézkedés kapcsán nem csökkent a zsúfoltság
a tömegközlekedésben, ezzel kapcsolatos
írásbeli kérdésemre a minisztérium a mai
napig nem válaszolt. Mostanra a helyzet

tarthatatlan lett. Autók köröznek a házak
körül, a sofőröket a guta kerülgeti, és még
az se vigasztal, hogy közben a miniszterelnököt szidják.
Dr. Oláh Lajos felszólalásában arra
kérte Gulyás Gergely minisztert, látogasson el vele a fenti két kerületbe, hogy
maga tapasztalhassa meg, milyen áldatlan
állapotot okoz a járványügyi parkolás.
Lapunk számára a fentiekhez hozzátette:
„Az ingyenes parkolás megszüntetésén túl
az is sokat segítene a kerületiek helyzetén,
ha bevezetésre kerülne, hogy a kerületi
parkolóhelyek 30 %-át csak a helyi lakosok használhassák. Ez jelenleg a főváros
engedélyezésére vár, ezért egyeztetést kezdeményeztem a városvezetéssel,
hogy meggyorsítsuk az ügyet.”
Facebook/drolahlajos
Videó: Parkolási káosz Erzsébetvárosban

Ügyfélfogadás az EVIN-nél
Újra megnyitott, és április 7-től változatlan nyitvatartással üzemel
az EVIN – Klauzál téri vásárcsarnok galériáján lévő – személyes ügyfélszolgálati irodája. Plusz és fontos információ, hogy a
korábban a Dohány utca 41. szám alatt működő műszaki ügyintézés is itt, a Klauzál csarnokban lesz elérhető a hónap közepétől.
Ugyanitt minden hétfőn és szerdán szakügyintézői kollégák állnak
az ügyfelek rendelkezésére, akik immár műszaki munkatársakkal
is kiegészültek.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08:00–12:00, 13:00–18:00. Kedd: 08:00–
12:00, 13:00–16:00. Szerda: 08:00–12:00, 13:00–16:30. Csütörtök:
08:00–12:00, 13:00–16:00. Péntek: 08:00–12:00, 13:00–13:30.

E-mail: szolgalat@evin.hu ; evin@evin.hu. Telefon: 06-1-352-8654;
06-1-352-8655. Posta: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.
Műszaki ügyintézésre az alábbi időszakban van lehetőség: Hétfő:
13:00–18:00. Szerda: 08:00–12:00. 13:00–16:30.
Műszaki kérdéseit az alábbi elérhetőségeken tudjuk még fogadni:
muszak@evin.hu. +36/1-342-55-28. +36/30-422-36-57. Posta: 1400
Budapest, 7. posta, Pf.: 67.
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KÖZBIZTONSÁG

Egy majdnem késelés

Egy 26 éves budapesti férfi leszólított
egy járókelőt, pénzt kért tőle, de kevesellte, amit kapott, ezért késével fenyegetve követelt többet. A fenyegetés
hatására a sértett átadta 7500 forintját,
utána bejelentést tett a rendőrségen.
A kapott személyleírás alapján, a bejelentést követő 20 órán belül egy járőr a
Keleti Pályaudvar környékén felismerte
és elfogta a feltételezett elkövetőt,
aki ugyanazt a ruhát viselte, mint a
rabláskor. Az elkövetéshez használt kést
megtalálták nála.
A 26 éves N. Attilát a VII. kerületi nyomozók rablás bűntett megalapozott
gyanúja miatt hallgatták ki, és őrizetbevétele mellett előterjesztést tettek
letartóztatására.

Összeütközött
egy mentőautóval, meghalt

A helyszínen életét vesztette egy motoros, miután összeütközött egy mentőautóval a VII. kerületi Rottenbiller
utcában – közölte a police.hu.
A rendelkezésre álló adatok szerint
2021. március 23-án, a Rottenbiller
utcában egy mentőautó és egy motoros
ütközött. A motor első kereke kiszakadt,
darabjai több méteren szétszóródtak.
A baleset következtében a motoros
olyan súlyos sérüléseket szenvedett,
hogy az azonnal megkezdett újraélesztési kísérlet ellenére életét vesztette.

Új smscsalás
terjed

Ha sms-t kapott azzal a felirattal, hogy csomagja érkezik, érdemes nem megnyitni azonnal!
A járvány idején egyre többen rendelnek webshopból, a vásárlás így biztonságosabb
– de van itt egy másik vírus, amit elkaphat a telefonunk. Amennyiben csomagküldőtől jön egy SMS azzal a szöveggel, hogy érkezik a csomagunk, gondoljuk végig, hogy
rendeltünk-e egyáltalán bármit online! Az újfajta csalós SMS ugyanis ezzel a szöveggel bírja rá a gyanútlanokat, hogy töltsenek le egy kémprogramot a telefonjukra. Ezért
csak abban az esetben nyissuk meg az üzenetet, ha attól a csomagküldőtől jön, akitől a
megrendelt terméket várjuk.
Ha valaki megnyitja az SMS-ben kapott linket, egy olyan oldalra kerül, ahonnan
kémprogram települhet a telefonjára. A program telepítéséhez le kell tölteni külön a
linken kapott alkalmazást is – itt válhat gyanússá az egész ügy, mivel a megnyitott link
hasonlít az egyik csomagküldő szolgálat weboldalához.
Ha a kémprogramot telepíti valaki, az SMS-t a telefon tovább küldi, és a bűnözők
visszaélhetnek az adatainkkal, akár a bankfiókunkba is beléphetnek. Ezért, ha nem
rendelt semmit, érdemes az üzenetet nem megnyitni, hanem azonnal törölni. Természetesen semmiképpen se kattintsunk az SMS-ben szereplő linkre; ha esetleg mégis
megtettük és telepítettük a vírust, mielőbb végezzük el a telefon gyári visszaállítását!
A Nemzeti Nyomozó Iroda már nyomoz a csomagküldős csalások ügyében. A nyomozók szerint a kiberbűnözők az SMS-üzeneteken keresztül letölthető nyomkövető
applikációval személyes adatokat szereznek meg, és akár netbankon tárolt adatokhoz
is hozzáférnek.

Új trükkel próbálkoznak a csalók
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya felhívja a figyelmet:
csalók próbálhatnak hozzáférni úgy a bankszámlájához, hogy banki ügyintézőként
hívják fel a gyanútan áldozatot, és adategyeztetést kérnek tőle. A módszer mindenkinél hasonló: először a megszokott bevezetővel próbálnak hitelesnek tűnni,
majd azzal próbálnak ráijeszteni, hogy a bankkártyáját feltörték.

Mit tegyen, ha megadta
az adatait a csalóknak?

Ha az Ön adatai adathalász elkövetők
birtokába kerültek, haladéktalanul jelezze az esetet a bankja felé annak központi
telefonszámán, e-mail-címén, vagy személyesen bármelyik bankfiókban, illetve
tegyen rendőrségi feljelentést!
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Hogyan előzheti meg a csalást?
• Legyen mindig körültekintő, ha a jelszavát
kérik! Ne vegyen komolyan semmilyen
hívást, SMS-t, vagy közösségi oldalon keresztül érkezett üzenetet, illetve e-mailt,
amelyben az internetbankos bejelentkezéshez és azonosításhoz szükséges jelszavát és/vagy PIN-kódját kérik Öntől!
• Soha ne adjon ki adatokat! Amennyiben
a bank észlel bankkártyát érintő csalást,
akkor az ügyféltől nem kell bekérnie
részletes kártyaadatokat, hiszen a banki
rendszerben azok rögzítve vannak. Egy
bank emiatt soha nem kér bizalmas adatokat. Az Ön azonosító adatai hiányában
a csalók tehetetlenek, nem férnek hozzá
a számlájához.

• Szintén gyanús, ha magyartalan szövegezésű, nehezen értelmezhető e-mailben
kérik Öntől ezeket, mivel az üzeneteket a
külföldi elkövetők gyakran fordítóprogrammal szerkesztik.
• Ismeretlen eredetű programot soha ne
telepítsen fel vagy töltsön le a számítógépére, illetve a telefonjára, bárki is
javasolja azt Önnek!
• Mielőtt bejelentkezne az internetbankjába, mindig ellenőrizze a böngésző
címsávban a honlap pontos címét, majd
kattintson a böngésző címsorban megjelenő lakat ikonra, így láthatja, hogy valóban az Ön bankja adta-e ki a honlapot.
Amennyiben más jelenne meg, azonnal
zárja be az oldalt!

ÖNKORMÁNYZATI DÍJAZOTTAK

Az Erzsébetváros
Díszpolgára díj kitüntetettjei
Erzsébetváros Önkormányzata 22 évvel ezelőtt, 1999-ben adományozta először az „Erzsébetváros Díszpolgára” címet. A kitüntetés
olyan embereknek adható, akik Erzsébetváros és polgárai javára kifejtett életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal hozzájárultak
a kerület fejlődéséhez, gyarapodásához és hírnevének öregbítéséhez. A cím ma már legfeljebb két személy számára adományozható.
Odaítélésének történetében csupán az első alkalommal fordult elő, hogy összesen nyolc ember, Antal Imre, Jókai Anna, Spányi Antal
püspök, Zoltai Gusztáv, míg négyen: Rejtő Jenő, Kibédi Ervin, Örkény István és dr. Szegő Tamás posztumusz kapták meg. A vírushelyzet sajnos egyelőre nem teszi lehetővé, hogy ünnepség keretében adják át a díjakat, mégis szeretnénk megismertetni Önökkel az
idei nyerteseket. Természetesen amint lehetséges, sor kerül majd a díjjal járó oklevél ünnepélyes és személyes átadására is.
Idén két nagyszerű ember részesült a díjban:
Deutsch Gábor – a Vasvári Pál utcai templomkörzet elöljárója
Méray Tibor – Kossuth-díjas író, újságíró – posztumusz

Méray Tibor
(1924–2020)

Deutsch Gábor

A Vasvári Pál utcai templomkörzet elöljáróját,
a MAZSIHISZ és a BZSH képviselő-testületének tagját, az Országos Rabbiképző-Zsidó
Egyetem oktatóját, az Új Élet és a Remény
rendszeres szerzőjét az erzsébetvárosi zsidó
örökség és helytörténet kutatásáért, feldolgozásáért, megőrzéséért tett erőfeszítései és
munkája elismeréseképpen terjesztették fel
a címre.

Méray Tibort képtelenség
hitelesen méltatni, legtöbbször ugyanis csupán
az életpályáját és a díjait
sorolják fel. Pontosan és
objektíven éppen Ő beszélt önmagáról a Tisztító
viharban, majd a Párizsban
szerkesztett Irodalmi Újság írásaiban. Gyermekkora Erzsébetvároshoz köti, hiszen szüleivel a
Wesselényi utca 13. számú házban lakott, amely egyébként
Déry Tibor édesapjáé volt, de a kerületi Madách Imre Gimnáziumban végezte középiskoláit is. 1946-ban lett a Szabad
Nép újságírója, ahonnét 1955-ben távolították el, mert Nagy
Imre politikáját támogatta. Családjával együtt Párizsba
menekült, és ott is telepedett le. Erzsébetvárosból induló
élete és rendkívül gazdag munkássága egyértelműen érdemessé teszi arra, hogy az „Erzsébetváros Díszpolgára” címet
posztumusz megkapja.

„Mélyen meg vagyok hatva, hogy Erzsébetváros
díszpolgár díjjal méltatott. Ez számomra elismerést
jelent, melyért köszönetet mondok. Vallásos családban
születtem Budapesten a VI. kerületben, ennek ellenére
az életem egy része a VII. kerülethez kötődik. Az elemi
iskolát Budapesten a Dob utca 35.-ben, az ortodox
iskolában kezdtem. Háború előtt az édesapámmal és
bátyámmal a Király – Rumbach utca sarkán működő
lakás – templomba (stibulba), jártam.
Itt töltöttem a fiatalságom egy részét. Írásaimban,
könyveimben igyekeztem képet adni az ortodox
zsidóság életéről, szokásairól, bemutatni a Dob utca,
Király utca hajdanvolt világát, elődeink életét.”

„Én 48 órával azután jöttem el Magyarországról, hogy Nagy Imrééket
elrabolták a jugoszláv követség elől. Addig eszembe sem jutott, hogy
eljöjjek. De akkor megértettem, hogy olyan korszak kezdődik, amely
a szószegések és a hazugságok korszaka lesz.” – nyilatkozta a 168 óra
1989. májusi számában. Miután 1956-ban elhagyta az országot konok
makacssággal egyetlen dologgal foglalkozott, azzal, hogy életben
tartsa a forradalom és kivégzett barátai emlékét. Nagy Imre élete és
halála című könyvének első kiadása magyar nyelven Münchenben
jelent meg 1978-ban, 2006-ban megérte a nyolcadik kiadást. Többször
kiadták a Tisztító vihar - Adalékok egy korszak történetéhez (19491956) című kötetét. Filmforgatókönyveket, regényeket is írt, haláláig
foglalkozott publicisztikával. Simó Sándor 1996-ban forgatott dokumentumfilmet Méray Tiborról Wesselényi utca 13. címmel.
2021. ÁPRILIS
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RENDELETEK/PÁLYÁZATOK/HIRDETÉS

RENDELETEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület
feladat- és hatáskörében meghozott 23/2021. (IV.14.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros Városképvédelmi rendeletéről szóló
25/2017. (X.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2021. április 15.

Háziorvosi szolgáltatók támogatására
Erzsébetváros Önkormányzata a 2021. évben a kerületben alapellátási feladatokat ellátó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók részére pályázatot hirdet.
A pályázat célja: A kerületben alapellátási feladatot ellátó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók támogatása.
A pályázatot a pályázati feltételeknek megfelelően, 1 példányban
2021. április 30. (péntek) napjáig kell benyújtani.
A pályázati feltételek letölthetőek a www.erzsebetvaros.hu honlapról.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület
feladat- és hatáskörében meghozott 24/2021. (IV.14.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló
25/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2021. április 15.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 25/2021.
(IV.14.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek
használatáról és rendjéről szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2021. április 15.

Lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére növényesítés támogatására
A Pályázati felhívás és mellékletei letölthetőek az Önkormányzat
honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu).
Az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatainak
újranyitásáig a dokumentum beszerzésére vonatkozó igény
telefonon (06-1-462-3215) vagy e-mailben (varosgazdalkodas@
erzsebetvaros.hu) történő jelzését követően megküldésre kerül
elektronikusan az igénylő részére. A Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitását követően a dokumentumok átvehetőek
az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain
(Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület
Garay utca 5.
A pályázat benyújtásának határideje: a kiírást követően folyamatos, egészen 2021. október 31. napjáig. A pályázat a pályázati
kiírás meghirdetését követően azonnal beadható és folyamatosan
történik a döntés-előkészítés.

SZOCIÁLIS

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

Véradást szervez
a Vöröskereszt

Legközelebbi
időpontok
véradásra:
www.veradas.hu

Március 29-étől a Nyugati pályaudvarnál, a Király váróban véradást szervez a Vöröskereszt, havi rendszerességgel. A szervezet arra kért mindenkit, aki egészségesnek érzi magát: jöjjön el és
adjon vért, mert a járvány időszakában is nagy szükség van rá.

A Vöröskereszt a pandémia alatt is folyamatosan szervez véradásokat. Az Arany János utcai irodájukban például minden
héten lehet vért adni szerdán és csütörtökön; a Karolina úton,
az Országos Vérellátó Szolgálatnál is mindig várják a véradókat.
A Vöröskereszt március 29-től szervez véradást a Nyugati
pályaudvarnál, a Király váróban. Több honlapon is lehet előre
regisztrálni, időpontot kérni a véradásra, így elkerülhető, hogy
bárkinek várnia kelljen, és csökkenthető a fertőzésveszély is.
– Ez a 81. véradásom, fiatalabb koromban évente négyszer
adtam vért – mesélte nekünk az egyik véradó. – Veszélyhelyzetben kötelességemnek éreztem, hogy megint adjak, bár már túl
vagyok azon az életkoron.
Egy másik véradó elmondta: feleségével decemberben átesett
a COVID-on, a felesége a Korányi kórházba került be, így „éles”
információi vannak arról, hogy mi történik az egészségügyben.
Úgy érezte, azzal segíthet a legtöbbet, hogy eljön vért adni. –

Jöjjenek és adjanak vért! Megtérül. Ha valamikor szükség van
rá, akkor most – mondta lapunknak a véradó.
A Vöröskereszt megyei véradás szervező koordinátorától
megtudtuk, hogy a plázák, iskolák és más intézmények bezárásával és a home office elterjedésével számos lehetőség szűnt
meg a véradásra. Ezért kérik arra az embereket, hogy menjenek
el vért adni, ha erre lehetőségük van.
Ha valaki vért szeretne adni, legyen nála személyi, lakcímkártya és taj-kártya. A véradás előtt érdemes enni és folyadékot fogyasztani; a véradó esetében nagyon fontos, hogy érezze
egészségesnek magát. A véradás helyszínén nincs lehetőség
COVID-szűrésre. Akit beoltottak és nincs hőemelkedése, jól
érzi magát, az egy nappal az oltása beadása után már nyugodtan elmehet vért adni. Aki megfertőződött, de jól érzi magát,
három héttel-egy hónappal a negatív tesztje után már mehet
vért adni.

Rászorulók kaptak húsvéti csomagot
A Heti betevő és Erzsébetváros Önkormányzata húsvéti ételosztást tartott az átmenetileg zárva tartó
Mozgáscentrumban, a Lövölde téren. Több, mint 500 ezer forint értékben osztottak szét húsvéti csomagokat a rászorulók között.
A körülbelül 5000 forint értékű csomagokat az önkormányzat és a
civil szervezet önkéntesei állították össze, hogy a mélyszegénységben élő családoknak húsvétkor legyen sonka, kalács, narancs, banán, Balatonszelet vagy tusfürdő otthon. A pénzt egy cég dolgozói
gyűjtötték össze és adták adományként a civileknek. Az önkormányzat a helyiséggel és önkéntesekkel járult hozzá a csomagosztáshoz, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
segítségével jelölték ki azoknak a körét, akik csomagot kaptak.
– A Heti betevő hét éve oszt ételt a Klauzál téren a rászorulóknak. Tavaly tavasszal, az első hullámban szinte teljesen leállt
az ételosztás, hajléktalanszállókra szállítottunk ételt, hiszen
nem lehetett közterületen gyülekezni – mondta lapunknak a
szervezet társalapítója, Nagy Emese. Beszámolójából kiderült,
hogy amikor a vírushelyzet engedte, vissza-visszatértek a Klauzál térre, de létszámstopot kellett bevezetniük. – Úgy tűnik,
hogy egyre többen vannak, akik jönnének ezekre az alkalmakra. Sok ismeretlen arc bukkant fel, amikor megint osztottunk

ételt. Azt érzékeltük, hogy sokakat elbocsájtottak a járvány miatt, nekik még van fedél a fejük felett, de szegénységben élnek,
igazán rá vannak szorulva ezekre a csomagokra – mondta az
önkéntes az Erzsébetváros újságnak.
2021. ÁPRILIS
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KÖZÉLET

Kávézz a helyszínelővel
Vörös László baleseti helyszínelő:
„Legyen a kerékpározás biztonságos,
gyorsabb, és ne zavarja
a többi közlekedőt.”

A közlekedési kultúránk a társadalom lelkiállapotát tükrözi – megjelennek benne a feszültségeink és
azok a viselkedési minták, amiket más helyzetekben is követünk. Hogy lehet javítani a belváros közlekedésén? Mi a jövő? Vörös László baleseti helyszínelőt, a „Kávézz a helyszínelővel” beszélgetéssorozat
szervezőjét kérdeztük.
– Biciklis vagy autós?

– Robogóval közlekedem általában. És
nem szeretem ezt a kategorizálást.
– Szokott dudálni?

– Nemigazán. Mintakövető vagyok, és
ezt ajánlom mindenkinek.

– Hogy lehet, hogy ennyire kitör az
emberekből a feszültség, amikor a volán
mögé ülnek?

– Úgy vélem, hogy a társadalom
összkulturáltságának kivetített hatását
érzékeljük, amikor a közlekedésben ilyen
jelenségekkel találkozunk. Úgy vezetünk,
ahogy élünk. Ha valaki sunyiskodó,
14

Erzsébetváros 2021. ÁPRILIS

ügyeskedő, kiskaput kereső, ugyanúgy
fog közlekedni is. Ha valaki az életben is
letapossa az embereket, akkor a közlekedésben is ugyanúgy semmibe fogja venni
a környezetét.

rolleres a még újabb migráns. Nagyon
egyszerű kijelölni egy bizonyos csoportot, és azt mondani: ő mindennek az
okozója. Ez a gondolat átmegy a közlekedésbe is.

– Az ország mentális állapotát befolyásolja például a politika. Elméletileg
felnézünk a vezetőinkre, azokra, akik
számunkra valamiért hitelesek. Ha valakinek nincs túl erős személyisége, vagy
befolyásolható, ugyanúgy fog viselkedni,
mint ők. A kerékpáros az új migráns. A

– Elkezdjük így, az előítéleteink mentén csomagolni az embereket. De ez nem
is csoda, ha a hírekben folyamatosan ezt
halljuk. Nem a tények mentén viszonyulunk az emberekhez, hanem valamiféle
hit alapján. Ha utálok egy taxist, akkor
az összes hülye. Ennek mentén kezdünk
el közlekedni. A parlamentben most az

– Azért az ország vezetői is „jó” példát
mutatnak sokszor. Ez is belejátszik, nem?

– Van, aki a taxisokat utálja.

KÖZÉLET
a menőbb, aki erőszakosabban, frappánsabban alázza meg a másikat. A közlekedésben is ez van: az gondolja magát
menőnek, aki frappánsabban tud előre
menni. Ott van az a forgalomtól elzárt
terület, bedugom az orrát a járművemnek, a többiek nem vették észre, ha-ha.
Olyan vagyok, mint Jason Bourne, átvágok mindenkin.

– Mi lesz így a szabályok betartásával?

– A szabályok sokszor csak arra
vannak, hogy megmagyarázzuk, nekünk
van igazunk, és a másik miért hülye. A
közlekedés elvesztette a KRESZ-szerinti jellegét. Vannak szabályok, amiket
betartunk, van, amit a saját oldalunkról
értelmezünk, meg van, ami totál hülyeség, szóval, nem is tartjuk be.
– Hogy lehetne javítani a helyzeten?

– Sokat segít, hogy vannak olyan
hiteles emberek, például közlekedésbiztonsági szakértők, akik az adott szakterületen tekintélynek számítanak. A
másik, hogy ezek az emberek legyenek
elérhetőek, lehessen velük beszélgetni.
Ez az egy megoldási javaslatom van:
ismerjük meg a másik álláspontját. Beszélgessünk. Például ott van Pető Attila, a
„Kreszprofesszor”, akit sokszor megkeresnek vitás ügyekben, engem is sokszor
hívnak fel balesetekkel kapcsolatban.
Ezért is indítottam a Kávézz a helyszíne
lővel sorozatot, ahol nem csak én állok
oda, és mondom a tutit, hanem időről
időre meghívok szakembereket, akikkel
beszélgetünk, ütköztetünk véleményeket.
A beszélgetés lenne a legjobb. Beszéljünk
egymással. Beszéljünk hiteles emberekkel, akik nem azért hitelesek, mert ők
mondták, hanem, mert tudnak érvelni
valami mellett. Ha van beszélgetés,
meggyőződésem, hogy még a legelvetemültebbekben is el lehet indítani
valamiféle változást.
– Magyarán, akiket meg lehet kérdezni, de meg is lehet kérdőjelezni.

– Kell egyfajta kritikus gondolkodás a
befogadáshoz. Kérni szoktam a hallgatóságomat, hogy szóljon, ha valami marhaságot mondok. És direkt elhelyezek
rejtett aknákat az előadásaimban, hogy
lássam, megvan-e a figyelem. A másik
fontos dolog a mintakövetés.
– Ez segítene a közlekedési morál
javításában? A mintakövetés?

– Párbeszéd és minta. Árva János
kerékpáros pedagógus tett fel egy videót
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nemrég arról az esetről,
hogy bringásként megállt egy kereszteződésben, és megkérte a zebránál várakozó
kisgyereket, hogy szóljon neki, ha indulhat. A gyerek jelzett, amikor zöldre váltott
a lámpa. Ez a kis jelenet, ami nem több 20
másodpercnél, biztos, hogy óriási nyomot
hagy a gyerekben. Ilyen minták kellenek.
– Hogy látja a közlekedés jövőjét
Budapest belvárosában?

– A BKK oldalán megjelent, hogy mi a
terv. A legfontosabb a „szemléletváltás”.
Nem növelhető akármeddig az útfelület.
Belehalunk a járművekbe. A gyerekkocsit nem tudjuk kitolni, mert pont a
gyerek szintjén ömlik a kipufogógáz a levegőbe. A károsanyag-kibocsájtás annyira magas szintű, hogy megöljük a saját
gyerekünket. Szó sincs arról, hogy bárki
is betiltaná az autókat, csak fenntartható
jövő irányába próbál menni a közlekedésünk. Ha megnézünk európai példákat,
láthatjuk, hogy ez a jövő. Vagy beledöglünk a forgalomba, vagy igénybe vesszük
az alternatív közlekedési eszközöket,
amiknek teret engedünk – szabályozva.
Szükséges a szabályozás, mert a roller a
KRESZ szerint gyerekjáték, illetve a jog
nem tesz különbséget a lábbal hajtott
és az elektromos roller között. Oslóban
annyira szabályozott a közlekedés, hogy

egy évben egy ember hal meg közlekedési balesetben.
– Hogy lehet a kerékpárosokat szabályozni? Hiszen mindenki megy, amerre lát.

– Azzal a hasonlattal élnék, hogy
amikor felújítanak egy parkot, megnézik,
merre sétálnak az emberek, és arra jelölik ki az utakat. Most egy már kialakult
úthálózatra engedtük rá a kerékpárosokat – nem is csoda, hogy nem arra mennek, mint ami ki van jelölve. Én nagyon
nem szeretem, hogy például átmennek
a piroson. Viszont szakemberként el
kell gondolkodnunk, hogy mitől vonzó
a kerékpározás – és úgy kell szabályoznunk ezt a kérdést, hogy megmaradjon a
vonzereje. Tehát, ne veszítse el az előnyét
a többi közlekedési eszközhöz képest. Legyen a kerékpározás biztonságos, gyorsabb, és ne zavarja a többi közlekedőt.
Ehhez kell igazítanunk a szabályozást
és az infrastruktúrát is. Meg kell nézni
azokat a helyszíneket, ahol tudunk előnyt
adni nekik, de nem kerülnek konfliktusba a többi szereplővel. A megfelelő
infrastruktúra kialakításával eszméletlen
vonzóvá tud válni a kerékpározás.
– Mit tudunk azoknak mondani, akik
nem akarják letenni az autót?

– Akkor marad a dugó. Ha több sávot
adunk az autóknak, azzal nem lesz kevesebb a dugó. Csak olyan, mint amikor
a kövér ember kienged egyet az övén.
Soványabb nem lesz tőle, a probléma
nem oldódik meg. Csak egy darabig
kevésbé szorít.
2021. ÁPRILIS
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OKTATÁS

Felemás programok
a Föld napján
Erzsébetvárosban számos ökoiskola működik,
amelyek a Föld napja alkalmából komoly eseményeket, vetélkedőket szoktak szervezni. Ezek
nagy része elmarad, vagy csúszik, esetleg online
rendezik meg.
Két éve a Baross Suli a Föld napja alkalmából még flashmobot is rendezett a Hősök terén. Spiesz Ádám intézményvezető megerősítette, hogy idén osztálykeretben, online fognak
csak megemlékezni a jeles környezetvédelmi világnapról.
A többi intézményvezető is hasonlóan válaszolt a kérdéseinkre. Móri Árpádné, az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője szerint minden
bizonnyal online zajlik majd a megemlékezés.
A Damjanich utcai Bárczi Gusztáv Gyakorló Iskola minden
év április 20-án olyan vetélkedőt rendez, amin sokan indulnak.
Ennek sorsa szintén bizonytalan: lapzártánk időpontjában
még nem lehetett tudni, hogy elhalasztják-e, vagy lefújják.

Nyertek
a kerületi
gimisek
A Lázár Ervin Országos Nyelvhasználati Versenyen a Madách Imre Gimnázium 11. évfolyamának fakultációs csapata országos első helyezést
ért el. A madáchosok ráadásul nem először
végeztek az első helyen.

Bizonytalanság a
Miközben sorban oltják be a tanárokat, az iskolák
pedig március eleje óta digitális oktatásra tértek át,
az élet nem áll meg: mindenki készül az érettségire,
folyik a beiskolázás, nemrég zajlott le a középiskolai felvételi. A járvány miatt azonban nagy a bizonytalanság, és ez mindenkire komoly terheket ró.
Szlovákiában nem tartanak érettségit, Németországban pedig
vita van arról, hogy megtartsák-e, Magyarországon a kormányzati kommunikáció egy darabig azt mondta, még a szóbeliket is
megtartják, aztán kiderült, hogy vagy mégsem. Sőt, a középiskolások maradnak digitális oktatásban, bár az iskolák elvileg
április 19-én nyithatnak.
Nincsenek ugyanakkor irigylésre méltó helyzetben az oktatás
szereplői: a brit variáns egyes szakértők szerint a gyerekeket és
fiatalokat jobban fertőzi, illetve súlyosabb tüneteket is produkál,
mint a korábbi verziók. Számot kell azzal is vetni, hogy sokan
április közepére még nem kapják meg a második oltásukat, és
nem alakul bennük védettség.
– Bizonytalan minden, de dolgozunk. Az érettségi is bizonytalan
– mondta lapunknak a Madách Imre Gimnázium egyik tanára.
Időszerűnek nevezte a korábbi bezárást Kaibinger Pál, a Damjanich utcai Bárczi Gusztáv Gyakorló Iskola intézményvezetője.
16
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A verseny győztesei: Markos Laura,
Ónodi Lili, Ónodi Zsófia (11.a) tanulók.
– Ez egy évente megrendezett, országos verseny – mondta
lapunknak a diákokat felkészítő tanár, Hadikné dr. Végh
Katalin. Kifejtette: a versenyt a szekszárdi Garai Gimnázium rendezi a Pécsi Egyetem magyar tanszékével karöltve.
Évente választanak egy szerzőt, akinek a munkásságával
kapcsolatban kérdéssort állítanak össze; általában ezeket
a szerzőket a gimnázium volt tanítványai közül választják
– az ismertebbek Lázár Ervin, Baka István, vagy Babits Mihály. A feladatok a kreativitást és kevésbé a lexikális tudást
mérik: tréfás nyelvi játékoktól a színdarab írásáig számos
szórakoztató feladatot kapnak a tanulók. Az idei téma Mészöly Miklós novellisztikája volt, a versenyt több ütemben,
interneten bonyolították le.
A tanárnő körülbelül 10 éve minden alkalommal részt
vesz fakultációs csoportjával a versenyen, többször értek el
helyezést is, a Madách Gimnázium általában az első 5 között szokott végezni. Két évvel ezelőtt és idén is elsők lettek.
– A verseny lehetőséget ad a gyerekeknek arra, hogy ebből a
Covid okozta, monoton, zárt világból kimozduljanak, és én
ennek is nagyon örülök – mondta lapunknak a tanárnő.
Lapzártánkkor online szavalóversenyt tartottak a Madách Imre
Gimnáziumban; a kötelező verset Madách korából, a reformkorból kellett kiválasztani és elmondani. A diákok videókat készítettek, amit az Örkény Színház társulatával kiegészült zsűri értékelt.

járvány miatt
Elmondta, hogy a bezárás előtti utolsó héten megszaporodott a
betegek száma mind a gyerekek, mind a tanárok körében.
– Mivel tavaly szereztünk tapasztalatokat, gyorsan és kön�nyen megtörtént az átállás a digitális oktatása a körülményekhez képest, hiszen a sajátos nevelésű gyerekeknek sokkal több
segítségre van szükségük a tanulásban.
Viszont mostanra mindenki nagyon várja a nyitást.
– A szülők részéről nagy az igény, hogy induljon az iskola,
nehezen tudnak dolgozni; elsősorban az alsós gyerekekkel
otthon lévő szülők vannak nehezebb helyzetben. Felsőben már
kicsit önállóbbak a gyerekek – mondta az intézményvezető. Az
iskolában május elején nagyon szeretnénk anyák napját tartani.
Hasonló helyzetről számolt be Móri Árpádné, az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője. Míg az általános iskolában a beiskolázás, a középiskolai felvételi, addig a középiskolában az egyetemi felvételi és
az érettségi előkészítése, szervezése folyik.
– Vége van a középiskolai felvételiknek, felkerül a felvételi
rangsor az internetre. Készítjük elő az érettségit is –mondta Móri Árpádné. – Tervezzük a ballagást, vannak itt még
nyitott kérdések. Indul az első osztályosok beiskolázása, azt is
elsősorban online rendezzük, nem tudunk a családokkal egyénileg találkozni – tette hozzá.

KULTÚRA

Itt az újabb
irodalmi ösztöndíj

Erzsébetváros Önkormányzata idén immár másodszor hirdette
meg irodalmi ösztöndíját, amelyre tavaly közel százan pályáztak. Olyan Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 35. életévét betöltött és a 65. életévét
még be nem töltött szépirodalmi szerzők jelentkezését várják,
akik legkevesebb két, nem magánkiadású szépirodalmi kötettel
rendelkeznek. A tavalyi díjazottak Mesterházi Mónika, Szvoren
Edina, Tóth Krisztina, Kabai Lóránt és Peer Krisztián voltak.
Erzsébetváros kultúráért is felelős alpolgármestere, a díj
egyik megálmodója, Szücs Balázs elmondta, hogy Örkény, Faludy, Rejtő és Jókai kerületében mindig is fontos lesz a minőségi
magyar kultúra támogatása. Fontosnak tartják, hogy a modern
magyar kultúra és irodalom jele legyen a kerületben, ezzel is
színesítve Erzsébetváros kulturális palettáját. Az alpolgármester
hangsúlyozta, szeretnék kifejezni közösségvállalásukat a mai
magyar alkotókkal, mert ebben a helyzetben különösen fontos
a szolidaritás.
Gács Anna irodalomkritikus, a zsűri elnöke megjegyezte, hogy
az ösztöndíj legfőbb célja a középgenerációhoz tartozó írók munkájának támogatása. Az ösztöndíj segíthet nekik abban, hogy fél
éven át ne forgácsolódjanak szét különféle feladatok között, és
csak az írásra koncentrálhassanak. A pályázatokat április végéig
kell beküldeni. A nyerteseket június második hetében hirdetik ki,
talán, ha a járványhelyzet engedi, már élőben.
A díj koordinátora, Simon Márton hangsúlyozta, hogy szeretnének magukra végre nem „bulinegyedként”, hanem „kulturális középpontként” tekinteni, ezt pedig az ilyen és ehhez
hasonló programok elindításával érhetik el. Egy ilyen program
nem korlátoz, nem rombol, helyette épít, gyarapít és kiegészít,
mert a legfontosabb az értékteremtés. A program tavalyhoz képest csupán apróságokban változott, hiszen a korhatárt 65 évre
emelték fel, és két új zsűritag is beszállt a munkába Benedek
Anna és Nádasdy Ádám személyében.
2021. ÁPRILIS
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3 jeles nap, amit ne hagyjon ki

Áprilisban és májusban – hagyományosan a tavasz beköszöntével – sokan, sokféleképpen ünneplik a
természet megújulását. Megmutatjuk, hogyan érdemes bekapcsolódni ezekbe az ünnepségekbe, és közben védeni is a környezetünket.
Április 22. – a Föld napja: 1970-ben szervezik
meg az eseményt, amelynek témája a biológiai
sokféleség megőrzése. Mára a legnagyobb
önszerveződő környezeti megmozdulássá vált Magyarországon. – Az emberiség
túlfogyasztása és túlterjeszkedése miatt a
környezetünk válságos állapotba került, érdemes ezzel kapcsolatban elolvasni a WWF
Élő bolygó jelentését – hívta fel a figyelmet
Tóth Csaba, a Klímakabinet vezetője. – An�nyira beavatkozunk a természetbe, ami már
nem csak a vadon élő állatok, növények létét
veszélyezteti, de az emberiséget is. A koronavírus
is megmutatta, milyen sebezhetőek vagyunk – fogalmazott a szakember.
Hogy csatlakozhat? Erzsébetváros Klímakabinetje Húsmentes Hetet szervezett – a biológiai sokféleség csökkenésének
60%-áért étrendünk, pontosabban az állatok takarmánya felel.
Emiatt érdemes kipróbálni, milyen az, ha egy hétig (vagy akár
egy napig csak) nem eszünk állati eredetű élelmiszert. Ezzel az
egészségünknek is jót tehetünk.
Április 30. – A méhek napja: 1994-ben az Országos Magyar
Méhészeti Egyesület első alkalommal tartotta meg a Méhek
napja rendezvényt, aminek célja felhívni a figyelmet a szorgos kis
rovarokra. Nap, mint nap találkoznak velük az emberek, de a természetben betöltött szerepükre, védelmükre kevesen gondolnak.
Hogy csatlakozhat? Ha a belvárosban nem is méhészkedünk,

de a méhészekért viszont sokat tehetünk: ha nem
Kínából importált mézet vásárolunk, hanem
közvetlenül magyar méhésztől, biztosak
lehetünk benne, hogy a méhész gondozza a
méheket, így közvetve mi is hozzájárulunk a
méhek jóllétéhez. A méz és más méhészeti
termékek fogyasztása járványidőszakban és
azon kívül is fontos, hiszen ezek általános
immunerősítőként működnek.
Május 10. – A madarak és fák napja:
Több mint százéves hagyomány Magyarországon; célja, hogy felhívja a társadalom,
különösen az ifjúság figyelmét az őket körülvevő
élővilágra és a természetvédelem fontosságára. Az
első madarak és fák napját a kor neves ornitológusa,
Chernel István szervezte 1902-ben. Az ornitológus részt vett a
Herman Ottó által szervezett madárvonulási megfigyelésekben,
fő műve az 1899-ben megjelent Magyarország madarai, különös
tekintettel gazdasági jelentőségükre című munkája.
Hogy csatlakozhat? Ha szívén viseli a madarak és fák sorsát –
ki ne viselné szíven –, érdemes egy pár fát az utcájában „örökbe
fogadni”, azaz gondoskodni róla. Akár a szomszédokkal közösen,
vagy csak családi programként gondját viselni egy pár fának.
A városi fák talaja nyáron kiszárad, és rengeteg kutyaürüléket
kénytelen elviselni. Érdemes ezeket az apró talajrészeket öntözni,
néha kicsit felásni, a kutyapiszkot összeszedni a környékéről. A fa
és a madarak meghálálják.

Komposztálót terveznek az Almássy térre
Hamarosan közösségi komposztáló jelenhet meg az Almássy téren. Erzsébetváros Önkormányzatának Klímakabinetje most olyan helyi kollektíva bevonását tervezi, akik az
önkormányzattal együtt gondoznák és felügyelnék a komposztálás folyamatát.
Az önkormányzat munkatársai nemrég bejárták az Almássy teret, és kijelöltek pár
helyet egy leendő komposztálónak. Az önkormányzatban működő Klímakabinet vezetője,
Tóth Csaba elmondta: Budapesten szinte minden kerületben működik komposztáló, ahová a családok elvihetik a zöldhulladék egy részét, ami később humusszá válik, felhasználható akár otthon a balkonnövények földjéhez, vagy az Almássy tér növényzetének táplálásához. A Klímakabinet most partnereket keres a komposztáló felállításához
és gondozásához, ennek ugyanis nem csak a környezetre van jó hatása, de
a helyi közösséget is erősíti. A komposztáló felállítását és működtetését
Önkéntesek,
szakmailag a Főkert fogja segíteni.
közösségek, civilek
– A komposztálás két dolog miatt is rendkívül hasznos: egyszerre
jelentkezését a projekthez a
teszünk jót magunkkal és a környezetünkkel – mondta Tóth Csaba. –
komposzt@erzsebetvaros.hu
A komposztálással csökkenteni lehet a termelt hulladékot, ugyanis
e-mail-címen várják. Koma háztartási hulladék harmadát lehet így hasznosítani. Gyakorlaposzt-barátok Facebook-csotilag a konyhai hulladékot ezzel visszajuttatjuk a természetbe: a
port: https://www.facebook.
komposztált hulladékból ugyanis humusz keletkezik, ami termékecom/groups/
nyebbé teszi a talajt, a növények egészségesebbek lesznek.
454844405969334.
A Klímakabinet vezetője felhívta a figyelmet: a komposztálással
remek példát lehet mutatni a családban, környezettudatosságra lehet
nevelni a gyerekeket.
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KÖRNYEZETVÉDELEM

Fabarátok a Magonc Oviban

A Városligeti fasori Erzsébetvárosi Magonc Óvoda hosszú ideje nagy gondot fordít zöldfelületeinek ápolására, az önkormányzat „fabarát” szemléletének is köszönhetően.
– A Magonc Óvoda igazán szerencsésnek
mondható, hiszen több évszádos faegyeddel is találkozhatunk árnyékos első udvarán – mondta lapunknak Hajagos Antal,
minősített faápoló, aki csapatával 2012 óta
évről évre ápolgatja az óvoda kertjét.
A kertben a leglátványosabb facsoportot
a három óriási, idős platán alkotja: a több
mint 42 méter magas és 50 méter széles facsoport leveleivel nagy mennyiségű szálló
port köt meg, árnyékot biztosít a gyermekeknek, valamint oxigént termel. Az ovi
kertjében 19 nyár- és 2 vadgesztenyefa is
nő. A fák folyamatosan szűrik és párásítják, a nyári kánikulában hűtik a levegőt.
– A fák áldásos hatásainak fenntartásához
a lehető legegészségesebb és legbiztonságosabb állapotban kell őket tartani. 2012
óta egy rendszerben kezeljük ezeket a

fákat, és a legmodernebb eszközökkel
ápoljuk őket – közölte Hajagos Antal, aki
szerint a fejlett technológiának és szemléletnek köszönhetően, a városban nem
túl jó körülmények között élő fák élete is
jelentősen javítható és meghosszabbítható.
– Főleg ha már a fa ültetésekor is, illetve az
ápolásakor is jelen van a szükséges tudás,
mely segítségével egészséges faegyedeket
adhatunk a következő generációknak is –
tette hozzá a szakember.
Az utóbbi évek során az intézmény
folyamatos modernizáción esett át, a fák
alatti játszóudvar részt lélegző gumigra
nulátomos öntött burkolattal látták el,
mely a gyermekek számára „puha”, biztonságos, esztétikus, a fák számára pedig
lélegző és nedvességáteresztő funkciókkal is bír.

Budapest kerékpárra vált

Újabb összesítést adott ki Facebook-oldalán a Kerékpárosklub a biciklis forgalomról. Az adatokat a
BKK öt, bicikliutakon telepített számlálói szolgáltatták.

Minden összevethető mérőhelyen többen kerékpároztak, mint tavaly márciusban. A budai rakparton, az Árpád hídon és a Hungária körúton vezető bringaúton rekordokat döntött a bringás forgalom, ezeken a helyeken nem mértek még ennyi kerékpározót
márciusban. Munkanapokon és munkaszüneti napokon egyaránt nőtt a havi átlagos kerékpárforgalom.

Folyamatosan nő a forgalom

Tavaly április óta – a kijárási korlátozások szigorítása ellenére is – növekszik a kerékpáros forgalom a legtöbb fővárosi mérőponton. 2020-ban 15%-kal több kerékpározót mértek, mint 2019-ben, a növekedés pedig még télen és idén is töretlenül folytatódott.
Ennek egyik oka lehet, hogy sokan a távolságtartásra alkalmas kerékpározással igyekeznek elkerülni a fertőzéseket. A bicikli
engedélyezett szabadidős lehetőség is maradt az engedélyezett programok szűkülése mellett.
Az új kerékpársávok és a rakpart hétvégi megnyitása is sokaknak vonzóbbá tehette a kerékpározást, ugyanis felmérések szerint a magyarok szívesen ülnének többet biciklire, ha növekedne a bringasávok és utak hossza.
A Magyar Kerékpárosklub azt javasolja, hogy folytatódjanak a gyors és olcsó kerékpársáv-fejlesztések. Erzsébetvárosban két
szakaszon, a Dembinszky – Wesselényi utcában és a Dohány – István utcában javasolják a biciklisávok felfestését.
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KULTÚRA
Az ERöMŰVHÁZ programjai a Covid-járvány miatt változhatnak! Az ajánlónkban szereplő
programokkal kapcsolatban mindig tekintsék meg az aktuális információkat a kulturális
intézmény honlapján: www. eromuvhaz.hu

ERöMŰVHÁZ TV

A veszélyhelyzet idején sem kell nélkülöznie kedvelt kulturális programjait!

A K11 Művészeti és Kulturális Központ és a Pesti Mozi helyszínekre tervezett rendezvényeinkről videófelvételeket készítünk
– a hatályos kormányrendeletnek megfelelően –, ezúttal közönség nélkül. Ezeket a videófelvételeket megtekinthetik honlapunkon, az
ERöMŰVHÁZ TV gombra kattintva. Hetente új tartalmakat kínálunk, hétfőtől vasárnapig elérhetően. Válogasson ingyenesen nézhető és fizetős videóink kínálatából! Irodalom, zene, filmklub, beszélgetés, pszichológia, workshop, kiállítás, színház. Ismert előadók,
izgalmas témák az ERöMŰVHÁZ TV oldalán! A szereplő- és műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! www.eromuvhaz.hu/tv

2021. április 19–25.

Hangszerbemutató Kárász Eszterrel – Ezúttal a fafúvósokkal, a rézfúvósokkal, a harmonikával és a karmesterséggel ismerkedhetnek meg a gyerekek és kíváncsi felnőttek. • ingyenes
Legendás dalszerzők – Szórakoztató rocktörténet, sztorik
és zene, bulvár és történelem. Hegyi György és vendége
Puskás Péter • 1 000 Ft
Bácskai Juli Pszichoszínháza – Mi közöm hozzátok? – mi közöm bárkihez a házban? – háborodik fel, akitől megkérdezik, miért nem segített a bajbajutottnak. Kakasy Dóra
20

Erzsébetváros 2021. ÁPRILIS

és Herczeg Tamás több szerepet is játszik a Pszichoszínház premierjén. Író- pszichológus szakértő Bácskai Juli.
Közbehegedül Bóna János. • 1 000 Ft

2021. április 26–május 2.

Anyák napi kreatív ajándékkészítés – Látványos, ötletes,
pénztárcakímélő ajándékötletek, amelyekkel köszönthetjük az édesanyákat, nagymamákat! Egyszerű, otthon
is fellelhető alapanyagokból megvalósítható ötleteket
mutatunk, egészen kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt.
Vezeti: Kelemenné Polgár Anna Rózsa • ingyenes

KULTÚRA

Találkozások – Vészabó Noémi vendége Szalóczy Pál,
előadóművész, újságíró, riporter, rádió- és tévébemondó. Bemondóként, narrátorként, előadóművészként
ismeri és szereti a közönség. Hangját a legtöbben a
budapesti metró, vasúti pályaudvarok „hangjaként”
ismerik. • 500 Ft
Budapest a házfalakon – Vincze Miklós újságíró előadása.
Budapest-történet a falakon: téglába karcolt szerelmes
üzenetek, furcsa feliratok, rendőrök, páciensek és teljesen átlagos járókelők által hagyott mondatok, néhány
megmaradt, falra festett üzletfelirat-foszlány. • ingyenes

2021. május 3–9.

Király estek – Király versek övön alul. Magyar költők is írók
mosolyra késztető írásai. Szereplők: Kamarás Iván, Oroszlán Szonja, Máté Gábor. Szerkesztő-rendező: Seres Tamás
• 1 000 Ft
Öko lánc – Öko témájú beszélgetéssorozatunkban szakemberek, véleményformálók és zöld aktivisták beszélgetnek a fenntarthatóságról. E hónapban Mengyán Eszter
(újságíró, szín- és stílustanácsadó) beszélget Herendi
Katával (pszichológus) • ingyenes
A zsidó Budapest titkai – Beszélgetések Rózsa Péterrel. A
MAZSIKE és a Hernád Ház folytatja Rózsa Péter beszélgetéssorozatát a pesti mozik, a zsidó filmesek és a zsidó
filmek történetéről. A megidézett alkotók és mozisok
a filmtörténet fontos fejezetét „írták”, benne a zsidók
korántsem egyszerű, hol tragikus, hol szórakoztató
történetével. A beszélgetőpartner ezúttal Sándor Pál
Kossuth-díjas filmrendező. • 500 Ft

2021. május 10–16.

Oroszok – Viszockij-est – Harsányi Attila estje, gitáron
kísér Vihula Mihajlo. Az előadás „sztárvendége” Vlagyi
mir Szemjonovics Viszockij, akinek 12 dala adja az est
gerincét. Részletek hangzanak el a Karamazov testvérek
és a Bűn és bűnhődés című regényekből, Lermontov, Puskin verseiből, Tarkovszkij filmjeiből. Szót ejtünk a sztálini
időkről, Mengyelejev periódusos rendszeréről, az orosz

rulettről, a Szputnyik-2 űrhajóról, amin Lajka kutya utazott.
• ingyenes
Eleven (11) beszélgetések Váradi Juli talkshow-ja. Vendégek: Bíró Kriszta és Parti Nagy Lajos • 1 000 Ft
Eltűnt írónők diszkrét bája – Galgóczi Erzsébetről beszélget a házigazda, Szederkényi Olga szerkesztő Szécsi
Noémi íróval. Galgóczi Erzsébet annak ellenére vált a
Kádár-rendszer elismert és „támogatott” írónőjévé, hogy
abban a korban nagyon is minimum kényesnek számító
kérdéseket feszegetett, mint az ötvenes évek kommunista diktatúrája, az 1956-os forradalom és a homoszexualitás. Szabó Magda mellett ő volt a „másik” írónő. • 500 Ft

2021. május 17–23.

Zeneszín – Varga Livius ezúttal Agócs Mártonnal, az Aurevoir zenekar frontemberével zenél és beszélget. • 1000 Ft
Bácskai Juli Pszichoszínháza – Retro feeling. Réges régen?
Urbanovits Krisztina és Elek Ferenc több szerepet is játszik a Pszichoszínház premierjén. Író-pszichológus szakértő Bácskai Juli. Közbehegedül Bóna János. • 1000 Ft
Fotós workshop – Tippek, trükkök a fotózáshoz, profi kamerával vagy mobiltelefonnal, a Fotósviadal szervezőitől,
a Pannon Fényképészkör Egyesülettől. • ingyenes

2021. május 24–30.

Gyereknap a konyhában! – Ninuska Kitchen útmutatásával. Ételkészítő foglalkozás gyerekeknek – gyerekekkel.
Könnyedén elkészíthető, egészséges és nagyon színes
nassolnivalókat készítünk! Legyenek néha a gyerekek a
főszakácsok! • ingyenes
Dés András beszélget és improvizál Lukács Miklóssal –
Hogyan beszélget két jó barát zenéről, ami mindkettőjük
életének egyik meghatározó része? Hogyan találkozik egy
magyar népi hangszer és a jazz? Dés András és Lukács
Miklós cimbalomművész találkozása és együtt zenélésére várjuk Önöket. • 1 000 Ft
Legendás dalszerzők – Szórakoztató rocktörténet, sztorik
és zene, bulvár és történelem. Hegyi György és vendége.
• 500 Ft

+ 1 hír: A meseírás napja
Április 2-án ünnepeltük a meseírás napját, amelyet 1967 óta tartanak ezen a napon a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának (IBBY) szervezésében, mert ekkor született a híres dán meseíró,
Hans Christian Andersen. A véletlen úgy hozta, hogy nekünk, magyaroknak is éppen ez a nap, és
pontosan ugyanezért fontos, hiszen éppen ezen a napon született a „nemzet mesemondója”, a
Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas író, költő Csukás István (1936–2020) is. Világszerte felolvasással, könyvbemutatókkal, gyerekeknek és szüleiknek szóló programokkal ünneplik
ezt a napot. Az IBBY 1953-ban alakult Zürichben, jelenleg hatvannál több nemzeti szekciója működik világszerte, és minden évben más szekció fogalmazza meg a gyermekkönyvnap üzenetét, és
tervezi meg plakátját – idén az ír szervezet vállalta a feladatot. A gyerekkönyvek kiadása hazánkban 1980-ban érte el csúcsát, akkor jelent meg a legtöbb új kötet. A naphoz kapcsolódva általános iskolásoknak meseíró pályázatot hirdetett a BJHSZK Család- és Gyermekjóléti Központ Óvodai és Iskolai Szociális segítők csapata.
Az eredményhirdetés április 30-án lesz majd. Örömmel adjuk hírül, hogy a legjobb pályaművet lapunk hasábjain olvashatják majd!
2021. ÁPRILIS
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80 taggal
online koncertezik
a Golgota Gospel

Nőkről nőknek
– online konferencia

Egész napos, reggeltől éjfélig tartó, online
konferenciát szervezett a PaxTV nőknek.
A számos előadás, beszélgetés között
dicsőítések; zenés betétek hangzottak
el. A reformátusokat az Eltökélt szívű női
misszió képviselte a konferencián.
– Elmondtuk, hogy szerintünk, mit
jelent eltökélt szívű nőnek lenni. Körbejártuk, mit jelent ez nekünk, személyesen és általánosságban is. Elmondtuk azt is, miért eltökélt szívű nőket
hívunk meg beszélgetni, és mit jelent
ez az életforma – mondta lapunknak
Kovács Dorottya, a misszió egyik tagja.
A református misszió is részt vett a dicsőítésben: Kaposi Lili teológushallgató
zenekari kíséretet is vitt magával, és a
saját dalait adta elő.
A teljes konferencia visszanézhető a
Youtube-on: https://youtu.be/U3FQHdggnn0

Sárga gyertyával emlékeztek

A Yellow Candle – Sárga Gyertya elnevezésű nemzetközi akció keretében 2021.
április 7-én emlékeztünk a holokauszt
elfeledett áldozataira. A kezdeményezéshez csatlakozott a Magyarországi
Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) és a Budapesti Zsidó Hitközség
(BZSH) is – közölték a szervezetek. A
Dohány utcai körzet főrabbija, Frölich
Róbert lapunknak elmondta: tekintettel
a pandémiára, minden eseményt kénytelenek online szervezni, így még bizonytalan ideig a személyes találkozók,
megemlékezések átköltöztek az online
térbe. A Yellow Candle – Sárga Gyertya
programban a különböző szervezetek,
intézmények, hitközségi körzetek és
közösségek április 7-én, szerdán este
közös gyertyagyújtással emlékeztek
a holokauszt áldozataira. A projekt
résztvevői vállalták, hogy a meggyújtott gyertyákról fényképet – lehetőség
szerint akár szelfit – készítenek, majd a
képet megosztották a saját vagy intézményi internetes felületeiken.
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– Szeretnénk mielőbb élőben a kerületi közönséget is szolgálni, ám
erre még egy kicsit várni kell – mondta lapunknak Fekete György, a
kórus menedzsere, aki gyorsan hozzátette: a tavaszi szezont online
élvezhetik a gospelt kedvelők.
– Vannak rossz dolgok manapság,
amelyek nem akarnak megállni, embert, közösséget próbálnak meg, ám van
olyan is, amely jó, amely eltökéltségből,
és közkívánatra is megy tovább – utalt
az énekkarra Fekete György. A lassan
20 éves kórus most készül a harmadik
zoomos felvételére; az egyik legszebb,
legsikeresebb darabjukat veszik fel.
– Az előző két felvételt, ahol mindenki otthon rögzítette a saját hangját,
és profin egybevágtuk, körülbelül 80
taggal alkottuk meg – mondta a kórus
szervezője.

A menedzser kifejtette, hogy a járvány
a legrosszabbkor jött, brüsszeli, bécsi, kárpátaljai fellépéseik maradtak el. Viszont
nem adták fel: mivel kórusunk evangelizáló, zömmel keresztény énekesekből áll, a
hit kitartást ad nekik a vírushelyzetben is.
– Minden próbánk előtt, ha kell, a próbák
között is, az imacsoportban is lehet erőért,
imádságért folyamodni. Mert valljuk,
Jézus él, mindannyiunkért él – mondta
Fekete György, aki felhívta a figyelmet:
dalaikból ízelítőt a Youtube-on a Golgota
Gospelre keresve, vagy a weboldalukon
lehet meghallgatni: golgotagospel.hu.

HITÉLET

Online készülnek
az elsőáldozásra

Vakcinákról tartott előadást a főorvos

Tavasztól „életünk szinte minden területét lefedő előadás-sorozatot” szervez a Budapesti Görögkatolikus Parókia. A Rózsák terei görögkatolikus gyülekezetben elsőként dr.
Rojkovich Bernadette főorvos tartott előadást a vakcinákról – online.
– A rendelkezésre álló technikai eszközöknek hála, nem kellett letennünk az előadásról –
nyilatkozta lapunknak Kaskötő Miklós görögkatolikus pap. Beszámolója szerint a főorvos
asszony közérthető és látványos prezentáció segítségével mutatta be a különböző
oltásokat.

Hamarosan befejeződik az első fázis

Korábbi számunkban hírt adtunk róla, hogy felújítják a görögkatolikus templom és a
hozzá tartozó épületek egy részét. Az egyházközösség tájékoztatása szerint az eredeti
ütemtervnek megfelelően halad a felújítás, az első ütem április végére be is fejeződik.
– Az első ciklus lezárásának köszönhetően vehetik nemsokára birtokba kollégáink a
megújult irodát, ahol immár korszerű módon folyhat tovább egyházközségünk hivatali
munkája – közölte az egyházközösség.

– Február 7-én leendő elsőáldozóink, kis
Mustármagjaink, Görögkatolikus Egyházunk, az Istenszülő templomba vezetésének ünnepi Szent Liturgiáján szentelt
gyertyát kaptak, miután ünnepélyesen
őket is bevezettük templomunkba –
mondta lapunknak Kaskötő Miklós. –
Sajnos felhőtlen örömünk nem tarthatott sokáig, mivel a jelenléti hittanórákat
is fel kellett függesztenünk – tette hozzá.
A pap beszámolója szerint a gyerekek
most megszakítás nélkül, online vesznek
részt az órákon, ahol folytatják a felkészülést az elsőáldozásukra.
– Egyaránt nehéz ez, mind gyereknek,
mind oktatónak, legyen szó egyházi, vagy
egyszerű köznevelési dimenziókról – fogalmazott az atya. – Amit talán mégis mi,
egyházközségünk tudott adni hittanosaink
számára, az a figyelem volt. Szolgálattevőink igyekeztek különös hangsúlyt fektetni
a gyermekek lelki egészségére, hiszen
a fizikai tényezők mellett talán ebben
az időszakban pont a lélek van kitéve a
legnagyobb sérüléseknek. Természetesen
mindannyiónkat megviselt ez az időszak,
de nem adjuk, és nem is fogjuk feladni!
Erre buzdítunk minden kedves olvasót is!
– mondta Kaskötő Miklós.

Podcastot indítottak a baptisták
– Rengeteg olyan témát beszélünk meg, ami nem csak a felekezetbe járóknak lehet fontos, hanem bárkinek – mondta Kübler Dániel, a felekezet online adásainak szervezője.
– A Wesselényi utcai Baptista Gyülekezetet tavaly március óta
harmadszorra kellett lezárni, így megpróbálunk olyan online
tartalmakat gyártani, ami a híveket összekovácsolja – mondta lapunknak Kübler Dániel. Nem csak a vasárnapi istentiszteleteket teszik ki a Youtube-ra, vagy a vasárnapi prédikációkat podcast-formátumban, de minden hónapban van valamilyen téma, ami
köré online beszélgetéseket is szerveznek. Ezeket „TörténeA https://
teknek” nevezték el. – Olyan történetek mondunk el egywessi.hu
oldalon
másnak, amik istentiszteleteken nem hangzanak el, de a
meg
lehet
találni a
közösség tagjaival estek meg, és meghatározó, személyes
prédikációkat és a
élményt jelentettek sokaknak. Amit csinálunk, azt nem
beszélgetéseket.
csak saját maguknak, hanem a kerületnek is csináljuk.
Olyan 150 fős közösség vagyunk, aminek kevesebb, mint
10 kerületi tagja van, viszont van rengeteg értékes dolog, amit
felekezettől függetlenül érdemes meghallgatni.
nában volt, aztán államosították, lakóingatlanokra bontották,
A március-április hónapnak például az építkezés a témája;
majd 1993-ban visszakapta az egyház. Komolyan felmerült
ebben olyan tagjai szólalnak meg a gyülekezetnek, akik a bapbennünk, hogy lebontjuk, aztán mégis történt valami, ami
tisták Wesselényi utcai épületének átépítésénél már részt vettek.
továbbvitt bennünket – emlékezett vissza a gyülekezet online
– Érdekes ez az épület: 150 éve épült, végig az egyház tulajdoadásainak szervezője.
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Májusi történetek
Rovatunkban elsősorban a kerületünkben történt, vagy az Erzsébetvároshoz köthető évfordulós eseményeket elevenítjük fel, de szemezgetünk a fontos budapesti, illetve magyar vonatkozású évfordulók
között is.
Május 3. (1873) – Megszületett Hevesi Sándor (1873–1939)
Az egyik legismertebb színházigazgató, rendező, drámaíró, kritikus, író, műfordító nevét 1964 óta viseli a Pesti Magyar Színház
előtti terecske. Pályája a Nemzeti Színházban indult, amelynek
később igazgatója lett. Ő volt az Erzsébetvárosban működő Thália Társaság (Rottenbiller utca 37.) egyik alapítója és rendezője.
Igazgatóként nevéhez fűződik a bérletrendszer bevezetése.
Május 7. (1950) – Megnyílt a Ferihegyi repülőtér
A repülőtér építésének földmunkái 1939 októberében indultak
meg. A háború megakadályozza a már majdnem kész repülőtér
átadását, amelyre csak 1950-ben kerül sor. Az egyik napilap így írt
az ünnepségről: „A remekül újjáépített, pompás kiképzésű Ferihegyi repülőteret vasárnap délelőtt avatták fel ünnepélyes kereteik
között. Az ünnepségen részt vett az MDP központi vezetőségének
és Politikai Bizottságának számos tagja.” (Magyar
Nemzet, 1950. 05. 09.)
Május 10. (1887) – A mentők napja
Magyarországon
Az 1887. május 9-én alakult Önkéntes Mentőegyesület másnap avatta fel a Lipót-templombazárban
levő állomását. „A megnyitás pontban tizenkét
órakor minden nagyobb ünnepiesség nélkül ment
végbe. Dr. Kresz Géza rövid beszédben elmondta,
Fehér Klára
hogy a végrehajtó bizottság befejezte munkáját
és a teljesen felszerelt állomás átadható. …Ma
már négy fővárosi és négy bécsi orvostanhallgató
tart inspekeziót az állomáson.” (Pesti Napló, 1887. 05. 10.)
(1896) – a Royal Szállóban megrendezték az első filmvetítést
„(Élő fényképek.) Csodálatos dolog látható a Royal nagyszálló
földszinti nagytermében. A Lumiére testvérek, Lyonban, egy zseniális fényképészeti találmányt eszeltek ki, mely valamint a fonográf
a hangokat, ez az eseményeket örökíti meg. …” (Budapesti Hírlap,
1896. 05. 10.)
(1843) – Először mutatták be az Egressy Béni által megzenésített
Szózatot
Valljuk be férfiasan, a kortársak nem voltak túl lelkesek az eredménytől: „…csak ítéljük meg hidegen a’jutalmazottat, ’s hidegen
ítélve meg kell vallanunk, hogy a’ szerző a’ „Szózat“ szellemének
egy sugarát sem fogta fel, vagy annak nagyszerű jelleméhez illő
zenét írni képes nem volt; a’ zenemű kisszerű, tökéletesen jellemtelen, ’s eredetiség nélküli…” (Pesti Hírlap, 1843. 05. 25.)
Május 15. (1954) – Megszületett Gyarmati Andrea
Az olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok magyar úszó, 1982-ben
megkapta a Magyarország örökös úszóbajnoka címet, 1995-ben az
Úszó Hírességek Csarnoka tagjává választották. Gyarmati Andrea
ma Erzsébetváros egyik megbecsült gyermekorvosa, kitüntetettje.
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Bajor Gizi

Hevesi Sándor

Presser Gábor

Május 16. (1911) – Megszületett
Rodolfo (Gács Rezső) (1911–1987)
Magyarország máig legismertebb
bűvésze, aki mesterétől kapta
a Rodolfo Grosso művésznevet. Kamaszként a Károly körút
3. alatt található Gál úridivat
üzletben inaskodott, majd 1930
decemberében az Erzsébet körúti Royal orfeumban vizsgázott.

Kocsis Zoltán

Május 19. (1893) – Megszületett Bajor Gizi (1893–1951)
Egyik legnagyobb magyar színésznőnk, a Kossuth-díjas, kiváló
művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, Beyer Gizella néven az
Erzsébet körút 1. sz. alatt született. Sajnos egyelőre nincs emléktábla a házon.
Május 21. – Megszületett Kovács József opera- és operetténekes,
menedzser (1946) és Fehér Klára (1922)
Autószerelőből egy táncdalfesztiválon (1967) elért siker nyomán
avanzsált énekessé Kovács József (1946–2010), aki létrehozta az
Interoperettet. Feleségével, Pápa Marianne-nal, Magyarország
egyik leggazdagabb üzletasszonyával megvették az addig mozi-

KULTÚRA
születnek máig népszerű, sokat forgatott, képi világában számtalanszor idézett Rejtő Jenő rajzai. Lakhelyén, a Síp utca 16/18-as
számú házon nincs emléktábla, sokan azt sem tudják, hogy a
kerület lakója volt Fülig Jimmy és a többiek avatott életre keltője.
Május 26. (1980) – Farkas Bertalan (1949) megkezdte egyhetes
útját az űrben
A Népszabadság 1980. május 27-én a következő címlappal jelent
meg: „Start Bajkonurból: Magyar űrhajós a Szojuz 36-on! Farkas
Bertalan és Valerij Kubaszov együtt kering a Föld körül.”
Farkas Bertalan

ként működő egykori Filmmúzeum
épületét, és Belvárosi Színházzá
nevezték át.
Fehér Klára (1922–1996) író, újságíró, kezdetben híres, úgynevezett
„leleplező riportokat” írt. Később
már sokkal finomabban és sokrétűbben ábrázolta az emberi sorsokat. A szocializmus egyik sikeres
írója volt. Lakhelyén, a Munkás
utca 3/b. házon emléktábla áll.
Május 22. (1879) – Ferenc József
jóváhagyta a magyar nyelv oktaRodolfo
tását
135 éve, 1879. május 22-én I. Ferenc József magyar király szentesítette az 1879. évi XVIII. törvénycikket, amely kötelezővé tette a
magyar nyelv tanítását valamennyi népiskolában és tanítóképző
intézetben.
Megszületett Korcsmáros Pál (1916–1975)
A grafikus, könyvillusztrátor első képregénye 1955-ben jelent meg.
Két évvel később a népszerű Füles magazin egyik alapítója. Ekkor

Május 27. (1948) – Megszületett Presser Gábor
Erzsébetváros díszpolgára, a Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas
zeneszerző, zongorista és énekes, érdemes művész a Dob utca
46/b. számú házban született. Édesapja a Klauzál téri csarnokban
dolgozott, ő pedig a Kertész utcai általános iskolába járt.
Május 30. (1952) – Megszületett Kocsis Zoltán (1952–2016) és Miklósy György (1925)
Kocsis Zoltán, a kétszeres Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester és zeneszerző, a Nemzeti Filharmonikus
Zenekar fő-zeneigazgatója (1997–2016), érdemes és kiváló művész
a Kertész utcai zeneiskolában kezdte tanulmányait.
Miklósy György (1925–2007) a híres Klauzál téri Miklósy-féle színház alapítójának, Miklósy Gyulának unokája. A Jászai Mari-díjas,
érdemes művész emléktáblája a Dohány utca 57. számú házon
látható, ahol utolsó lakása volt.
Május 31. (1905) – A Ganzból kigördült az első postásautó, elindult
a honi autógyártás
„A postai automobilok. … a kocsik Csonka János rendszere szerint
készültek, 10–12 lóerővel, elektromos gyújtással, négy hengeres motorral, három különböző gyorsaságra. Az első ilyen kocsit májusban
kiállították a nemzetközi automobilkiállításon. Annak beigazolására, hogy a motor valóban megfelel a modern automobilgyártás
minden követelményének, a kereskedelemügyi miniszter elrendelte, hogy a kiállításon bemutatott kocsival egyfolytában kétezer
kilométer utat tegyenek meg. (Budapesti Hírlap, 1905. 06. 10.)

EZEN A NAPON – MÁJUS
Május első napján a házakat zöld lombokkal
díszítették fel  1400. 05. 1.
Munka ünnepe, a munkavállalók szolidaritási
napja  1890. 05. 1.
Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz 
2004. 05. 1.
Munkás Szent József, a munkások védőszentjének napja  1955. 05. 1.
Anyák napja  05. 2.
Nemzetközi sajtószabadság napja  1991. 05. 3.
Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének napja 
303. 05. 4.
A Vöröskereszt napja  1860. 05. 8.
A Győzelem napja, véget ért a II.
világháború  1945. 05. 8.
A magyar kézműves fagylalt napja 
2013. 05. 8.
A táncház napja  05. 8.
Európa nap  1950. 05. 9.

Madarak és fák napja  1902. 05. 10.
A család nemzetközi napja  1994. 05. 15.
A csillagászat napja  05. 15.
Létrehozták az első működő lézersugarat 
1960. 05. 16.
Először tartottak Oscar-díj átadást  1929.
05. 16.
Távközlési világnap  1968. 05. 17.
Múzeumi világnap  1978. 05. 18.
Az internet egyik világnapja  2008. 05. 18.
A magyar honvédelem napja  1992. 05. 21.
A kulturális fejlődés és sokszínűség napja 
2001. 05. 21.
Pünkösd  05. 23.
Az európai nemzeti parkok napja  1999. 05.
24.
Nemzetközi törölköző nap  2001. 05. 25.
Nemzetközi gyermeknap  05. 30.
Dohánymentes világnap  1986. 05. 31.
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„Marslakók” a Fasorban

Teljességgel kiszámíthatatlan, hogy a történelemben mikor, melyik földrajzi helyen sűrűsödnek össze
jobb szó híján a zsenik, akik komoly hatással vannak mindannyiunk életére. Ezek az emberek azok, akik
váratlanul előállnak valami egészen elképesztő felfedezéssel, egyetlen képlettel megoldanak valamit,
amit másoknak nem sikerült, vagy olyat alkotnak, ami alapjaiban változtatja meg az életet. Ők lehetnek
művészek, kutatók, gondolkodók, feltalálók. Mi magyarok a legkisebb elfogultság nélkül állíthatjuk, jók
vagyunk az összesűrűsödésben.
Most Magyarország egyik kedvenc tömörülési pontját, Erzsébetvárost vesszük szemügyre a „marslakók” szempontjából.
Nem, ez bizony korántsem vicc, figyeljenek csak! „Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a Földön:
emberek és magyarok.” – írta mindezt a világhírű sci-fi író,
Isaac Asimov. Azt sajnos nem tudjuk, hogy a mondat mikor és
milyen alkalomból íródott, ám ahhoz, hogy egyetértsünk, erre
nincs is semmi szükség. Természetesen, mint minden legendának, ennek is van másik változata is. Az talán azért szerethető
jobban, mert egyik főszereplője igazi erzsébetvárosi. Enrico
Fermi, a Nobel-díjas olasz fizikus sok egyéb mellett arról is
nevezetes volt, hogy híres kérdéseket tett föl. Fermi feltételezte, hogy másutt is élnek értelmes civilizációk, akik új világok
felfedezésére vágynak, ezért szomszéd bolygókra utaznak, de
akkor el kell
jutniuk a mi Földünkre is. Végül Fermi

feltette a legfontosabb kérdést: – Ha mindez igaz, akkor vajon
hol vannak? Ekkor szólalt meg Szilárd Leó sajátos humorával:
– Itt vannak közöttünk, de magyaroknak mondják magukat. A
sztorit a szintén Nobel-díjas Francis Crick írta le könyvében.
Maga a marslakó kifejezés Szilárd Leótól származik, és
olyan neves magyar tudósok, többnyire, de nem kizárólag
fizikusok és matematikusok csoportjára vonatkozik, akik a XX.
század folyamán az Egyesült Államokba emigráltak. Szilárd
viccesen mondogatta, hogy Magyarország a Marsról érkező
idegenek támaszpontja. Szilárd Leó, bár elkövette azt a hibát,
hogy nem Erzsébetvárosban született, de ezt hamarosan azzal
hozta helyre, hogy a Városligeti fasor 33.-ban nevelkedett, ahol
most emléktábla is áll a házon.
A marslakó legenda többféle listával mesélhető, ám többnyire öt világformáló magyart szokás említeni:
Neumann Jánost (1903–1957), a Nobel-díjas Wigner Jenőt
(1902–1995), Szilárd Leót (1898–1964),
Kármán Tódort (1881–1963) és Teller Edét
(1908–2003). Ezen a ponton húzhatja ki magát
egy tősgyökeres erzsébetvárosi, hiszen Neumann és Wigner a „marslakónevelő” Fasori
Evangélikus Gimnázium tanulói voltak,

„Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj
létezik a Földön: emberek és magyarok.”
– írta mindezt a világhírű sci-fi író,Isaac Asimov.
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míg Szilárd Leó, ahogyan azt már említettük, a Városligeti fasor
33.-ban nevelkedett. Csendben tesszük hozzá, akár idesorolhatjuk
Gróf Andrást (1936–2016) is, vagy ahogyan az Egyesült Államokban ismerték, Andy Grove-ot, aki szintén a Fasori Evangélikus
Gimnáziumban, majd a Madách Gimnáziumban tanult, ráadásul
a Király utca 73.-ban élt. Ő az a
magyar, aki létrehozta az Intelt,
ezt az évente tízmilliárd dolláros
forgalmat lebonyolító céget,
amely elsősorban mikroprocesszorairól ismert. És semmiképpen ne feledkezzünk meg
Harsányi Jánosról (1920–2000),
a Nobel-díjas közgazdászról, aki
szintén a fasori marslakóképzőben tanult.
Wigner írta a legendás tanintézményről: „A Fasori Gimnázium abban az időben talán Magyarország legjobb gimnáziuma
volt, de valószínűleg a világon is
az egyik legjobb iskola. Legalább
két tanára végzett kutatómunkát, ha szerény keretek közt
is. A tanárok többsége odaadó
Szilárd Leó
figyelemmel tanított, nevelte
a gondjaikra bízott fiatalokat.” Harsányi János pedig ezt: „Szüleim
választották a Fasori Gimnáziumot, akkor
az volt Magyarország egyik legjobb iskolája.
Nagyon boldog voltam a gimnáziumban,
kiváló nevelést kaptam.”
Történetünk főszereplői, a marslakó
magyarok odaát a tengerentúlon nem
csupán élvezték a személyük körül formálódó legendát, de rá is játszottak. TelHarsányi János
ler Ede még a monogramjával is ráerősített a történetre, hiszen angolul Teller
Edward Teller, azaz E. T., tehát földönkívüli (extraterresztriális).
A 30-as években Hans Albrecht Bethe (1906–2005), a
Nobel-díjas német fizikus azon gondolkodott a Princetoni
Egyetemen, hogy vajon Neumann János agya nem egy embernél felsőbbrendűbb idegen faj megtestesülése? Richard Rhodes
amerikai történész, újságíró írta: – „Princetonban az a hír járta,
hogy az Institute for Advanced Studies legfiatalabb professzora
(Neumannról van szó) valójában félisten, de bolygónk gondos
megvizsgálása után embernek álcázta magát, és ez külsőleg tökéletesen sikerült is.”
A marslakók legendája a második világháború idején Los
Alamosban terjedt el igazán. Leon Lederman könyvében, Az
isteni atomban így ír erről: „... a történet igazi marslakókról szól.
Azokról, akik a 20. század első felében beszivárogtak a világ legjobb
egyetemeire és kutatóintézeteibe; pontosabban arról az előőrsükről, amelyik bolygónkon első bázisukat létrehozta. Azon buktak le,
hogy–- bármilyen soká gyakorolták is egyetlen földi nyelvet sem
tudtak idegen akcentus nélkül beszélni. Volt egy ügyes trükkjük erre
is: magyar emigránsoknak álcázták magukat, hiszen köztudott, hogy
a magyarok beszédének van ez a furcsa sajátossága. Olyan fiziku-

sok tartoztak közéjük, mint Eugene Wigner (marsbeli nevén Jenő),
Edward Teller (anyanyelvén Ede), Leo Szilárd (eredetileg Leó), vagy
a modern matematika géniusza, John von Neumann (a Marson Jancsi). Talán el is hitték volna róluk, hogy igazán magyarok, csakhogy
Sherlock Holmes kiderítette: mind ugyanannak a városnak (Budapest) ugyanazon részéből (Pest) rajzottak ki.”
Vajon mi volt a marslakók sikere? Mindenki másképpen
látja. A Yankee folyóirat 1980-ban frappánsan foglalta össze a
marslakóság lényegét:
„Gábor, Kármán, Kemény, Neumann, Szilárd, Teller, Wigner
mind Budapestnek ugyanazon szektorában született. Nem csoda,
hogy Los Alamosban elterjedt a híre, hogy ezeregyszáz esztendővel ezelőtt egy Marsról érkezett űrhajó kényszerleszállásra
kényszerült Közép-Európában. Három kemény
bizonyíték van a magyarok földöntúli eredetére:
1) Nagyon szeretnek
vándorolni.
2) Rendkívül egyszerű
és logikus nyelvet beszélnek, ami gyökeresen különbözik szomszédaikétól.
3) És végül sokkal okosabbak a földlakóknál.”
Wigner Jenő
A szintén Nobel-díjas Békésy György így
beszélt a magyar zsenik titkáról:
„ Magyarországon más az élet. Mindnyájan folyamatos harcot vívtunk majd
mindenért, amit el kívántunk érni. Volt,
amikor nyertünk; volt, hogy vesztettünk,
de végül is túléltük. Az embereknek
szükségük van az ilyen kihívásokra, és ez
mindig megadatott Magyarország hosszú
történelme során.”
Los Alamosban, ahol az atombombát
fejlesztették a lehallgatóknak gondot okozott, amikor Neumann magyarul telefonált a távolban dolgozó
Wignernek. Mint azt följegyezték, vaskosan magyaros kiejtésű
angol beszéd gyakran hallható volt még a Pentagon folyosóin
is. Kármán élete végéig büszkén használta az ékezetes á betűt, a
számítógépek és szövegszerkesztők minden tiltakozása ellenére.
A sok marslakó legenda közül az egyik szerint a Manhattan
Program szupertitkos tárgyalásán Groves tábornok rövid időre
kiment a szobából, mire Szilárd Leó megszólalt: – Akkor most
akár magyarul is folytathatjuk a megbeszélést. Állítólag Fermi
figyelmét fölkeltette egy rendkívül különleges marsbéli szakkifejezés, amit a magyarok gyakran mondtak egymásnak, ez
pedig így hangzott: – Te piszkos disznó!
Mivel is zárhatnánk frappánsabban egy marslakókról szóló
írást, amellyel minden kétséget kizáróan bizonyítottuk, hogy a
marslakók magyarok, hiszen m-mel kezdődik a nevük is, ráadásul még az angol movie szó is a magyar moziból származik, mint
azzal, hogy elmeséljük, a hollywoodi filmgyártás egyik létrehozójának, a Paramount Pictures filmgyár alapítójának, Zukor Adolfnak az irodájában volt egy álláskeresőket figyelmeztető kiírás:
NEM ELÉG MAGYARNAK LENNI.
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Negyvenéves
a tavaszi fesztivál

1981-es indulása óta a Budapesti Tavaszi Fesztivál a főváros kulturális életének megingathatatlan sarokköve. A programsorozat 40 éve megbízhatóan vezeti át a főváros közönségét a tavaszból a nyár felé,
és példátlan értékű eseményekkel hívja közösségbe a nézőket és hallgatókat. A fesztiválon megjelenni
évről évre megtiszteltetés és kiváltság, fellépőinek köre pedig egy olyan szelekció, amely büszkén világít
az európai kultúra térképén, és csalogatja a városba a külföldi érdeklődőket is.
A Budapesti Tavaszi Fesztivál olyan
egyedülálló értékké nőtte ki magát
létezése eddigi 40 évében, amely kulturális, közösségi és történeti tekintetben is
pótolhatatlan. Szellemi nívóját számtalan
művész játéka emelte évről évre magasabbra, megteremtve ezzel egy mással
nem helyettesíthető márka presztízsét.
Múltjával, az általa megszólítottakkal
történelmileg elvitathatatlanul immár
Budapest része.
A járvány miatt nem tehettek mást a
fesztivált szervezői, minthogy a közös
értékek, a budapesti hagyományok
fenntartása és ápolása miatt idén online
formában rendezték meg a Budapesti
Tavaszi Fesztivált április 9–18. között. A
40 éves presztízshez méltón válogattak az
elmúlt évek kínálatából.

A fesztivál első napján legendás
hangversenyrészletek voltak láthatók a
hőskorszakból, amelyek közül kiemelkedik a Budapesti Fesztiválzenekar
1985-ös nyitókoncertje Fischer Ivánnal
és Kocsis Zoltánnal. A múlt és a jelen
izgalmas találkozása volt a Forrószegiek
című táncjáték a Nemzeti Táncszínház
felvételéről. Novák Ferenc Tata korszakos koreográfiáját az 1989-es bemutató
után harminc évvel újították fel – a
nézők ennek felvételét nézhették meg.
Snétberger Ferenc és a Keller Kvartett
új, Hallgató című albumának koncertfelvételét a Zeneakadémia Nagyterméből láthattuk.
Az online premierek sorát Bodó Viktor Az öldöklő angyal című rendezése
nyitotta: a Schauspiel Stuttgart színpadán

tavaly ősszel bemutatott darabot először
láthatta magyar felirattal a hazai közönség. Szintén online bemutatóval készült
a TRIP Webszínház, amelynek felkérésére kortárs magyar írók dolgozták
fel Shakespeare 37 drámáját. A Magács
László rendezte Shakespeare/37 első
három epizódja a Tavaszi Fesztiválon
debütált. #Mindszenty címmel a Kodály
Zoltán Kórusiskola ünnepi koncertjét
láthattuk, amelyet a Mindszenty Alapítvány Életkapuk című kiállításának
virtuális tárlatvezetéséhez kapcsolódóan
rögzítettek a Párbeszéd Házában. A fesztivált egy igazi különlegesség online premierje zárta: Kovalik Balázs rendezővel
idézték fel a Mozart-maratont, amely a
2006-os Mozart-évben szervezett tavaszi
fesztivál egyik szenzációja volt.

Nincs toebbe stop

Vajon feltűnt-e bárkinek, hogy a valaha volt egyik népszerű
kommunikációs eszköz, a távirat, nincs többé. Végképp túlszaladt rajta az idő. Sokan azt sem tudják már, mi fán termett a
távirat, vagy ahogyan elődeink nevezték, a sürgöny. Bizonyára
sokan emlékeznek még az effajta kommunikációra:

• Születésnapod alkalmából sok szeretettel gratulálunk.
• Fogadd őszinte részvétünket Édesapád elvesztése miatt.
És hasonló szövegű rövid üzenetek az éterben, kis papírra pötyögtetve, az
ékezetes betűket dupla magánhangzókkal helyettesítve, ablakos borítékban kézbesítve. A távírót Samuel Morse találta fel. Az első távíróvonalon
Washington és Baltimore között 1844. május 24-én futott végig az első mondat: Mit
művelt Isten. A telefonok megjelenése előtt a távirat volt a leggyorsabb kommunikációs lehetőség, hiszen az üzenet
lényegében azonnal célba ért. A technológia egy újfajta stílust is teremtett, ami nagyon hasonlít a mai Twitter-üzenetekre.
A STOP szót azért kellett használni, hogy a címzett tudja, mikor ért véget egy adott mondat. A távirat drága volt, hiszen a feladó
szavanként fizetett, ezért jól kellett gazdálkodni a betűkkel. Távirat azonban 174 év után többé nem feladható, a Magyar Posta ugyanis
április végétől kivezette a szolgáltatást, miután jelentősen csökkent rá az igény. Magyarország első távíróvonala 1847. december 27-én
nyílt meg, Bécs és Pozsony között. Amíg 30 éve még nyolcmillió táviratot küldtek, addig tavaly például már csak 23 ezer táviratot
adtak fel az ország 2600 postáján. Táviratot egyébként a környékünkön sem lehet már egy ideje feladni, hiszen Ausztriában, Csehországban, Németországban, Hollandiában, Franciaországban és Szlovéniában is megszüntették már.
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Izgalmas filmek
a szomszédból

Versek közt szabadon
Kedvenc színészeink legkedvesebb verseiket
mondják el a VerShaker online műsorában, és
annak kapcsán beszélnek költészetről, magukról,
a minket körülvevő világról, és mindenről, ami számukra fontos.
„Maga a versmondás folyamata érdekel, és a mögötte rejlő
önismereti munka és őszinteség.” – nyilatkozta Zoltán Áron, a
Vígszínház Junior Príma-díjas színművésze, a műsor szerkesztő-házigazdája. „Ezért is ösztönzöm arra a vendégeket, hogy
azt a verset hozzák magukkal a forgatásra, ami gyomron vágja
őket, ami mögött a költészet megnyílik számukra.”
A VerShaker a költészet élményszerűségére helyezi a hangsúlyt. Az első adás premierje 2020. április 11-én, a költészet
napján volt, amelyben Wunderlich József mondta el kedvenc
versét, és beszélt róla különleges érzékenységgel. Azóta a magyar színházi szakma tizenöt kimagasló egyénisége látogatott
el a műsorba. Az alkotók a videókat ajánlják minden irodalom,
költészet, versmondás iránt érdeklődőnek! A beszélgetéseket az
erzsébetvárosi Bethlen Téri Színházban rögzítik.
A sorozat a youtube-on érhető el, a keresőbe a „vershaker”
szót kell beírni.

A Cseh Filmkarnevált
április 14-e és 18-a
között rendezték meg,
a Toldi mozi helyett
idén az online térben,
a Toldi TÁVmoziban. Az
esemény szakmai partnere a Budapest Film
volt. Az idei Filmkarnevál a Budapesti Tavaszi
Fesztivál programsorozatnak is részét
képezte. A programban
most is minden műfaj
képviseltette magát
dokumentumfilmtől a
drámáig. Az esemény
nyitófilmje a tavaly
készült Havel, amely
az író-köztársasági
elnök Václav Havelről
szól. Az 1989-es prágai
bársonyos forradalom vezetőjévé vált Havel elnökről ez esetben nem államfői portré készült, hanem viharos magánéletébe
nyerhetünk bepillantást. Az Öregfiúk című film főhőse, egy
emigráns háborús veterán pedig azért tér haza Amerikából,
hogy személyesen álljon bosszút egy hajdani kommunista
államügyészen, akit a csehszlovákiai rendszerváltás után sem
vontak felelősségre. De életrajzi film készült Sarlatán címmel
egy korát megelőző orvosfenoménról is, aki emberek millióit
gyógyította a világháború után. Tudásának a felsőbb körökben
is híre ment, fasiszta és kommunista vezetők adták az ajtót
egymásnak nála, amikor viszont a hatalom számára kellemetlenek lettek a sikerei, koholt vádakkal törtek az életére.

Üres színpad
A járvány legnagyobb vesztesei között egyértelműen ott vannak a művészek, akik immár több
mint egy éve nem léphetnek színpadra, koncertdobogóra, legtöbben minden tartalékukat
felélték, az élelmesebbek akár pályát is módosítottak, és így várnak ki. Mindez persze nem
csupán magyar jelenség, hiszen az egész világon így van. A világméretű jelenségről most kisfilm
született. A Birmingham Royal Ballet és az Impermanence Táncegyüttes ötperces kisfilmje,
amely a világhírű kubai balett-táncos, Carlos Acosta koncepciója alapján született, egy soha
nem létezett előadás kulisszáiba és a jelenlegi szomorú valóságba kalauzolja a nézőt. Balettmester nélkül, maszkban tartja napi gyakorlását a balettegyüttes, és a karmester is a nagy semmit
vezényli. Az Empty Stage (Üres színpad) nevű, Roseanna Anderson és Joshua Ben-Tovim által
jegyzett, megejtő produkció a színház legérvényesebb eszközeit használja fel, zene, tánc és dísz
let egyenrangú szerepet kap benne. A film nem más, mint a hiány művészi megfogalmazása.
Ezt a hiányt azonban nemcsak a művészek, de a közönség is érzi, hiszen az egész világ maradt
színház nélkül. A valódi találkozásig marad a streamelt előadások korlátozott világa, amely
nagyon nem azonos a valódi élménnyel.
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RECEPT

Retek a levesbe

Április az a hónap, amikor a
téli, elég markáns ízű fekete retket felváltja a tavaszi
friss piros, csomós retek. Ha
idáig csak szendvicsre tette
a retekszeleteket, esetleg
negyedelve beletette valamilyen tavaszi salátába, a többi
zöldség mellé, akkor most
figyeljen, mert izgalmas dolgokat lehet kihozni belőle, ha
valakinek van kedve kísérletezni. A nyers retek ugyanis
nem csak statisztaszerepre
alkalmas, hanem a főszereplőként, sütve vagy főzve is
megállja a helyét.

ZÖLDSÉGES-RETKES LEVES

Hozzávalók: 1 csokor retek  2 szál újhagyma  1 gerezd fokhagyma  1 db burgonya  1 db
paradicsom  1 db chilipaprika  1 szál angolzeller  5 szál petrezselyem  1 szál zellerlevél  5
szál kakukkfű  1 db leveskocka  só, őrölt feketebors, őrölt csípős pirospaprika, olívaolaj, 1dl
fehérbor és 1 l víz

Elkészítés: A hagymákat felkarikázzuk, a zöldjét félretesszük, a fokhagymát felaprítjuk. A ret-

ket vastagabb karikákra, a krumplit kockákra vágjuk. Az angolzellert, a petrezselymet, a zellert
és a retekleveleket feldaraboljuk. A zeller levelét megint félretesszük. A paradicsomot nyolc darabba
vágjuk. Egy fazékban olajon megdinszteljük a hagymákat, majd a zöldségeket. Megfűszerezzük, majd
felöntjük vízzel. Belerakjuk a kakukkfüvet, belevágjuk a chilit (óvatosan). 20 percig főzzük, majd hozzáadjuk a paradicsomot,
a retek levelét és a hagyma zöldjét. 10 perc elteltével beleöntjük a bort, végül rászórjuk a petrezselyem- és zellerleveleket. Tálaláskor a
levesre tehetünk zellerlevelet díszítésnek.

SÜLT RETEKSALÁTA, KÉTFAJTA:

A sütőben sült retek elképesztően finom. Kívül isteni ropogós, belül puhább. A fűszerek megkoronázzák az egészet.

2 csomag retek, darabonként félbevágva, valamint a levele feldarabolva  2 evőkanál sózatlan vaj  1/2 teáskanál só  1 teáskanál méz  1 evőkanál finomra vágott metélőhagyma  1 evőkanál finomra aprított menta és fél citrom leve (és a héja is, ha kezeletlen).

Első verzió: a félbevágott retkeket 220 fokos sütőben 40 perc alatt készre sütjük, ekkorra összemennek a fejek. Mellétesszük a zöldjét, és további 5 percig sütjük, csak hogy
éppen megfonnyadjon a levél, de még zöld maradjon. Ha kész, salátástálba tesszük és
elkeverjük a többi hozzávalóval. Melegen tálaljuk.
A második verzióban nem is kell hozzá a metélőhagyma, meg a citrom. Ekkor 2 evőkanál
vaj, 1 evőkanál mustár és 2 evőkanál snidling a hozzávaló. Egy tálban ezeket olívaolajjal
összeforgatjuk, sózzuk, borsozzuk. A sütési idő vége felé a vajat felolvasztjuk, majd a mustárral kikeverjük. A kész retkeket átöntjük a
tálba, összeforgatjuk az öntettel, majd megszórjuk apróra darabolt snidlinggel.
A vajat is feldobhatjuk retekkel, így izgalmasabb lesz a szendvics. Szükség lesz hozzá 4 evőkanál sózatlan, szobahőmérsékletű vajra,
2 darab friss, piros retekre apróra felkockázva és egy csipet sóra. Az összetevőket turmixoljuk, vagy nagyon alaposan elkeverjük,
megformázzuk és hűtőbe tesszük, amíg szeletelhetővé dermed. Ha további ízesítésre vágyunk, akkor friss mentát, bazsalikomot vagy
petrezselymet is tehetünk a vajba. Bagettel kínáljuk.
A retekből készíthetünk tartot is. A tésztához 2 csésze lisztet, 1/2 teáskanál sót, 2/3 csészényi vajat és 6-8 evőkanál tejet készítsünk elő. A
lisztet és a sót elkeverjük, ehhez adjuk a kis darabokra vágott vajat, és fokozatosan a tejet. Folyamatosan, gyors mozdulatokkal gyúrjuk. A
tésztából formázzunk gömböt, és lisztezett felületen nyújtsuk ujjnyi vastagságúra. Helyezzük egy vajazott-lisztezett piteformába, nyomkodjuk bele alaposan és 10 percig süssük 170 fokon. Ekkor kivesszük, és jöhet bele a töltelék. Ehhez szükség lesz 4 közepes méretű piros
retekre, 4 tojásra, 1 csésze tejszínre és kakukkfűre vagy más friss fűszerre ízlés szerint. A retek kivételével a többi hozzávalót összekeverjük
és a 10 percig sült pitetésztára öntjük, majd ráhelyezzük a retekszeleteket. További 35-40 percig sütjük 180 fokon, amíg aranybarna lesz.
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REJTVÉNY/HIRDETÉS

APRÓHIRDETÉSEK
Gábor Eszmeralda becsüs műgyűjtőnő a legmagasabb áron készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, aranyakat, porcelánokat, teljes hagyatékot, stb.
Kiszállás díjtalan. Üzlet: 061/789-16-93, 0630/898-57-20.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyegpadló-lerakás. Minőségi, precíz munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 061-229-5694 festesma.iwk.hu
Könyvek, könyvtárak, teljes hagyaték felvásárlása készpénzért, kiszállással.
0620/9378-592, 789 2401
30 éves gyakorlattal gyógypedikűrös házhoz megy. Minden korosztálynak! Férfiaknak is! 06 20 938 9031”

www.erzsebetvaros.hu

Az erzsébetvárosi önkormányzat honlapján minden információt megtalálhatnak, az önkormányzati, képviselő-testületi hírektől a Polgármesteri
Hivatal irodáinak elérhetőségéig.
Pályázatok, hirdetmények, segélyek,
rendeletek egy helyen!
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