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Mi lesz a városunkkal?

„Mi lesz a városunkkal – Körút menti polgármesterek az elvonásokról” címmel jelentetett meg összefoglaló cikket a Terézváros újság. Kertész Anna főszerkesztő rendelkezésünkre bocsátotta a teljes anyagot,
amiből a legfontosabb adatokat igyekezünk összefoglalni.
A kormány általi elvonások gyakorlatilag a
főváros működését
veszélyeztetik. A
főpolgármester az ellenzéki kerületek vezetőinek támogatásával
tájékoztató kampányt
indított, melynek célja,
hogy egyértelműsítsék:
a főváros és a kerületek forrásmegvonása
a teljes budapesti
lakosság, 2 milliónyi
fővárosi lakos megsarcolása is egyben.

A családi kasszát általában közösen
kezelik a felnőttek, és ahhoz, hogy ne
kerüljenek tartósan mínuszba, bizony a
legtöbbünknél komolyan matekozni kell
a bevételek-kiadások oldalán megjelenő
számokkal. Így vagy úgy, de a legtöbben
valahogy megoldják, önerőből, tervezhető
bevételekkel, kiadásokkal. Ám ha bármi
olyan történik, ami felborítja a bevételi
sort, netán valami komolyabb kiadás
keletkezik váratlanul, akkor eljöhet az
a pillanat, amikor az ember tehetetlenül
tárja szét a karját. Az önkormányzatok
esetében a közös kassza elsősorban az
adóbevételekből, az állami és fővárosi
forrásokból, a parkolási bevételekből, az
ingatlangazdálkodásból kalkulálható, a
kiadásokat is ezek kapcsán kell megtervezni. A kiadások kapcsán fontos tudni,
hogy vannak kötelező feladatok, ilyen
például az óvodák, bölcsődék fenntartása,
az idős- és a szociális gondoskodás, de ide
tartozik a szemétszállítás, a közvilágítás, a
kerületi fenntartású utak javítása, és még
sorolhatnánk. Egy családi kassza esetében
ilyen kiadás a fűtés, a „szemétdíj”, a közös
költség, a villanyszámla is többek között. De
mi van akkor, ha hirtelen a közös képviselő
úgy dönt, hogy holnaptól a szomszéd közös
költségét is nekünk kell kifizetnünk, hogy
mi finanszírozzuk a 2. emeleti lakók gyógyszerköltségét, és a fizetésünk 20-30%-át be
kell adnunk a közösbe. Nos, ha ebbe bele
gondoltak kedves Olvasók, akkor érdemes
elolvasni teljes terjedelmében VI. kerületi
laptársunk összefoglaló írását a kormányzati elvonásokkal kapcsolatban.
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vesztett el tavaly, amely az idén 3 milliárdra emelkedhet. Ez az összeg akkora, mint
amennyibe a kerület egészségügyi és szociális intézményeinek, a bölcsődék, illetve
az óvodák egyéves fenntartása összesen
kerül. Mindeközben a kiadások a járványhelyzet és a kormány intézkedéseinek
következtében folyamatosan nőnek. (...)
Most ezt az új helyzetet is kezelnünk kell,
saját forrásból – mutat rá Soproni Tamás.
Lakhatási válság: Szintén a lakhatási
válság kezelése szempontjából létfontosságú lakásfelújítási programok az áldozatai
a megszorításoknak
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A bevezetőben kitérnek arra, hogy a
január a költségvetés megtervezésének
időszaka az önkormányzatoknál, ami
nem könnyű, az évek óta szűkülő források miatt, most azonban szinte lehetetlen
az ellenzéki vezetésű önkormányzatok
számára, melyek csak elvonást kaptak
a kormánytól. „A járvány miatt kiesett
bevételek, az elvont gépjárműadó, az
ingyenes parkolás, a lefelezett iparűzési
adó és az egyéb megszorítások miatt az
általunk megkérdezett kerületek átlag
10-15 százalékát veszítették el a bevételeiknek, miközben a kiadásaik nőttek.” Az
összefoglaló interjúalanyai: Soproni Tamás, Terézváros polgármestere, Niedermüller Péter, Erzsébetváros vezetője, Pikó
András józsefvárosi és Baranyi Krisztina
ferencvárosi polgármester, valamint Tóth
József, a XIII. kerület első embere.

PIKÓ ANDRÁS, Józsefváros polgármestere:

„Tavaly több mint 2,8 milliárd forintot,
vagyis a működésre fordítható pénz 15
százalékát elveszítettük a kormányzati
elvonás miatt.” Józsefvárosban összesen
4,5 milliárd forint lehet az összes eddigi
elvonás, ami azért nagyon sok, mert az
önkormányzatok költségvetésének 80-85
százaléka kötelezően előírt feladatokra
szól, kötött felhasználással.
Terézváros a tervezett 14 milliárdos
bevételének a hetedét, 2 milliárd forintot

a VII. és a IX. kerületben is. Erzsébetvárosban ahhoz az 1 milliárd forinthoz is
„hozzá kellett nyúlni”, amelyet a szociális
bérlakások felújítására különítettek el, Ferencvárosban pedig gyakorlatilag le kellett
állítani a tömbrehabilitációt – foglalta ös�sze Baranyi Krisztina, a 2021-ben a szokásosnál kb. 2,2 milliárd forinttal kevesebből
gazdálkodó IX. kerület polgármestere.
Erzsébetváros: Kerületünk több mint
2 milliárdos veszteség mellett igyekszik gazdálkodni. „Niedermüller Péter
polgármester az elvonás mértékét és
jelentőségét éppen az útfelújítás, útkarbantartás példáján érzékelteti: » – A szokásos
karbantartásokra az önkormányzat évi 33
millió forintot szánt eddig, amelyre a gépjárműadóból származó bevétel harmadát
fordítottuk. Most, hogy elvették tőlünk a
gépjárműadót, még a rendes karbantartást
sem tudjuk elvégezni, csupán a vészhelyzeteket kezeljük. Ez közép- és hosszú távon az utak állapotának romlásához vezet.
És nem jut pénz a közbiztonsági szempontból fontos, mára teljesen elöregedett
kamerarendszer tervezett cseréjére sem,
leállt a kéménybélelési programunk, emellett a köztisztasági területre is kevesebb
pénz jut, így nem tudjuk folyamatosan
szervizelni a gépeinket. Az óvodáinkban is
csak a legszükségesebb javítási munkákat
tudjuk elvégezni. Jól látszik, hogy ezek
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olyan következmények, amelyektől még
működhet egy kerület, de előbb-utóbb
megbosszulják magukat.«”
Beruházások elnapolva: A XIII.
kerületben a beruházások csúsztatásával,
későbbre halasztásával igyekeznek kezelni
a 4 milliárdos bevételkiesést (a 4 milliárd
forintos összeg megegyezik azzal, amit az
önkormányzat egy évben az egész szociális
területre költ), addig Józsefvárosban rengeteg önként vállalt feladatról kell lemondani.
Az emberektől veszik el: A kerületi
vezetők kitérnek arra is a cikkben, hogy
ezek az elvonások tulajdonképpen a kerületi lakóktól veszik el a lehetőségeket,
a fejlesztéseket, a beruházásokat, a támogatásokat. Erzsébetvárosban gyakorlatilag lakosonként mínusz 164 ezer forinttal
számol a kerületi vezetés is.
Pandémia: Az elvonások mellett a kerületek egyformán küzdenek a pandémia
okozta helyzettel is. „Erzsébetvárosnak
a járvány elleni védekezés és a segítségnyújtás eddig 130 millió forintjába került,
Józsefváros több mint 100 milliót, Terézváros 300 millió forint körüli összeget fordított a járvány miatt bajba jutott lakosai
megsegítésére, és rengeteg önkéntes munkát végeztek. „A pluszfeladatokhoz, amelyeket a kormány az önkormányzatokra
hárított a járványhelyzetben, pluszforrást
nem biztosított” – mondja Pikó András.

Jöhet a csőd?

„Arra a kérdésre, hogy csődbe mehetnek-e az egyes önkormányzatok, a polgármesterek többsége nemmel felel, de azt
elismerik, hogy nehéz idők következnek.
Bár mindannyian azon dolgoznak, hogy
a lakók mind kevesebbet érzékeljenek a
forráselvonásokból, nem lehet megtartani
a szolgáltatások színvonalát, ha az elvonások ilyen mértékben folytatódnak.”
Ráadásul sejteni sem lehet a folytatást.
„A kormány egy péntek este 11-kor megszavaz valamit, és hétfőn újabb százmillióktól esünk el” – mondja Niedermüller Péter.
A cikkből kiderül, hogy a körúti
kerületek baloldali polgármesterei egyformán gondolkoznak
abban, hogy a kerületükben élő
összes lakóért egyformán felelősök. Nincsenek baloldali választók és jobboldali választók, lakók vannak.
Erre a kormánynak is gondolnia kellene. A
teljes cikk elérhető a https://www.terezvaros.hu/hirek/mi-lesz-a-varosunkkal

Hivatal a Covid alatt
Nincs olyan felnőtt
ember, aki valamilyen okból ne járt
volna még ügyet
intézni „A HIVATALBAN”. Vannak, akik
már meglehetős rutinnal intézték ügyeiket, de az elmúlt
év volt az, amikor
minden korábbi menetrendet elfelejthettünk – közbeszólt
a hivatali hétköznapokba is a járvány.
Dr. Laza Margit jegyzővel beszélgettünk
a változásokról.

– Az elmúlt év a Polgármesteri Hivatal, és ezzel együtt az irodák és az ügyfelek számára is
nagyon sok változást hozott. A járvány egy olyan közigazgatási helyzetet teremtett, amire
az önkormányzatiság eleje óta nem volt még precedens. Egyszerre kellett kialakítanunk
egy teljesen új döntési mechanizmust, az ügyfélkiszolgálás módszerét és a védekezési
stratégiát. Utóbbi kettő közelről érintette az irodák dolgozóit és az ügyfeleket is, hiszen a
személyes érintkezést a minimálisra kellett csökkentenünk. A munkafolyamatok jelentős
részét átállítottuk online üzemmódba, és az első járvány idején kidolgoztuk az úgynevezett homeoffice rendszerét is, maximáltuk az irodákban egyszerre dolgozók számát.
– Ez azt jelenti, hogy a Covid miatt csökkent a hivatalban dolgozók száma?

– A Polgármesteri Hivatal dolgozói létszáma 210 fő lehet, ebből nálunk eleve csak
194 állás van betöltve. Attól nem lett kevesebb a feldolgozandó munka, hogy nagyon
sok területen online lehet az ügyeket benyújtani. Ráadásul több olyan terület is van,
ahol eleve lehetetlen elkerülni a személyes ügyintézést, ezek esetében gondoskodni
kellett a biztonságos körülményekről. A racionalizálást egyébként az irodák átszervezésével és újragondolt munkafolyamatokkal oldottuk meg, így most hatékonyabb és
átláthatóbb a Hivatal működése.
– Az online ügyintézés feltételeinek biztosításához szükség volt fejlesztésekre?

– Technikailag eddig is adott volt az online ügyintézés lehetősége, itt tulajdonképpen a lakosság érdeme az, hogy nem okozott fennakadást az átállás. Ebben a témában
arról lesz majd érdemes beszélni, hogy a jövőben hogyan fejleszthetőek a rendszerek,
hogyan egyszerűsíthető még jobban az ügyintézés az ügyfelek számára.

– A járvány a munkavégzés mellett a dolgozókra is nyilván hatással van. Volt covidos
megbetegedés a Hivatalban?

– Szerintem nincs olyan munkahely, ahol ne lett volna, ellenben rendkívül komolyan
vettük a védekezést, a fertőtlenítést. Nálunk a legnagyobb esetszám 4 fő volt, szerencsére a megelőző intézkedések miatt is talán, nem terjedt el sehol a vírus. Az első hullám
tapasztalatai alapján, bár országosan csak november elejétől került újra kihirdetésre a
veszélyhelyzet, mi szeptember elején bevezettük a preventív intézkedéseket. És azt azért
örömmel mondom, hogy hetek óta egyetlen megbetegedésről sem kaptunk hírt a hivatali dolgozók közül, tehát megfelelőnek tűnnek a pandémiás szabályaink.
2021. JANUÁR
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VÍRUSNAPL 9.
Oltják a háziorvosokat

A Péterfy Kórház és a Humán Szolgáltató szervezésében január
8-án megkezdődött az erzsébetvárosi háziorvosok oltása. A Péterfy rendelőintézetében kialakított oltóponton nagyon sokan
várakoztak. Mint megtudtuk, időpontra érkeztek, kora reggel
óta oltották folyamatosan aznap is az egészségügyi és szociális
terület munkatársait, az oltás után viszont kötelező a félórás
„üldögélés”, ezért a sokadalom. Dr. Marián Alexandrával, a
Dembinszky utcai rendelő háziorvosával beszélgettünk, véleménye szerint ahhoz, hogy a normálisnak mondható hétköznapok visszatérjenek, nincs más lehetőség, mint az oltás beadatása. Hogy nem csak levegőbe beszélt a doktornő, jelzi immár
dokumentumnak is számító fotónk: Ő már beoltatta magát.
Folyamatos a Covid-szűrés a Bischitz Johanna
Humánszolgáltató intézményeiben is. Gyakorlatilag
heti rendszerességgel járják
körbe a nevelési intézményeket és az idősotthonokat is. Lapunk információi
szerint a legutóbbi hetek
szűréssorozat eredménye
minden esetben negatív
volt!

Járványparkolás

Bár a Covid és az autók közötti kapcsolatra
semmilyen tudományos bizonyíték nincs, a
kormány meg van róla győződve, hogy az
ingyenes parkolás jelentősen hozzájárul a
járvány elleni védekezéshez. Több felmérés
is azt bizonyítja, hogy a lakosság, legalábbis
a válaszadók jelentős , mintegy kétharmados
többsége ellenzi az ingyenes parkolást. Dr. Oláh
Lajos, a kerület országgyűlési képviselője lakossági jelzések alapján kérdéssel fordult Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető
miniszterhez, hogy hajlandó-e a kormány megfontolni a lakosság
kérését, és azonnal megszüntetni az ingyenes parkolást?
A teljes kérdés így hangzott: „Rengeteg lakossági kérés érkezik
annak érdekében, hogy a kormány azonnal szüntesse meg az
ingyenes parkolást, ugyanis az ellehetetleníti a városok és a
fővárosi kerületek lakóinak életet. A sok körözés a parkolóhelyek
után jelentősen növeli a légszennyezettséget, ami a Covid19-járvány idején különösen veszélyes, és pont a járvány kezelésétől

vonnak el forrást az önkormányzatoktól az ingyenes parkolással.
Erzsébet- és Terézváros lakosságának az a kérése, hogy azonnal
szüntessék meg az ingyenes parkolást”.
A kérdésre Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára válaszolt.
Eszerint a koronavírus-járvány elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze az emberek közötti biztonságos távolság fenntartása,
a tömegközlekedés zsúfoltsága pedig köztudomásúan komoly
veszélyforrás a fertőzés terjedésénél. A válaszból kiderül, hogy ezek
az intézkedések a járvány terjedése elleni védekezés bizonyítottan
sikeres eszközei, és ennek megfelelően addig kívánják őket hatályban tartani, amíg a velük elérhető előnyökkel a magyar emberek
életének és egészségének védelmét érdemben elő tudjuk segíteni.
Oláh Lajos fentiekhez annyit fűzött hozzá kérdésünkre, hogy a növekvő légszennyezettségből, parkolóhely-keresésből, a dugókból
adódó stressz és egyéb egészségkárosító tényezők nagyon sokat
nyomnak a latban, ezért kéri a lakosságot, ha lehet, csak azért ne
üljenek autóba, mert ingyenes a parkolás.
– Számomra ez a válasz természetesen nem volt elégséges, ezért
újabb kérdést tettem fel fentiek kapcsán, miszerint választ várok
arra, hogy milyen adatok alapján gondolja azt a kormányzat, hogy
az ingyenes parkolás csökkentette a tömegközlekedési eszközökön a zsúfoltságot?

Parkolóőrök
szociális szolgálatban

Az EVIN parkolási üzletág jelen
pillanatban mint „fenntartó” üzletág működik, lévén az ingyenessé
tett parkolás miatt a közterületen
dolgozók munkája okafogyott. Ám
ahogy decemberben is megírtuk,
az EVIN és a Humán Szolgáltató
megállapodása eredményeként,
a korlátozások időszakára munkaerő átcsoportosításával megoldották a két intézmény létszámgondjainak egy részét. Az EVIN
parkolóőrei besegítenek az élelmiszer-bevásárlásban a nyugdíjas
otthonok lakói számára, portaszolgálatot adnak és a karácsony
előtti fenyőosztásból is kivették a részüket.

Ha ön idős kerületi lakó, vagy önkormányzati segítségre
szorul, hívja a +361 283-4891-es telefonszámot 8:00 és
16:00 óra között, vagy írjon a koronavirus@bjhuman.hu
e-mail-címre.
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„Engem gyíkká változtatott! De már elmúlt...”
A szállóigévé vált mondatot a Gyaloggaloppból mindenki ismeri, a Covid-oltással kapcsolatos mende
mondák pedig körülbelül a boszorkányüldözős jelenet ezen részéhez illenek a legjobban. Aki oltatni
akar, az félti az egészségét, félti a családját, aki nem akar oltatni, az vagy attól tart, hogy nanochippek
fogják irányítani az életét, vagy attól, hogy nincs több éves teszt az oltások mögött, netán attól, hogy
„már látott is valakit, aki gyíkká változott, de már elmúlt”. A bizonytalanok tábora a legérdekesebb, ők
azok, akik akkor oltatnak, ha egyébként nincs nélküle utazás, mozi vagy fesztiválok.

Az oltás biztonságos!

Tegyünk kicsit rendet a kérdésben: mit is tudunk a Covid-oltásról? Dr. Komáromi Zoltán háziorvossal, az
önkormányzat üzemorvosával beszélgettünk.
– Mit tudunk az oltások hatásáról?

– Ahhoz, hogy a vakcina 1 oltással
is 85-90% körüli biztonságot adjon,
általában a vakcinafejlesztés 2.-4. évében
jutnak el a kutatók. Most azok a hírek
járnak, hogy ez a régi típusú kínai vakcina 3 oltással éri el ezt a hatékonyságot, és
ez gyakorlatilag egy felépített immunitást
ad. A Pfizer-vakcinánál például csak a
vírus örökítőanyagát visszük be a szervezetbe, ami egy genetikai kódot tartalmaz,
ellenben a 2. oltás után 1 héttel 95-96%
védettséget kapunk.

– Tavaly év elején Kínából elindult egy
olyan fertőző betegség, ami most már körbeért a Földön. Több, mint 90 millió ember megbetegedett benne, és több, mint
kétmillióan meg is haltak. Gyakorlatilag
egy klasszikusan csak állatokat fertőző
betegség terjedt át az emberekre, úgy,
hogy az első évben sem védőoltásunk,
sem igazán hatékony gyógyszerünk nem
volt ellene. A védekezés azzal indult, hogy
átszerveztük az életünket, és a klasszikus,
XVIII-XIX. századi járványügyi intézkedések voltak bevezethetőek: rengeteg
kézmosás, maszkok, távolságtartás, de a
hatékony megoldás a védőoltás elterjedése lesz. Ehhez a világon az emberek
minimum 60-70%-át be kell oltani.
Bízunk benne, hogy rövidesen a hatékony
gyógyszert is meg fogják találni a kutatók,
és akkor a megbetegedett emberek életét
is meg fogjuk tudni menteni.

„Én az első
adandó lehetőséggel élve,
szilveszter napján
beoltattam magam.”
– Mi a különbség a vakcinák között?

– A XIX. század végén indul el az az
orvosi beavatkozás, amit vakcinációnak
nevezünk. Tulajdonképpen egy olyan
védőoltásról van szó, ami a kórokozó
elölt mintáját, vagy pedig az ellenanyagot
juttatja be a szervezetbe. Jelen esetben a
nulláról indultunk, ugyanis ezt a betegséget, ezt a kórokozót eddig nem ismertük,
versenyfutás volt az idővel, hogy milyen
technológiával készült védőoltást tudnak
minél hamarabb biztonságosan előállítani,
hatóságilag engedélyezni és minél többet
gyártani. A klasszikus védőoltás, amikor
„elölik” a vírust, és ezt bejuttatva a szervezetbe mi magunk kezdjük el termelni az
ellenanyagot. Az újabb technológiák már
csak a vírus egy részét használják fel, ezt
split vakcinának hívjuk.

– Bármelyik vakcina biztonságos?

– Minden olyan vakcina biztonságos,
amit az Európai Gyógyszerügynökség
megvizsgált, és törzskönyvezett. A
védőoltás egy nagyon bizalmi kérdés, ami főleg igaz az első generációs
vakcinákra. Az oltóanyag nem lehet
mérgező, tehát nem lehet toxikus
szövődménye, hatékonynak kell lennie,
és fontos, hogy a védettség meddig áll
fenn. Nem mindegy hogy 3-4 hónapig,
3-4 évig, vagy élethosszig. A legújabb
vakcinának is mindössze 7-8 hónapos
az előélete, az később fog kiderülni,
hogy rövid távon vagy hosszú távon ad
védettséget az oltás.

– Beoltatta már magát?

– Én az első adandó lehetőséggel élve,
szilveszter napján beoltattam magam, a
következő oltást nemsokára kapom. Ez
természetesen nem jelenti azt, hogy nem
kell betartanom a járványügyi védekezési
szabályokat, de azt igen, hogy én már
ilyen értelemben bizonyos védettséggel fogadhatom a betegeket, vagy itt az
önkormányzatnál a dolgozókat.
2021. JANUÁR
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Kártyavár

Hogy mitől válik egy épület műemlékvédetté, hogy építészeti, kulturális,
történelmi értéke van-e, hogy helyi, országos vagy nemzetközi érték, azt
nagyon sok tényező befolyásolja. Azok a januári események, melynek a Kazinczy utca 55. szám alatti épület volt a főszereplője azt jelzik, hogy Erzsébetváros önkormányzata számára ugyanolyan fontos ezen értékek képviselete, mint a civil szervezeteknek és a lakosságnak. Nézzük, hogy sikerült
elérni az előbb felsoroltak megmozdulásával és összefogásával, hogy ne
omoljon össze kártyavárként az az épület, ami Wichmann Tamás kultikus
kocsmája, de jóval ezt megelőzően a magyar kártya otthona is volt.

Január 5-én Jamrik Levente történész, városkutató írta meg elsőként, hogy hamarosan lebontják a pesti zsidónegyed egyik ismert
házát, a Kazinczy utca 55. alatt található, mindenki által csak
Wichmann-kocsmaként ismert épületet. Ezt követően lényegében „felrobbant” az internet, civil szervezetek tucatjai és online
újságok sokszorosították a hírt. Egy ötemeletesre tervezett, 11
szobás szállodát képzeltek ide, az elsőként 1987-ben megnyitott,
majd kultikussá vált romkocsma helyére, ide, ahol Schneider
József kártyakészítő mester útjára indította a magyar kártyát.
Sok helyütt olvasható, hogy az épület műemlék volt, ez
azonban nem felel meg a valóságnak. Kétségtelen tény, a
környék világörökségi, védett zónába tartozik, ám ez a besorolás nem zárja ki sem a szintráépítést, sem a felújítást, a fejlesztést, sőt bizonyos szempontok betartásával a bontást sem.
A szállodáról szóló tervet 2018 decemberében a kerület akkori
alpolgármestere, Hutiray Gyula engedélyezte, de a bontásról és
építésről szóló döntés már nem az önkormányzat, hanem Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztályának kezében volt, ahová tavaly márciusban került a
dokumentáció. Aztán kiadták a jogerős bontási engedélyt is.
Tavaly a Magyar Kulturális Örökség Alapítvány kezdeményezte a hasonló ügyekben eljáró Lechner Tudásközpontnál,
hogy az épület kerüljön műemlékvédelem alá. A Tudásközpont
két örökségvédelmi szakértője azonban úgy ítélte meg, hogy az
épületnek nincs építészeti értéke.
Az örökségvédelem új szakasza: A hírekben és a Facebookon forrni kezdtek az indulatok, civilek, magánszemélyek,
az Élhető Erzsébetváros Egyesület képviselője, a helyi vezetés –
akikhez kulturális szakemberek is csatlakoztak – kezdtek munkába a történelmileg mindenképpen értékes épületért. Az épület
tervezett lebontásának híre után Erzsébetváros Önkormányzata

egyeztetésre invitálta az Óvás! Egyesületet, Ráday Mihályt, a Budapesti Városvédő Egyesület örökös tiszteletbeli elnökét és Bojár
Iván András művészettörténészt, építészkritikust. A szakértők és a
kerület vezetése hosszú távú együttműködésben állapodtak meg.
Ezzel kapcsolatban a kerület polgármestere, Niedermüller Péter
úgy fogalmazott: „Ezzel az örökségvédelemben egy új szakasz
kezdődik, mivel Erzsébetvárosnak fontos, hogy megvédjük és
utódainknak is megmutassuk kulturális örökségünket.” A civil
alpolgármesteri posztot betöltő Szücs Balázs hozzátette: a kerület
vezetése szakértők bevonásával értékleltárt készíttet, hogy a kerület más, kultúrtörténeti, vagy építészeti jelentőségű épületei esetén
korábban közbeléphessenek.
Úgy tűnik, az épület megmenekülhet!
Mindössze egyetlen nappal a megbeszélés után a Miniszterelnöki
Hivatal váratlanul a következő közleményt adta ki: „A kulturális
örökség védelméért felelős Miniszterelnökséget vezető miniszter
azonnali hatállyal elrendelte (...) a VII. kerület Kazinczy u. 55.
szám alatti (Wichmann-kocsma) ingatlanok esetében a műemléki
védettségi eljárás megindítását. Az eljárás befejezéséig, amit a Miniszterelnökség gyorsított ütemben fog lefolytatni, az ingatlanokon
tilos bármilyen bontási vagy építési munkálatot végezni.”
De van itt más is: Bajkai István, az előző ciklus fideszes
alpolgármestere ugyanekkor közleményt adott ki, melyben
az új polgármestert tette felelőssé azért, hogy a parkolóhelyek
megváltásának aláírásával megnyitotta a lehetőséget az épület
bontása előtt. Niedermüller Péter lapunknak átküldött válaszában rámutatott, hogy az építési engedélyezési eljárást Budapest
Főváros Kormányhivatala folytatta le, így az ő kompetenciájuk
volt elbírálni az építési engedély kérelmében szereplő épület rendeltetését. Ugyancsak a Kormányhivatal feladata a parkolóigény
számítás ellenőrzése is.

GYORSHÍR! NYOMDAI LEADÁSUNK ELŐTT ÉRKEZETT!

Védelem alá került a Wichmann-kocsma!

Budapest Főváros Kormányhivatala arról értesítette ma Erzsébetváros önkormányzatát, hogy a Kazinczy utca 55. szám alatti épületre
kiadott bontási és építési engedélyt visszavonta, illetve egy másik határozatban az épületet egy évre szóló, ideiglenes műemléki
védelem alá helyezte. Erzsébetváros önkormányzata üdvözli a döntést és reméli, hogy a Miniszterelnökség illetékes hivatala is
hozzájárul ahhoz, hogy a Wichmann-kocsma mielőbb megkapja a végleges műemléki védelmet. Egyben köszönetet mondunk a
civileknek, azoknak az erzsébetvárosiaknak, akik ebben az ügyben is partnereink voltak, és akikkel együttműködve mindent elkövetünk,
hogy megóvjuk kulturális és épített örökségünket.
ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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Mester Tamás, a BZSH elnöke, Niedermüller Péter polgármester, Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga főrabbija
és Szücs Balázs alpolgármester

ÖNKORMÁNYZAT/KÖZÉLET
Márton István
emléktáblája előtt lánya,
Ágnes

Emlékezzünk: holokauszt
A történelem kegyetlen tud lenni, és a közös emlékezet még azok fejébe is kitörölhetetlen nyomokat
vés, akik az eseményeknek sem átélői, sem szemtanúi nem voltak. Mert közös emlékezet nélkül
nincs nemzeti identitás.
A Vörös Hadsereg 76 évvel ezelőtt, 1945. január 18-án űzte ki az
utolsó német és magyar alakulatokat a főváros pesti oldaláról, és
ekkor szabadította fel a pesti gettót. Emellett januárban van még
egy fontos emléknap, az ENSZ közgyűlése 2005-ben január 27-ét
a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Ez a nap az
auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának évfordulója.
A két emléknap alkalmából két helyen is szűk körű koszorúzásra került sor a kerületben. Egyrészt a valamikori gettókórház
emléktáblájánál, a Wesselényi és Kertész utca sarkán, illetve a 28
erzsébetvárosi Világ Igaza egyikének, Márton Istvánnak Csányi

utcai emléktáblájánál. Niedermüller Péter polgármester a Wesselényi utcai emléktáblánál elmondta: „Nem feledkezhetünk meg
arról, hogy a holokauszt mindannyiunk szégyene, Magyarország
és a magyar történelem szégyene. Meghajtjuk fejünket az áldozatok emléke előtt, és elgondolkodunk azon, milyen országban
éltünk akkor és milyen országban akarunk élni ma.”
Frölich Róbert főrabbi szerint január 18-a legfontosabb üzenete, hogy semmiféle különbség miatt nem szabad éket vernie
az emberek közé a gyűlöletnek. Olyan értékeket kell találnunk,
amelyek összekötnek bennünket most és akár ezer év múlva is.
Mivel szervezett megemlékezést nem lehet tartani, Márton
Ágnes, Márton István lánya, a főhajtás után érkezett édesapja
emléktáblájához. Kollégánknak elmondta: „Nem lehet elfelejteni,
hogy ezek az emberek, akik életük kockáztatásával mentettek
másokat, mennyire bátrak voltak. Senki nem mondta meg nekik,
mit tegyenek, így diktálta a lelkiismeretük. Apám is ilyen volt.”

„Mindkét nap a felszabadulás napja”
E két emléknappal kapcsolatban Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga főrabbija osztotta meg velünk
gondolatait.
– Január 18-a Budapesten jeles nap, az auschwitzi tábor felszabadítása azonban jóval szélesebb kört érint. Bizony
Európa zsidó lakosságának jelentős része rendelkezik olyan mártír hozzátartozóval, aki Auschwitz kéményén
szállt el. Mindkét nap ambivalens érzelmeket kelt. Az egyik értelemszerűen a gyász. Különösen most, a lassan
egy éve tartó karantén-időben empatikusan tudunk a gettó lakói felé fordulni. Gondoljunk bele, mi magunk,
akik minden kényelemmel el vagyunk látva – melegvíz, fűtés, ha akarjuk még az élelmiszer is házhoz jön –
megszenvedjük a bezártságot. A gettóban a XX. század egyik legkeményebb telén, fűtés, élelem, gyógyszerek,
víz nélkül éltek az emberek. Több család bezsúfolva egyetlen szobába. Mi a vírustól, ők a nyilasoktól rettegtek.
Mi nem tudjuk, hol kapjuk el a vírust, ők nem tudták hazaérnek-e este, ha kimerészkedtek az utcára. Mindezzel
nem párhuzamot szeretnék vonni a kettő között, csupán próbálom a saját életünkön keresztül szemléltetni, hogy
amit mi megpróbáltatásnak élünk meg, az semmiség ahhoz képest, amit ők a gettóban éltek meg.
Nekünk, magyarországi zsidóknak különösen fontos és felszabadító nap kell, hogy legyen január 27-e, mert
ha ez a nap nincs, mi sem vagyunk. Ebben az értelemben tehát ennek a két napnak örömtelinek kellene lennie. Ugyanakkor ott van
mögötte a rengeteg halál, ott vannak mögötte az elpusztított, kiirtott családok, akiknek nem maradt túlélője.
1946 óta a Dohány utcai zsinagógában vagy a sírkertben, ahol a gettó áldozatainak egy része nyugszik, megemlékező istentiszteletet tartanak. Feltehetően az első ilyen megemlékezés után alakult ki az a gyakorlat, amikor még nagyon közel volt a trauma, hogy ez alapvetően
egy gyászos istentisztelet legyen. Csupán az utóbbi néhány évben halljuk meg a gyász mellett a hálaadás és az öröm kicsiny hangját is.
2021. JANUÁR
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Klára, Klárika, Doktornő... Búcsúzunk
Lapzártánkkor érkezett a megrendítő hír: Életének 82.
évében, 2021. január 21-én, váratlanul elhunyt dr. Vedres
Klára belgyógyász háziorvos, volt önkormányzati képviselő. Dr. Vedres Klárát Erzsébetváros önkormányzata saját
halottjának tekinti.
Dr. Vedres Klára 1969-től körzeti orvosként, 1980-tól Rendelőintézeti munkatársként, majd 1992-től háziorvosként dolgozott az István és a Hársfa utcai
körzetekben. 1994-től 2006-ig önkormányzati képviselőként, a Szociális és
Egészségügyi, majd a Szociális Bizottság elnökeként is dolgozott a kerületben, a
helyiekért.
Sok cím, titulus fűződik nevéhez, de mögötte a gondoskodó embert, a betegeiért felelősségteljesen dolgozó orvost, az egészségügyért, a szociálisan rászorulók
megsegítéséért, korábban a választókerületében és az Erzsébetvárosban élő
lakosságért küzdő asszonyt látják mindazok, akikkel kapcsolatba került.
Szívvel, lélekkel erzsébetvárosi volt. Tevékeny ember, akinek még tervei
voltak. Akit sem a kora, sem a járvány nem akadályozhatott meg abban, hogy
orvosi esküjének és lelkiismeretének eleget téve az utolsó pillanatig dolgozzon,
hogy segítsen betegeinek, a kerületieknek.
Nyugodjon békében!

Módosult a szociális rendelet

Több rászoruló ember kaphat még több segítséget – közölte Erzsébetváros Önkormányzata. Annak érdekében, hogy még több szociálisan hátrányos helyzetben lévő kerületi család részesülhessen támogatásban, Erzsébetváros képviselő-testülete módosította a szociális rendeletet, amely már az év elejétől,
2021. január 1-től hatályos.

Összefoglalva:
• Az egyes támogatásokat más jövedelemhatárokkal lehet
igénybe venni,
• emelkedtek a támogatási összegek és
• módosultak az adósságkezelési szolgáltatás szabályai.
Rászorulók, krízishelyzetben lévők, tartós létfenntartási gondokkal küszködők számára megemelték a havi juttatást, így
az éves keretösszeg 72.000 Ft-ra módosult. Az egyedülállók
esetében a jövedelemhatár is emelkedik.
Különösen méltánylást érdemlő esetekben, legfeljebb 100.000 Ft
összegű települési támogatásban részesülhet az, aki ezt kéri. Fontos,
hogy mostantól azok is kaphatnak ilyen támogatást, akik fogyatékkal élnek, illetve akiknek családjában fogyatékos személy él.

Milyen helyzetben kaphat valaki támogatást?
• Ha létfenntartást befolyásoló hirtelen haláleset történik,
• ha elemi kár éri a családot,
• ha a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban diagnosztizált súlyos betegség miatt csökkennek a család bevételei.

Temetés, beiskolázás, lakhatás, gyógyszer
Az önkormányzat több támogatást ad, ha valaki elhunyt rokona
temetéséhez kérne hozzájárulást. Változnak a köztemetésre
vonatkozó méltányossági szabályok is. Elengedhetik a temetési
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költséget abban az esetben, ha „különös méltánylást érdemlő
körülmény” áll fenn, például a kérelmező súlyosan fogyatékos személy. Megemelték a méltányossági jövedelemhatárt is,
114.000 Ft-ról 142.500 Ft-ra, ha valaki részletfizetést kér.
Az iskolakezdéshez kérelmezhetik a szülők a beiskolázási
települési támogatást, évente egy alkalommal. Ennek mértéke
10 ezer Ft/gyermek/évről, 20 ezer Ft/gyermek/évre emelkedik.
Egyedül élők esetében emelkedik a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó települési támogatás jövedelemhatára. A támogatást az az egyedül élő ember kaphatja meg, akinek havi jövedelme nem haladja meg a 105.450 Ft-ot.
Megemelkednek a jövedelemhatárok a gyógyszerkiadásokhoz
nyújtott települési támogatás esetében is. Így a nyugdíjemelés
miatt nem eshetnek el a nyugdíjasok a gyógyszertámogatástól.

Lakhatási hátralék
Egyszerűsödik a támogatás szabályozása azok esetében is, akik
nem tudják kifizetni a számláikat és hátralékot halmoztak fel.
Az új szabályok értelmében többen és gyakrabban kérhetnek
lakhatási támogatást az önkormányzattól.
A rendelet pontos szövegét az önkormányzat
honlapján találhatják. https://www.erzsebetvaros.
hu/nyilvanossag/onkormanyzati-jogszabalyok_-rendeletek/2020-5
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Hatalmas összefogás
a rászorulókért

Decemberre az adománygyűjtő- és nyújtó szervezetek országszerte nagy szervezésbe kezdenek, karácsonyt megelőzően pedig a legtöbb embernek megnyílik a szíve. Erzsébetvárosban az önkormányzat és
Humán Szolgáltatója meghirdette Ajándékozz örömöt adománygyűjtő akcióját, melynek eredményeként
felsorolhatatlanul sokan juttattak el szárazélelmiszerből, játékokból, higiéniai felszerelésekből, maszkokból, édességből, ruhaneműkből álló ajándékcsomagot a megjelölt gyűjtőpontra, a Mozgáscentrumba.

Több mázsányi adomány: Képtelenség megnevez-

ni az összes adományozót, de a kerület vezetőitől, egyházi
közösségen, helyi sportegyesületen, a rendészeti igazgatóságon keresztül, erzsébetvárosi vállalkozókig nagyon sokan
megmozdultak a felhívásra, és ebben az esetben nem is a
név, hanem a gesztus a fontos. A Bischitz Johanna Humán
Szolgáltatótól megkapott adatok magukért beszélnek, 19
nagycsaládhoz juttattak el tartósélelmiszer-, szaloncukor-,
édesség-, tisztasági és tisztítószer-, maszk-, gyermekruha-,
téli ruházat-, cipő-, játékcsomagot. Itt azért fontos az is, hogy
bizonyosan jó helyre kerültek az adományok, a legnagyobb
családban például 9 gyermeket
nevelnek. Mellettük talán kicsit
könnyebbé vált az ünnepek előtti és alatti időszak 44 alacsony
jövedelmű, idős, helyi lakónak
is, akik tartósélelmiszer csomagot, és szaloncukrot kaptak. A
hihetetlen méretű megmozdulás
eredményeként január elején
újabb 65 család jutott tartósélelmiszer-csomaghoz.

Fenyőfák: A kerület önkormányzata decemberben 500
rászoruló számára biztosította ingyenesen a fenyőfákat, nekik
házhoz is szállították a fákat, plusz egy nagy csomag almát is
kaptak a lakók. A képviselő-testület tagjai beszálltak a segítő
munkába is, minden intézmény számára egyenként kihordták az igényelt fenyőket, és hatalmas almaszállítmány jutott
mindkét idősotthonunkba is.
Étel: A rászoruló családok között egy pontos

krízislista alapján 2x250 élelmiszercsomagot
osztottak szét decemberben Erzsébetvárosban, az Ételt Az Életért Alapítvány és a Bischitz
Johanna Humán Szolgáltató Központ közös
szervezésében. Melegételt is osztottak az Akácos
udvarban, összesen 290 adag készétel, 50 adag
halászlé, alma, csirkemell sonka, szaloncukor
került a szatyrokba egy magát megnevezni nem
kívánó adományozótól, és az Egészségkonyha
is további csaknem 400 adag étellel segítette a
rászorulókat, melyben halászlé, székelykáposzta
és töltött csirkecomb rizibizivel volt a választék.

Folytatódik a gyűjtés: Erzsébetvárosban a Családsegítő Szolgálatnál jelentkező krízisben lévő családok száma a 2020as évben megduplázódott, és a kerületi szociális szakemberek szerint óriási szükség van a társadalmi szolidaritásra: háromszor annyi rászoruló háztartást regisztráltak az utóbbi időben, mint múlt évben ilyenkor. A gyűjtést tehát nem hagyják abba, a
járvány miatt egyébként zárva levő Mozgáscentrumba (Lövölde tér 7., bejárat a Király utca felől) várják a tartós élelmiszer és
egyéb adományokat. Ruhagyűjtést is szeretnének szervezni, erről lapunk is tájékoztatni fogja a lakosságot.
2021. JANUÁR
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A Klímavédelmi
Akcióterv Erzséb
etváros
honlapján elérh
ető. Amennyiben
kérdése
vagy észrevétele
van ezzel kapcso
latban,
azt a Klímavédelm
i és Fenntarthatós
ági
Kabinetnek írhat
ja meg
(toth.csaba@erzs
ebetvaros.hu).

Elfogadták Erzsébetváros
Klímavédelmi Akciótervét
Forgalomcsökkentés, épületek energetikai felújítása és megújuló energiaforrások – ez a három fő
pontja az akciótervnek.

Erzsébetváros Önkormányzata 2030-ig 40%-kal szeretné csökkenteni a kerületi szén-dioxid-kibocsátást, erről 2020-ban a
kerület megkérdezte a helyben lakókat. A kérdőívekre válaszoló
erzsébetvárosiak és a klímaügyi szakértők segítségével született
meg a Klímavédelmi Akcióterv. A felmérést a Jóügy Kft. munkatársai végezték, a számításokat pedig Beleznay Éva mérnök, Budapest korábbi főépítésze az európai uniós módszertan alapján.
A Klímavédelmi Akcióterv foglalja össze, hogy 2030-ig milyen
energetikai és klímavédelmi célú intézkedéseket, beruházásokat
kíván megvalósítani Erzsébetváros Önkormányzata, közösen a
kerület lakosaival, vállalkozásaival és civil szereplőivel.
– Össze kell fognunk ahhoz, hogy jelentős eredményeket
érjünk el, ehhez az önkormányzatnak szüksége van a helyben
lakókra, dolgozókra, vállalkozókra is – hívta fel a figyelmet
Tóth Csaba, a Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kabinet vezetője. A legtöbb szükséges beruházáshoz ugyanis az önkormányzatnak önmagában és még EU-s pályázati pénzekkel sincs
elegendő forrása. Az akcióterv – ami letölthető az önkormány-

zat honlapjáról – elsősorban olyan klímavédelmi beruházásokat
tartalmaz, amelyekkel csökken az elfogyasztott energia mennyisége, mert például jól szigetelnek a házfalak. Ezek tehát olyan
beruházások, amelyek már 5-10 éven belül megtérülnek.
Ugyancsak fontos pontja az akciótervnek a zöldfelületek
növelése, azaz a kerület várhatóan több parkot is létre fog hozni
a következő tíz évben. Az akcióterv fontos szerepet szán a forgalomcsökkentésnek is, mert ilyen méretű autóforgalom mellett nem
lehet teljesíteni a klímacélokat – amelyek az emberiség túléléséhez
szükségesek.

Erzsébetváros Önkormányzata csatlakozott

a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége (Covenant
of MayorsforClimate&Energy, CoM) nevű nemzetközi szervezethez, és a szövetséghez való csatlakozás feltételeként készíttette el Fenntartható Energia- és Klímaakciótervét (angolul SECAP,
ami a Sustainable Energy and Climate Action Plan rövidítése). A
szövetséghez való csatlakozás feltételeként Erzsébetváros kötelezettséget vállalt a kerületi kibocsátások 40%-os csökkentésére, és emellett átfogó stratégiát és akciótervet is kidolgoznak
az önkormányzat munkatársai, amelyek az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodóképesség erősítését szolgálják.

Soha nem volt ennyire sok bicajos
A BKK öt, nyilvánosan elérhető adatokat mutató kerékpárszámlálóján 15%-kal nagyobb forgalmat mértek 2020-ban,
mint 2019-ben. Tavaly összesen 2.771.710. kerékpározót
számoltak ezeken az útvonalakon. Arányaiban decemberben nőtt legjobban a biciklis forgalom az előző év azonos
hónapjához képest, helyenként 29% és 95% közti növekedést produkálva. A koronavírust, a 3-as metró lezárását
és a szinte lehetetlenné vált parkolási helyzeteket is egyszerűen meg lehet úszni biciklivel – hívta fel a figyelmet a
Magyar Kerékpárosklub.
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Rendőrkutyák bevetésen

Majd’ minden híradásban, ha a hetedik kerületről és a rendőrségről van szó, megjelenik a kábítószerkereső kutya. Ezek a négylábú nyomozók elképesztő fegyelemmel és odaadással szagolják ki a drogot,
főleg a razziákon lehet velük találkozni. Utánajártunk, hogyan csinálják.
Rengeteg városi legenda kering a rendőrkutyákról: hogy rászoktatják őket a kábítószerre, hogy a bevetések között a hátukon
hevernek a kanapén egy rendőrségi irodában, miközben a gazdi
a jelentését gépeli és hasonlók. Persze ez nem igaz. Valójában a
rendőrkutyák élete – kis túlzással – játékból, gyakorlatozásból
áll. Játék nekik kiszagolni az elrejtett kábítószeres csomagocskákat, játék megtalálni az eltűnt emberek nyomait, játék elfogni a
bűnözőket. Amikor nem bevetésen vannak – a BRFK-n naponta
négyszer is akár – akkor ezeket a játékokat pörgetik szinte egész
nap. Este pedig a legtöbben hazamennek a gazdijukkal. Mindennek személyesen is utánajártunk: elmentünk Dunakeszire, ahol a
BRFK Bűnügyi Kutyavezető Alosztálya gyakorlatozik velük. Stein Mária és Deskó Gyula rendőr alezredes vezetett bennünket körbe és mutatta meg, hogyan foglalkoznak a kutyákkal. Erről videófilmet is
készítettünk, ami megtekinthető az
Erzsébetváros Hírein, a facebookon.

Bárhol megjelenhetnek

Az alosztály a BRFK-hoz tartozik,
nem pedig a kerületi kapitányságokhoz. – A Bűnügyi Kutyavezető Alosztály területi illetékessége
egész Budapestre kiterjed. Budapesten vagy Erzsébetvárosban
bárhol megjelenhetünk – mondta lapunknak Stein Mária. Így
történhet meg, hogy egy-egy
razzia, vagy akció során a kutyák mindenhol felbukkannak.

Gondolatátvitellel is működnek

A kutyák egy része a rendőrség tulajdona, másik részüket általában tartós bérletbe veszi a kutyavezetőktől, vagyis a BRFK fizeti a
tápot és az állatorvost, de a kutyavezető marad a tulajdonos. Ez a
konstrukció teszi lehetővé a hatékony munkavégzést, a harmonikus együttműködést a kutyavezető-kiképző és az eb között.
– Van, aki szinte szerelmes a kutyájába, ez jó, ha nagy az érzelmi
kötődés. Az is sokat számít, ha hazahordja a kutyát, és otthon
van vele. Ez azért is jó, mert olyan kötelék alakul ki, ami a kennel
tartásnál nincs meg – mondta lapunknak Stein Mária, aki szerint
meg kell lennie a köteléknek a négylábúval, de hogy ez mennyire
szoros, az egyénenként változó. A rendőrök emlékeznek arra a
kollégájukra, aki azért nem váltott munkahelyet, hogy ne kelljen
a kutyát másra hagynia. Addig maradt a rendőrségnél, amíg a
kutyája megöregedett és nyugdíjazták, annyira szorosan kötődtek
egymáshoz. – Nincs az a pénz, amiért odaadnám a kutyáimat
bárkinek, nagyon szoros a lelki kötődés velük – állította mindegyik interjúalanyunk. – Ismerjük a kutyánkat, nem kell mondanunk semmit egymásnak, van egyfajta gondolatátvitel a kutyás
rendőr és a kutyája között – árulta el Deskó Gyula.

Stein Mária

Korai kiválasztás

Hogy lesz az esetlen kölyökből olyan
hős, amelyik 24 tonna kávé között
is kiszagolja a drogot? (Mert ilyenre
is volt példa – a kávé sem tereli el a
kutyák szaglását.) A BRFK-nál már
kölyökkorától nevelik a kutyusokat, így
a rendőröket nem érhetik meglepetések, amikor bevetésre küldik hűséges
társukat. – Sokan azt gondolják, hogy
a kiválasztásnál mindenfélével tesztelgetjük a kiskutyát, de ez nem így van
– mondta el Stein Mária. A kiképzők a
szülőket nézik meg először, hogy azoknak milyen tulajdonságai
vannak. Megfigyelik a korábbi almokból származó ebeket. A 10
hónapos–1 éves kiskutyák esetében lehet tesztelni, hogy hogyan
viselkedik különböző helyzetekben, mi a viszonya az élelemhez,
hogyan játszik. Ezekből a gyakorlott szem ki tudja szúrni, melyik
alkalmas felelősségteljes munkára. A kutyavezetők szerint 100
kutyából, ha 5 alkalmas rendőri feladatokra.
A rendőrségnél egyébként már nem fajta szerint választják
ki a leendő munkatársat. A rendőrök szeretik a mozgékony, jól
motiválható ebeket, amelyek szeretnek enni, játszani, futni –
egyszóval nem kanapékutyák. – Nincs speciális kutyafajta, ami
alkalmas a bűnügyi-szolgálati munkára – avatott be bennünket
az alezredes. – Régen 99%-ban kan németjuhászt tartottunk, ez a
fajta jól tűrte a kennelt és a gazdaváltást, illetve ebből állt rendelkezésre a legnagyobb populáció. Most ott tartunk, hogy mindenfajta kutyánk van, fele-fele kan és szuka. Én szukapárti vagyok,
könnyebben képezhető, simulékonyabb és finomabb – tette
hozzá Stein Mária, aki szerint a házkutatásnál nem az a cél, hogy
mindent borogasson fel, hanem, hogy ne törjön össze semmit.
2021. JANUÁR
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Erzsébetváros Hírei

Facebook/Erzsébetváros Hírei
www.erzsebetvaros.hu
Nagyon sokan olvassák a
híreket online, és ha lehet,
még többen tartják a kapcsolatot barátaikkal, rokonaikkal,
munkatársaikkal a közösségi
portálokon, így például a
Facebookon is. Erzsébetváros
Önkormányzatának honlapja a www.erzsebetvaros.hu,
közösségi oldala az Erzsébetváros Hírei, melyen keresztül elsősorban
a helyi lakosság számára fontos híreket,
közérdekű, közéleti és színes, kulturális
információkat osztanak meg a látogatókkal. A legfrissebb anyagok között böngésztünk, olvasóink pedig a legfrissebb híreket
is olvashatják, ha ellátogatnak az oldalra.

Megjelent Erzsébetváros idei első
hírlevele!

Akit érdekelnek az aktuális kerületi hírek, és
szeretne azokról mielőbb értesülni, annak a
lakónak érdemes feliratkozni a kerület online hírlevelére. https://erzsebetvaros.hu/

Illetékmentesség!

Január 1-től nem kell illetéket fizetni az
elsőfokú közigazgatási eljárásokért. Az illetékekről szóló törvény 2021. január 1-jétől
hatályos változása alapján az elsőfokú
közigazgatási hatósági eljárások idén már
nem esnek eljárási illetékkötelezettség alá.
Ennek értelmében mostantól megszűnik az
általános, háromezer forintos illetékfizetési
kötelezettség. További információért keressék fel honlapunkat: www.erzsebetvaros.hu

Változott a gépjárműadó

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási
feladatokat 2021-től a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal veszi át. A változás a gépjármű
tulajdonosokat nem érinti, de akik állandó
utalással fizetik az adót ellenőrizzék a célszámlát. Részletek a kerület honlapján, és
az Erzsébetváros Hírei Facebook-oldalon.

Adózási tájékoztató

A www.erzsebetvaros.hu oldalon már elérhető a 2021. évi Adózási tájékoztató, hívja
fel a figyelmet a kerületi Facebook-oldal is.

Közmeghallgatás

Tavaly a pandémia miatt nem tudott a kerületi önkormányzat sem közmeghallgatást
tartani, de az írásban feltett kérdésekre
összegyűjtötte a kerületi kommunikáció a
válaszokat, melyek a honlapon elérhetőek. A kérdezők lényeges, sokakat érdeklő
témákat vetettek fel, a forgalomcsillapításról, az Erzsébetváros kártyáról, a kutyapiszokról, köztisztaságról. A kérdéseket és
válaszokat következő lapszámainkban mi
is feldolgozzuk.
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HÁZUNK TÁJA

Praktikus információk a hétköznapokból
A téli időszakban bizony pluszfeladatok is hárulnak a társasházak kezelőire, ez pedig a hideggel, a hóval, síkosságmentesítéssel
kapcsolatos. Míg feltérképeztük a jogszabályi környezetet, addig
kiderült, hogy számtalan egyéb kötelezettség is hárul a felelős
fenntartókra, tulajdonosi közösségekre, kidőlt fa, leomló vakolat,
gépjárműkár, és sok egyéb témában. Az EVIN Házunk tája sorozata
most néhány lapszámon keresztül társasházi kisokossal igyekszik
segíteni a tájékozódást.

1. rész / Síkosságmentesítés

A téli időszakban a lehulló csapadék miatt
kialakuló jegesedés következtében síkossá
válnak a járdák, burkolatok, ami balesetveszélyt jelent a közlekedők számára. Az
5/2004. (I.28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályozásáról
szóló törvény alapján, ha a jogszabály
másként nem rendelkezik, az ingatlan
tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan
előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m
széles területsáv, illetve ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes
terület), valamint a járdaszakasz melletti
nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.
Míg az úttest burkolatának tisztításáról
az út fenntartójának kell gondoskodni a
48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendeletben
meghatározottak szerint. Ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes
terület letakarítása az ő feladata.
A társasházak esetében a síkosságmentesítés elmulasztása miatt bekövetkezett dologi vagy személyi kár
esetén a társasház tehető felelőssé.
A társasház előtti járdaszakasz tisztítása
a tulajdonostársak kötelezettsége, akik
közgyűlésen döntenek arról, milyen
módon előzik meg az esetleges ebből
adódó károkozást. Hóeltakarítással és
síkosságmentesítéssel megbízható külsős

cég, de elvégezheti azt a házfelügyelő, a
gondnok, vagy a tulajdonostársak. Ha a
társasházban üzlet található és a járdaszakaszt kizárólagossággal használják,
a hó eltakarítása alapvetően akkor is
a társasház dolga, egyéb esetben megállapodás kérdése. Az irodaházakra is
a társasházakra vonatkozó szabályok
hatályosak.
A fás szárú növények védelméről szóló
346/2008. (XII. 30.) kormányrendelet
2010. szeptember 1-jén hatályba lépett
bekezdése előírja, hogy belterületi
közterületen – az úttest kivételével – a
síkosságmentesítésre olyan anyag
használható, amely a közterületen
vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. Lehetőség
szerint durva szemcséjű homok, illetve
homokkal kevert fűrészpor vagy forgács
használata a leginkább ajánlott.
A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelői
illetékességi területükön folyamatosan
ellenőrzik a járdák takarítását, síkosság
mentesítését. Ahol mulasztást észlelnek,
ott felhívják az illetékes személy figyelmét az elmaradt, de szükséges feladatok
elvégzésére, valamint gondatlanságának
esetleges következményeire. Amennyiben az érintett a figyelmeztetés ellenére
sem intézkedik a feladat elvégzéséről,
bírságra is számíthat.

OKTATÁS

A fészek-érzés

Szűcsné Tihanyi Gyöngyi a Julianna Református Általános Iskola és Óvoda új igazgatója 2020 szeptembere óta. A Zuglóból érkezett szakember szerint az iskola legnagyobb ereje a lelkiség és a közösség, ami jó
arra, hogy ne kelljen versenyezni a gyerekekért és ne legyen tanárhiány.

– Mit tesz egy új iskolaigazgató, miközben
járvány van, tanárhiány és gyerekhiány?

– Pandémia ide-oda, az idei tanév
fontos feladata, hogy a tehetséggondozást megőrizzük, és a tanításon kívül
valamennyi minimális programot
tudjunk biztosítani a gyerekeknek. Járt
nálunk például egy vak fiú a kutyájával,
érzékenyítésre. Meg persze, a védekezés
is nagyon fontos. Nincs tömeges megbetegedésünk, egy-egy eset fordul elő.

– Azt mondják, hogy egyre kevesebb
gyerek születik, ezért lassan az iskolák
versenyeznek a gyerekekért.

– Tegyük hozzá, hogy a CSOK megint
megváltoztatta a képletet. Különböző régiók, különbözők problémák: néhol Pest
megyében annyira nincsenek férőhelyek,
hogy konténeriskolákban tanulnak a
gyerekek.

– Hogy érinti ez a Juliannát?

– Hozzánk az egész belvárosból járnak
tanulni, az óvodánkból is érkeznek hozzánk a gyerekek, a gyülekezeti családok
ide járatják a gyerekeiket, így bennünket
ez talán kevésbé érint. Ugyanakkor sok
olyan tanulónk van, aki meg sincs keresztelve. Mindenkit szívesen látunk, ha
elfogadják a mi értékrendünket, református hitvallásunk alapelveit.

– Mit jelent, hogy gyülekezeti iskola a
Julianna?

– Egyértelműen előny, hogy egy rendszerben gondolkodunk. A fenntartónk
a református gyülekezet, egy udvarban

helyezkedik el a templom, az óvoda és az
iskola. Ők fontosak nekünk, mi fontosak
vagyunk nekik.
– Hogyan képzeljük el a református
oktatási rendet?

– Van egyfajta életritmusunk, lelkiségünk. Minden hétfőn áhítattal kezdünk,
és hétköznapokon, az órák elején is
tartunk egy nagyon rövid áhítatot. Nem
szeretem azt mondani, hogy az egyházi
iskolák színvonalasabbak, nagyon jól
működő állami iskolából érkeztem, és
sok jól működő állami iskolát látok. A jó
egyházi iskolákat abban érzem másnak,
hogy hitoktatók, lelkipásztorok, pszichológusok foglalkoznak a tanulókkal. Nem

feltétlenül az oktatás színvonala magasabb, inkább több a személyes törődés
és kisebb az osztálylétszám, tudnak a
pedagógusok oktatni és nevelni is.
– A lelkiség a döntő?

– Igen, fontosnak tartom, hogy lelki
támaszt, erőt, hitet kapnak a tanulók. Körül
tudjuk őket úgy bástyázni, hogy megerősödjenek. Ha valakinek valami gondja van,
tud hova fordulni; olyan fészek-érzésként
tudnám leírni. A pedagógusok ugyanolyan
jól képzettek, mint az állami iskola pedagógusai és ugyanúgy az állami bértábla
szerint fizetjük őket. Viszont itt szolgál az
intézményi lelkészünk; a lelkeket ápoló
kollégák jelen vannak és segítenek.

Pályázatot nyert a Garabonciás
Interaktív multimediális önismereti installáció címmel nyert
pályázatot a Garabonciás középiskola az EMMI által meghirdetett Nemzeti Tehetségprogram 2019. évi pályázatán.

A megvalósult projekt célja az volt, hogy integrált oktatási formában, az
iskolában oktatott valamennyi szakma összefogásával megvalósítsunk egy
interaktív installációt.
Az installáció zárt kiállítási térben, a diákok által tervezett és kivitelezett,
háromdimenziós objektumokra mozgóképek kivetítésével valósult meg.
A „közönség” által adott egyéni válaszok alapján egyedi, személyre szabott vizuális élmények jönnek létre, amelyek egy játékos
önismereti túra állomásai. A kapott audiovizuális tartalmakat a válaszokat adó alanyok számítógép segítségével, saját döntéseik
alapján generálják. A projekt megvalósítását nagymértékben befolyásolta az egészségügyi vészhelyzet.
A projektről készült videófilm megtekinthető az iskola honlapján. (X)
2021. JANUÁR
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Csatatér a Ligetünkből

Amikor elemezni szeretnénk, hogy mi történt és történik a Városligetben, akkor messzebbre kell tekintenünk a Dózsa György út és a Hungária körút vonalánál: a nagypolitikára. És persze, ne feledjük azért a
pénzt, meg az ingatlanhelyzetet.
A Városliget Európa egyik legelső közparkja; annak ellenére, hogy ennyire értékes terület, a rendszerváltástól egészen
2013-ig nem nagyon törődött vele senki. Abban az évben
jelentette be Baán László, a Szépművészeti Múzeum igazgatója
(a Liget-projekt kormánybiztosa), hogy felújítják a Ligetet, és
beköltöztetnek 6 óriási méretű múzeumot, kiállítóteret és koncerttermet. Egy évre rá neki is láttak a Liget „megújításának”,
ami a régi, természetközeli Városliget teljes felszámolásával jár.
Hogy mennyire gyászolhatjuk a Városligetet, egyelőre nem
tudni. A park megújítása jelenleg is folyik, elképesztő men�nyiségű térkövet, vezetéket és betont öntöttek bele már most,
jelentősen átformálva a park arculatát. Az erzsébetvárosiak,
sőt, a belvárosiak számára a park csendes és hűvös hely volt,
ahol lehetett babakocsit tologatni, kutyát sétáltatni, gyerekkel
a fák alatt hűsölni. A kiadott építkezési engedélyek mindezt
felülírják: minden 200 méteren történik valami fejlesztés,
rengeteget építenek, fákat vágnak ki, ültetnek át, mert útban
vannak – egy parkban.

Pusztul a zöld

A projekt leginkább kritizált része, hogy pont azt szünteti meg a
Városligetben, amiért az emberek oda járnak: a természetközeli,
nyugodt környezetet. Nyilvánvaló, hogy ahol hatalmas beton-
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épületeket emelnek, és rengeteg vendéglőre adnak ki engedélyt,
ott a természet és a park pusztul.

Tiltakozássorozat

Már a tervek belengetésekor elkezdtek tiltakozni a szakemberek és a civilek: a Tájépítészek Szövetsége, az Építész Kamara,
a Greenpeace és a Városvédők is szakmai érvekkel próbálták alátámasztani, miért nem szabad beépíteni a parkot. Az
Orbán-kormány viszont azzal érvelt, hogy a Ligetet meg kell
újítani, mert lepusztult állapotban van és a beépítettsége csak
pár százalékkal fog nőni. 2016-ban kezdték volna az egészet
meg is valósítani, lebontották a Petőfi Csarnokot, a BNV-pavilonokat és a Közlekedési Múzeum épületét, majd nekiálltak
volna kivágni a fákat, de akkorra a Ligetvédők mozgalma is
tiltakozni kezdett, így kénytelenek voltak valamit változtatni.
Egyeztetések kezdődtek a civilek bevonásával, amiről a Greenpeace, a Civil Zugló és a Ligetvédők kivonultak, mert szerintük
mindenről lehetett tárgyalni, de az épületek elhelyezkedéséről,
nagyságáról nem. Ahogy olvashattuk a sajtóban, a kormányzat
erőszakkal, a Valton erőembereivel és a rendőrséggel távolíttatta
el a Ligetvédők bejelentett demonstrációját a Ligetből.
A Városliget Zrt. kampánya pedig inkább olaj volt a tűzre:
érzékelték, hogy a budapestiek nem szeretnék, ha a Ligetet
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beépítenék, ezért a kampányaikban óriási fák között apró
épületeknek ábrázolták a betonmonstrumokat, zöld, fákkal
benőtt (!) tetővel. A Városliget Zrt. nyilatkozatai is egymást
cáfolták: egy fát se fognak kivágni, hatot fognak kivágni, a fák
betegek, csak azokat fogják kivágni. Később jött az átültetési
láz, úgy próbálták kifogni a ligetet védők vitorlájából a szelet,
hogy egy hatalmas géppel kikapták a fákat a földből és egy
másik helyen beledobták egy gödörbe, előkészítetlenül. Mindez a természetvédők szerint egyenlő a drága kivágással, mert
az előkészítetlenül átültetett fák kiszáradnak és elpusztulnak.
Mindenesetre a Ligetvédők hetente posztolnak a Facebookra
képeket elszáradt, vagy kivágott fákról, ami azt jelenti, hogy a
Városligetben eredetileg álló 5-6000 darabos faállomány azóta
is csökken és pusztul.

Hogy jutottunk idáig

Hogy jutottunk el idáig? A Városliget-törvénnyel Zugló Budapestnek, illetve a Városliget Zrt.-nek adta át a közpark kezelésének jogát 99 évre, a Fővárosi Közgyűlés pedig építési területté
változtatta a parkot (megszületett a Városligeti Építési Szabályzat, a VÉSZ). Az Orbán-kormány nemzetgazdaságilag kiemelt
projektnek minősítette az építkezést, ami azt jelenti, hogy szinte
érdemi vizsgálat nélkül lehet ott bármit építeni. Így lett sok
budapesti kedvelt pihenőhelyéből építési terület – és csatatér.
Olof Palme-ház, Biodóm, Dürer-kert, lakópark és luxusszálloda,
sokszor érthetetlen és ellenőrizhetetlen beruházások.
Mindez persze rengeteg pénzbe került: 3-400 milliárd forint
közpénz ment el úgy, hogy a monstrumok egy része még meg
sem épült. Összehasonlításképp: a kormánynak kedves családtámogatások összege is ekkora volt a 2020-as költségvetésben.

Nyomozás indult

Friss hír egyébként, amit Karácsony Gergely főpolgármester
jelentett be a minap, hogy a főváros feljelentése alapján nyomozás
indult hűtlen kezelés gyanújával a Biodóm ügyében, amiről a
rendőrség értesítette a főjegyzőt.

Mélygarázs és kevesebb autó

Az erzsébetvárosiaknak jó hír lehet, hogy a Ligetvédők mellett ellenzéki politikusok is megjelentek a Városligetben. Az új
budapesti városvezetés meg is tiltotta a további építkezéseket,
erről azóta is jogi vita folyik. Erzsébetváros is állást foglalt a
kérdésben: ahogy a többi szomszédos kerület képviselő-testülete, a VII. kerület is kinyilatkoztatta, hogy parkként látnák
szívesen a Ligetet, nem pedig szórakozónegyedként.
2020 végén, hosszas jogi huzavona közben megnyitott a
Néprajzi Múzeum Mélygarázsa, ahol a Városligetet övező
kerületek közül a VI. és VII. kerület lakói, a 17:00 és 7:00 (más
információk szerint 9:00) között díjmentesen parkolhatnak – az
önkormányzat és a parkolót üzemeltető cég között létrejött a
megállapodás értelmében. Mindez várhatóan a veszélyhelyzet
elmúltával lép életbe. A parkolás feltételeit Erzsébetváros és
a mélygarázs honlapján lehet olvasni. Mindez a várakozások
szerint enyhít a környék parkolási gondjain.
Ugyancsak jó hír a Városligetben pihenni vágyóknak, hogy állítólag teljesen autómentessé teszik a Ligetet; mindezt Fürjes Balázs
államtitkár jelentette be. Ehhez persze rengeteg fejlesztés (P+R
parkoló, felüljáró Zugló és Angyalföld között) szükséges, hogy
mindez mikorra és mennyiből valósul meg, egyelőre nem közöltek
semmit. Amennyiben újabb, erzsébetvárosiakat érintő hírt kapunk, természetesen tájékoztatjuk a kerületieket a fejleményekről.
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KI MIT ÜNNEPEL:

Vízkereszt és szenteste
Január 6-án tartják a vízkereszt ünnepét; egyes országokban és egyházaknál viszont ilyenkor ünneplik a szentestét. Magyar Márius román
ortodox esperes segítségével derítettük fel, ki mikor mit ünnepel.

„Tunyó elment...”
Tunyogi István, a Lőrinci
Színpad alapítója, művészeti
vezetője, igazgatója hosszas
betegség után, életének 75.
évében elhunyt.
1983 óta élt feleségével Erzsébetvárosban. Szerette, „belakta” otthona
környékét. Markáns egyénisége
ellenére érzékeny, másokon segítő,
gondoskodó, Igaz Ember volt. Célja
és hitvallása: a színházban a vesztes
és a nyertes újra felállítja a sakkfigurákat, a hős meghal, de a játszó
meghajol közönsége előtt. A játék
lényege: legyőzni a halált.
Negyed évszázadon keresztül
előadásokat rendezett, dramatizált,
sokszor játszott is. A teljesség igénye
nélkül: Mátyás mesék, Babszem
Jankó, Holle Anyó, Székely legények, Hamupipőke, Leánykérés,
rendhagyó irodalom órák. Vallotta:
csak jó színházat szabad és érdemes
csinálni. Több ezer gyermek nőtt fel
előadásain, és vált színházszeretővé.
Pályafutását a Déryné Színháznál
kezdte 1968-ban, majd számos vidéki teátrum művésze volt. 1986-ban
szerződtek feleségével, Mézes Violetta színművésznővel a Győri Nemzeti
Színházhoz. 1995-ben alapította
meg a Lőrinci Színpadot, miután
megszűnt az Arany János Ifjúsági- és
gyermek Színház.
Tunyogi István embersége,
egyénisége nagyon fog hiányozni!
Nyugodjék békében!

SZÉNÁSI SZABÓ KATA
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Vízkeresztet január 6-án ünnepli az egyház; az epifánia – „epiphania Domini”, az „Úr
megjelenése” – néven is ismert nap Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar
vízkereszt elnevezés a hagyományosan ilyenkor végzett vízszentelésből ered. Vízkereszt
Magyarországon a karácsonyi ünnepek zárónapja, ezután kezdődik a farsangi időszak.
Az epifánia legjellegzetesebb és legszínesebb jelentése a
három királyok (a napkeleti bölcsek) érkezése. Ők Máté
evangéliuma szerint a betlehemi csillagtól vezéreltetve
jöttek keletről Judeába, hogy kifejezzék hódolatukat
a zsidók újszülött királyának. A román ortodox egyház hagyományai szerint vízkeresztkor megszentelik a folyókat és a tengert is, jelentősebb szertartásra
a tomisi és al-dunai egyházmegyékben kerül sor:
előbbiben a Fekete-tenger vizét, utóbbiban a Dunát
szentelik meg. Az ünnepi szertartás része, hogy a
püspök több keresztet dob a vízbe, amelyekért vállalkozó szellemű fiatalok beúsznak a tengerbe vagy a jeges
folyóba, és kihozzák őket. A fiatalokat az alacsony hőmérséklet sem riasztja vissza – igaz, a helyszínen orvos vizsgálja meg a jelentkezőket, mielőtt
beugranának a jégtáblák közé. A hagyomány szerint az a férfi, aki a keresztet kimenti
a folyóból, az elkövetkező évben nagy egészségnek fog örvendeni.

Más naptárt használnak

Az ortodox egyházban két irányzat van, az újnaptárosok, akik a Gergely-naptárt használják, ilyenek a románok, a görögök, vagy a bolgárok, és vannak ónaptárosok, a Julián
(vagy Juliánus) naptárt nézik, mint például a szerbek és az oroszok – mondta lapunknak Magyar Márius esperes. Így történhet meg, hogy míg az új naptárt használóknál
a karácsony ugyanakkor van, mint a nyugati egyházaknál és a vízkereszt január 6-ára
esik, addig az ónaptárt nézők január 6-án ünneplik a szentestét. 13 nappal később pedig
a vízkeresztet. Más megfogalmazások szerint míg a nyugati kereszténység világában
január 6. lezárja, a keleti keresztényeknél ez a nap megnyitja a karácsonyi ünnepkört.

Felhívás
A Magyar–Zsidó Szabadságharcosokért Emlékbizottság (MAZSISZEM) egyesületének tagjai megalapításuk óta értékteremtő és hagyományőrző céllal járva az
országot, határon túli településeket, hitközségektől, magánszemélyektől gyűjtik a
„feleslegessé” vált zsidósággal kapcsolatos dokumentumokat, fényképeket, holokauszt anyagokat, vallási témájú könyveket, rituális-kegytárgyakat.
Ezen tárgyakat összegyűjtve vándorkiállítást szeretnének megvalósítani, és ezt a
nagyközönség elé tárni, kiemelten kezelve a vallási eszközök bemutatását, használatát. Kérnek mindenkit, aki szeretné méltó helyen tudni a zsidósághoz kapcsolódó
bármiféle anyagait, tárgyi és írásos emlékeit, jelentkezzen! A szervezet vallásos
vezetője szívesen ellátogat bárhova, ahol már nem használatos kegytárgyak genisak
vannak, és kellő szakértelemmel megállapítja mi az, ami menthető.
Kapcsolat: Rosenfeld Dániel Imre kántor, alapító elnök,
E-mail: elnok@mazsiszem.hu Honlap: www.mazsiszem.hu
Tel.: 061 617-3817 Postacím: 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 22.
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„Az éjszaka világos, az ösvény barátságos”
Megrendítő látni, milyen törékeny a működésünk. Főleg arra értem ezt, hogy milyen
megrendítő változások mentek végbe a közösségi életünkben, az emberi kapcsolatainknak a sűrű szövetében. Ugyanakkor óriási esélyt kaptunk, hogy a lényeges dolgokkal
foglalkozzunk. Hogy a fontos dolgokat vigyük át foggal-körömmel, a járványügyi helyzet túlpartjára. Van ebben valami bíztató, hogy kaptunk erre esélyt; az időnket kitöltő és
az energiánkat faló dolgok közül arra tenni, ami igazán számít. Lelkészként azt látom,
hogy kétféleképpen reagáltak az emberek: megvan a jóra való erősödés, a családokban
az összetartás. De látom a korábbról eredező konfliktusok növekedését is. Ebben az
értelemben vízválasztó évnek látom 2020-at.
Az ünnepi időszak alatt eszembe jutott a „Jöjj népek megváltója” kezdetű ének. Ennek
van egy különleges sora: „Az éjszaka világos, az ösvény barátságos”. Nem tudjuk, hogy a
sötét helyzet mikor ér véget teljesen, de ezt látom kiútnak: hogy az éjszaka alatt is lehet
barátságos ösvénye az életnek, és én ebben látom a jövő útját. Ki fog tisztulni és ki fog világosodni. Az igazán megragadott és fontos dolgokkal kell kibontakozni a Covid után. Az
ének a megváltó érkezéséről és megszabadulásáról szól, és nekünk is személyesen ebben
az irányban érdemes haladnunk. 
ARADI GYÖRGY Fasori evangélikus lelkész

Ha felemeljük fejünket, akkor valami megváltozik
Nagyon nehéz esztendő van mögöttünk – helyenként egy rossz álomhoz hasonlított. Mégis: megértük, itt vagyunk. Tele új várakozásokkal, és annyi sok remény és csüggedés után csak az jut eszünkbe: milyen lesz, mit hoz az újesztendő?
A külső körülmények legnagyobb részére nem nagyon van ráhatásunk. Mégis, mintha folyton
azon töprengenénk leginkább, hogy hogyan változik majd a gazdasági környezet, a „feltételek”. Talán
többet kellene töprengenünk az érme másik oldalával kapcsolatban - dolgokról, amelyekre igenis
van ráhatásunk. Hogy miben, kiben hiszünk, vagy nem hiszünk.
Talán ha felemeljük fejünket, akkor valami megváltozik. Hiszen ha a földet nézzük, a szürke
aszfaltot látjuk, hátunk görnyed, kevesebb a fény. De ha tekintetünket felemeljük, az égre nézünk valahogy kiegyenesedik a gerincünk is, „javul a tartásunk”, több fényt látunk és a kitáguló teret.
Hiszem, hogy ha a Feljebbvalóra nézünk, új perspektívát nyerünk, megváltozik lelkünk látószöge
is – és ezzel együtt egész életünk, szemléletünk, terveink és álmaink. Talán úgy tud életünk megváltozni, ha az új évben megújul a hitünk is.
Ezúton szeretnék minden kedves erzsébetvárosi felebarátomnak békés, boldog új esztendőt kívánni! Tele új hittel és felfelé
nézéssel.
BÁNKI LAJOS lelkipásztor, Golgota Gyülekezet

Festményprédikációk és a keresztyénség alapjai
A Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet teljesen online tartja a miséket, és új online sorozatot is indítottak.
– Csak online, Zoomon tartottunk kiscsoportos foglalkozásokat – mondta lapunknak Kübler János
baptista lelkész. Sok más egyházzal ellentétben, a baptisták egyáltalán nem tartanak összejöveteleket,
amíg nem oldják fel a korlátozásokat. – Nekünk nagyon fontos, ne legyenek fertőzési gócpontok az
istentiszteletek – mondta lapunknak a lelkész.
Viszont felhívta a figyelmet: Zoomon és online lehet követni az egyház tevékenységét. Az online
sorozatban a baptisták a keresztyénség alapjairól beszélnek. Online istentiszteletüket vasárnap 10:00
órától követhetik a hívek. Minden hónap utolsó csütörtök este hatkor pedig festményprédikációt
tartanak. – Izgalmas az benne, hogy a beszéd, a prédikáció egy festmény alapján hangzik el. Nem csak
bibliai idézeteket mondunk, hanem a háttérben ppt-bemutatóval illusztráljuk a mondanivalónkat.
Picit művészettörténeti gondolatmenet is van benne – hívta fel a figyelmet Kübler János, aki szerint
a digitális világnak köszönhetően a festmény egy-egy részletét is meg tudják mutatni. A prédikációk
pedig a baptisták Youtube-csatornáján utólag is megnézhetők.
Élő közvetítés https://bit.ly/392oNhZ

Youtube: https://youtube.com/wesselenyiutca
2021. JANUÁR

Erzsébetváros

17

SZOCIÁLIS

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

Hova fordulhat a problémájával?

Közhely, hogy a vírushelyzet miatt gazdasági és szociális válság alakult ki szinte az egész világon. Sokan
vesztették el a munkájukat, sokan élték meg nagyon rosszul a bezártságot. A Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ az Erzsébetvárosban lakók megsegítésére jött létre. Szociális, egészségügyi,
akár pszichológiai problémával is lehet hozzájuk fordulni; ebben a cikkben összeszedtük, hol kérhet segítséget, aki bajban van.

Család- és Gyermekjóléti Központ – gyerekek
és családok

Felmerülő problémák
családok esetében: családi
krízis, konfliktus, családon
belüli erőszak, álláskeresés, adósság. A Család- és
Gyermekjóléti Központ
mediációt, jogi, pszichológiai, életvezetési, adósságkezelési és álláskeresési
tanácsadást biztosít.

Szolgáltatási Centrum: 1073 Bp., Kertész utca 20., +36 1 352-8672,
csaladesgyermekjolet@bjhuman.hu
Fejlesztési Centrum: 1074 Bp., Hutyra Ferenc u. 11–15. Tel.: +36
1 322-0272.
A nyitvatartási időn túl hívható krízisvonal száma: 06/30/525-5638

Idősek, rászorulók ellátása

Szociális étkeztetés:
a szociálisan rászorulók kapnak naponta
egyszeri meleg ételt,
amit jelen helyzetben
házhoz szállítanak.
Házi segítségnyújtási és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: olyan
embereknek nyújtanak segítséget a saját otthonukban, akik korlátozottan tudják
ellátni magukat. Segítenek a gyógyszerek kiváltásában, ügyeik
elintézésében, bevásárlásban, fürdetésben. A jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás vészhelyzet esetén biztosít segítséget 0-24
órában idősek és betegek részére.
Étkeztetési és ellátottirányítási csoport
Ügyfélfogadás: 1073 Budapest, Akácfa u. 61.; Kedd, csütörtök:
13–17 óra között (Telefonos egyeztetés alapján). Elérhetőség: 1073
Budapest, Akácfa u. 61., Tel: (+36) 1 342-5907, E-mail: etkeztetes@
bjhuman.hu
Házi segítségnyújtás: 1074 Budapest, Dohány u. 22-24., +36 1 3429576, hazisegitseg@bjhuman.hu
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Egészségügy

A kerületben működő felnőtt- és gyerekorvosi ellátásról a bjhuman.hu oldalon lehet tájékozódni. Az egészségügyi ellátáshoz tartozik a védőnői szolgálat, az otthoni szakápolási szolgálat (gyógytorna például, kórházi ápolás után), illetve a szájsebészeti ellátás is.

Egyéb szolgáltatások

A fejlesztési csoport
biztosítja a kerület
lakosai számára a
jogi, pszichológiai,
mentálhigiénés,
művészetterápiás
tanácsadást, vagy a
gyógytorna lehetőségét. A vírushelyzet
alatt online órákat
tartanak az oktatók,
amit a Mozgáscentrum-Lövölde tér Facebook-csoportban lehet
megnézni. A projekt csoport foglalkozik a rendezvényekkel,
de a koronavírus-vészhelyzetben ők szervezik a bevásárlást
azoknak, akik karanténban vannak, vagy nem mozdulnak ki
otthonról. Ők szervezik az Erzsébet taxi szolgáltatást is.
Projekt csoport: 1074 Budapest, Dohány u. 22-24. (bejárat a Síp u.
felől), +36 1 283-4891, projektcsoport@bjhuman.hu
Fejlesztési csoport: +36 1 321-0635
Minden szolgáltatást, információt megtalál a https://bjhuman.
hu/szolgaltatasok honlapon.

Álláshirdetés
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet
Családsegítő – Család és Gyermekjóléti Központ/ Családsegítő
munkakör
Karbantartó – Üzemeltetési csoport / Karbantartó munkakör
Időskorúak Tartós Bentlakásos Otthona
• 1071 Budapest, Dózsa György út 46. / szakápoló, geriátriai és
krónikus beteg szakápoló, gerontológiai gondozó munkakör
• 1071 Budapest, Peterdy utca 16. / gondozó, ápoló munkakör
betöltésére.
Pályázati feltételek és további információk: https://www.bjhuman.hu/karrier/allaslehetosegek

KÖZÉLET

SEGÍTSÉG!

Földrengés sújtotta
testvérvárosunkat!
Külön tájékoztató oldal időseknek
Leginkább termés
zetesen pénzre
van szüksége az
ott lakóknak,
melyet a következ
ő
bankszámlára leh
et befizetni:
OTP 11784009-15
779478-02130000
(Erzsébetvárosi Ho
rvát Önkormányzat adomán
yszámla)

December végén és január
elején többször is súlyos
károkat, egyes településeken emberáldozatot is követelő földrengés rázta meg
Horvátországot. A földrengéssorozat érintette kerületünk egyik
testvérvárosát, Karlovacot is. Bencsik Katalin, az Erzsébetvárosi
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Niedermüller Péter
polgármester segítségét kérte, a kisebbségi önkormányzat által
kezdeményezett adománygyűjtés lebonyolításához. Bencsik
Katalin elmondta, nagy szükség van gumicsizmákra, esőkabátokra, plédekre, hálózsákokra, villanyradiátorokra, gyermekek
részére játékokra, iskolai felszerelésekre és építőanyagra is. A
tárgyi adományokat a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Akácfa utca 61. alatti Idősek Nappali Klubja
– Családi Közösségi Tér intézményében lehetett leadni. A szervezés lapzártánkkor zajlik, így mire megjelenünk, ez a gyűjtés
vélhetőleg lezárul, de az adományszámlára egy hónapig várják
az átutalásokat a segíteni szándékozóktól! Aki külön szeretne
még adományokat eljuttatni, keresse a kisebbségi önkormányzat elnökét, telefonszám: +36-30-200-3919.

Felhívás – Díszdiplomák!
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata felhívja azon kerületben élő, vagy a kerületben legalább 30 éves
szakmai munkát folytató óvónőknek, tanítóknak, tanároknak a
figyelmét, akik pedagógus diplomájukat 50, 60, 65, 70 vagy 75
éve, tehát 1971-ben, 1961-ben, 1956-ban, 1951-ben vagy 1946ban szerezték, hogy arany, gyémánt, vas, rubin vagy platina
díszoklevél adományozására irányuló kérelmüket 2021. március
10-éig nyújthatják be.
A kérelem elektronikusan vagy postai úton nyújtható be: e-mail-cím: toth.laszlone@erzsebetvaros.hu, postai cím: Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Iroda, 1076 Budapest, Garay utca 5. További információ Tóth Tímeától kérhető a 06-1/462-3342-es telefonszámon.
Részletek www.erzsebetvaros.hu e-mail-címen.

Tájékoztató internetes oldalt indított idős emberek számára
Erzsébetváros Önkormányzata a honlapján.
Az erzsebetvaros.hu honlap mellékletéből megtudhatja, hogy
mik a vírushelyzettel kapcsolatos önkormányzati intézkedések;
• Hol és kitől lehet segítséget kérni;
• Hogyan intézheti helyi ügyeit a veszélyhelyzet idején;
• Hol és milyen helyi ellátásokat vehet igénybe;
Illetve olvashat az oldalon tippeket, trükköket, tanácsokat a
járványhelyzet átvészeléséhez, és online kerületi programajánlót is talál.

„A hajléktalan sem
más ember”
– Azt a falat szeretnénk áttörni, hogy ne higgye
azt senki, hogy a hajléktalan külön kaszt, másik
ember. Bárki kerülhet ilyen helyzetbe – mondta
lapunknak Keleti Gábor intézményvezető, aki a
Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesületben szervezi a hajléktalan emberek nappali ellátását – és
egy különleges eseményt is.
A nappali melegedőben ugyanis decemberben civil adományokból szerveztek közös
étkezést hajléktalanoknak, ahol az adományozó személyesen vacsorázhatott együtt
azzal, akit megsegített. Így nem csak simán
kifizették valakinek a vacsoráját, de személyesen is megismerhették egymást. – Feldíszítettük az ellátót szépre, mi főztük és szervíroztuk
az ételt, egy órán keresztül beszélgethettek egymással az emberek –
mesélte Keleti Gábor. A vacsorát játék előzte meg, ahol a szervezők
körkérdést tettek fel, mit gondolnak a résztvevők a másikról.
Az intézményvezető szerint az esemény mindenkinek jó
élmény volt, kellemes beszélgetések kerekedtek. A legtöbben
azelőtt sosem beszéltek hajléktalannal. Viszont volt valaki, aki
nyolc évig maga is az utcán élt, így számára nagy élményt jelentett, hogy segíthet. A menü egyébként harcsapaprikás volt és
ravioli, sajtmártással. A Vörösmarty Utcai Nappali Központban
már gondolkoznak rajta, hogy megszervezik a következő ilyen
eseményt, de megvárják, amíg a vírushelyzet javul.
2021. JANUÁR
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RENDHAGYÓ DÍJÁTADÓK
Bischitz Johanna

ERZSÉBETVÁROS DÍSZPOLGÁRA
POSZTUMUSZ CÍM

Hevesi Bischitz Dávidné Fischer
Johanna, akiről a kerületben működő
Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ kapta a nevét,
1827. március 8-án született Tatán.
1866-ban a pesti közösség főrabbija,
Meisel Farkas Alajos támogatásával a
leggazdagabb közösségi tagok feleségeinek részvételével megalakult a Pesti Izraelita Nőegylet,
amelynek 1873-tól haláláig elnöke volt. Bosznia megszállásánál megsebesült katonák ápolásáért Bischitz Dávidnét az
uralkodó 1879-ben koronás arany érdemkereszttel tüntette ki,
és nemességet adományozott neki és családjának. 1889-ben a
Fővárosi Szegény Gyermekkert Egyesület Akácfa utca 32.-ben
található épületében felavatták mellszobrát. Így az első nők
egyike lett Magyarországon, akinek szobrot állították – leszámítva a szentek és az uralkodók ábrázolásait.

Perczel Anna

ERZSÉBETVÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM

Perczel Anna építész 1967-ben végzett
a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán. 1967-től 2004-ig
településtervezési építészként dolgozott
a Budapesti Várostervező Intézetben,
majd a VÁTI Kutatási és Műemléki
Irodájában. Több évtizedes településtervezési munkásságának az utóbbi
években legismertebbé vált területe az
ún. Régi pesti zsidónegyed történelmi városképének, épületeinek
kutatása, dokumentálása és a történelmi értékek megőrzéséért
folytatott kitartó küzdelme. Az ÓVÁS! Egyesület egyik alapítója,
elnöke. Szerzője a 2007-ben megjelent és igen nagy sikert aratott
Védtelen örökség c. kötetnek, amely a pesti régi zsidónegyed
műemléki értékű épületeit és kultúrtörténeti értékeit mutatja be.

Áldott Ferencné

Erzsébetváros Sportjáért díj

A versenysport távol áll tőle, inkább
társaságban, a szabad levegőn szeret
tevékenykedni. Ennek hatására csatlakozott a VII. kerület Természetbarát
Szövetségéhez, és kapcsolódott be az
Erzsébetvárosi Sportegyesület természetjáró és hegymászó szakosztályának munkájába, amelynek rövid időn
belül vezetője lett. Kezdeményezésére
indultak el a szépkorúak számára szervezett, Budapest környéki
sétatúrák, helytörténeti előadások. Közel 20 éve végzi kimagasló tevékenységét társadalmi munkában.
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Babonits Tamásné

Egészséges Erzsébetvárosért díj

1974-től dolgozott a Péterfy Sándor
utcai Kórházban, ahol kezdetben
laborasszisztens volt. 1995-től kórházi
ápolásiigazgató-helyettesként, 2002-től
2014. december 29-ig ápolási igazgatóként dolgozott. Oktatói tevékenysége
példaértékű. 2007-től a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos
Szervezetének fekvőbeteg-ellátási alelnöke, 2011-től napjainkig a kamara általános alelnöke. Számos
díjjal és kitüntetéssel ismerték el a hazai ápolás ügyéért vállalt
fáradhatatlan tevékenységéért. 2018 decemberében a Péterfyért
Emlékérem első kitüntetettje lett 47 éves munkaviszony után,
amelyből 44 évet töltött a Péterfy Sándor utcai Kórházban.

Cserné Sárosi Anna
Erzsébetváros Jövőjéért díj

Cserné Sárosi Anna 1983 augusztusa
óta dolgozik pedagógusként a Baross
Gábor Általános Iskolában. 20 éve alsós
tanítóként tevékenykedik, 2002 óta
pedig munkaközösség-vezetői feladatokat is ellát. Emellett drámapedagógiai
szakköröket vezet. 2016–17-ben az OFI
kísérleti tankönyveinek kipróbálásában
is részt vett, amelyben véleményezte a
dokumentumokat. 2018 szeptemberében a Vadvirág Alapítvány
és a United Way szervezésében egy kétéves pályázatban vett
részt. A szövegértés fejlesztése érdekében a programot adaptálta
az iskolában. A tanuláskönnyítő program kipróbálása jelenleg is
folyik az intézményben.

Dr. Berényi Mária

Pro Urbe Erzsébetváros díj

Berényi Mária 1957. április 15-én született a magyar-román határ magyarországi oldalán, Méhkerék községben.
1993-tól napjainkig a Magyarországi
Románok Kutatóintézetének igazgatója. Irodalmi munkásságát tekintve több
verseskötet, tanulmánykötet szerzője
és szerkesztője, amelyek közül Erzsébetváros szempontjából kiemelkedő
jelentősége van az 1995-ben publikált A Gozsdu Alapítvány
története (1870–1952), valamint a 2005-ben kiadott Gozsdu öröksége a román és a magyar sajtó tükrében köteteinek.
Jelenleg is tagja a Magyarországi Román Kutatók és Alkotók
közösségének, amelynek 1991 és 1993 között maga is elnöke
volt. 2001-től napjainkig a Budapesti Románok Kulturális
Társaságának elnöke.

ÖNKORMÁNYZAT
Minden szempontból szokatlan év volt a tavalyi, olyan, amelyben a járvány miatt minden másképpen történt, mint
ahogyan azt megszoktuk. Ez sajnos igaz volt a kerület tíz hagyományos elismerésére is, amelyeket szeptembertől
decemberig több részletben tudtunk átadni az arra méltóknak. Szintén a koronavírus volt az oka, hogy a 60 évnél
idősebb kitüntetetteink otthonaikban vehették át az elismeréseket. Ismerkedjenek meg a díjazottakkal!

Fiatal Képzőművészek
Stúdiója Egyesület
Pro Artis díj

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója
Egyesület (FKSE) a fiatal magyar
képzőművészek hat évtizedes múltra
visszatekintő szakmai szervezete.
Folyamatosan frissülő 500 fős tagságát művészek, művészettörténészek
és kritikusok alkotják. Az egyesület
üzemelteti a Rottenbiller utcában található Stúdió Galériát, amely fiatal pályakezdő képzőművészek
bemutatásával foglalkozik.

Janku Mihály

Erzsébetváros Sportjáért díj

Janku Mihály 2015-ben hozta létre a
kerületben sportegyesületét, a Jövő SE
Utánpótlássport Egyesületet. Célja az
volt, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek is be tudjanak kapcsolódni a
szervezett versenyrendszerekbe. Azóta
óvodák is bekapcsolódtak a programba.
Az egyesület fő célja: minden gyerek
sportoljon, s ne a családok egzisztenciájától függjön ez. Az egyesület részt vesz az országos Bozsikprogramban, sőt ennek az intézményi változatában is.

Fülöp Ibolya

Jurás-Pálinkás Gábor

Erzsébetváros Mestere díj

Erzsébetváros Szent Flórián díj

Fülöp Ibolya 1990 elején érkezett két
kisgyermekével Nagyváradról Magyarországra. Ibolya a szakközépiskolában
tanult bőrdíszművességet, szabás-varrást, kézi kötést, cipőgyártást, ezen
belül szakosodás után cipőfelsőrész-készítést. Több, mint 20 éve dolgoznak
férjével Erzsébetvárosban. 1997-ben
kezdték a Dob u. 71. sz. alatt található
bérház egy üzlethelyiségében, innen 1999 áprilisában a Rejtő
Jenő u. 6. szám alá költöztek, ahol a ruhavarráson és szabáson
túl férje segítségével számos szolgáltatást tudnak nyújtani. A
nemrégiben felújított üzlethelyiség is arról tanúskodik, hogy
tartósan kívánnak a további évtizedekben is a lakosság rendelkezésére állni.

Hári Zsuzsanna

Erzsébetváros Jövőjéért díj

Hári Zsuzsanna 28 éve dolgozik Erzsébetvárosban óvodapedagógusként.
Az Erzsébetvárosi Bóbita Óvodát 2011
óta vezeti. 2013 óta az Erzsébetvárosi
munkaközösség vezetőjeként támogatja, koordinálja a kerületi óvodavezetők munkáját. 2014 óta szakértői
és szaktanácsadói feladatokat is ellátó
mesterpedagógus. 2015 óta tréneri feladatokat is ellát, segítve ezzel a kerületi intézményvezetőket és
pedagógusokat. Az óvodavezetésben a demokratikus – korrekt,
nyílt, őszinte – vezetési stílus érvényesítésére helyezi a hangsúlyt. Folyamatosan biztosítja azt az óvodai légkört, amelybe jó
bemenni, jó élni, dolgozni és ahol jó gyereknek lenni.

Jurás-Pálinkás Gábor tűzoltó százados
2006 februárja óta tagja a tűzoltóság
hivatásos állományának. Hivatásos
pályáját beosztott tűzoltóként kezdte.
2015. július 1-től a Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs őrsparancsnokának
nevezték ki. Ez az őrs látja el Erzsébetváros elsődleges mentő tűzvédelmét.
2018-ban 200, majd 2019-ben 213
alkalommal riasztották az őrs állományát Erzsébetváros területére. A végrehajtott beavatkozások kiemelkedően szakszerűek,
köszönhetően az őrsparancsnok irányító munkájának.

Kováts Kriszta
Pro Artis díj

Kováts Kriszta Jászai Mari-díjas színművésznő, énekesnő, rendező. 1979ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, Horvai István prózai
osztályában. 1988-ban a Rock Színház
egyik alapító tagja volt, a legtöbb külföldi és magyar rockopera főszerepét
eljátszotta. A 2000-es évektől ismételten
szabadfoglalkozású. 2008 óta a Baltazár Színház tanára és rendezője. 2014-ben létrehozta a Kováts
Kriszta Kvintettet, amellyel számos itthoni klubban felléptek,
és amerikai turnén is jártak. Énekesnőként számos kiemelkedő
szerzővel dolgozott már együtt pályafutása során. Dalszövegeinek jó részét Fábri Péter írta, akivel 1986-ban kötött házasságot.
1987-ben Jászai Mari-díjat, 2000-ben Artisjus-díjat kapott.
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RENDHAGYÓ DÍJÁTADÓK
LSP Team Sportegyesület
Erzsébetváros Sportjáért díj

Az LSP Team Sportegyesület 1996-ban
alakult Erzsébetvárosban, LAJO-SSport Team Se néven, a mai napig a
kerületben van az edzőtermük. Az
immáron több mint 200 taggal rendelkező, és pár éve már Mogyoródon is
edzéseket tartó egyesület a magyarországi és nemzetközi kick-box közösség
megbecsült és sikeres tagja. A 2019.
szeptemberi, Jesolóban megrendezett utánpótlás világbajnokságon 1-1 arany-, ezüst-, illetve bronzérmet szereztek az egyesület
növendékei. Kiemelt céljuk, hogy olyan értékeket adjanak át
tanítványaiknak, amelyek nemcsak a versenysportban teszi őket
képessé arra, hogy kiváló eredményeket érjenek el, de a mindennapi életben is segíti őket a korlátok, az akadályok leküzdésében, az előrejutásban és egy kiegyensúlyozottabb életvitel
kialakításában.

Makkai József

Erzsébetváros Közbiztonságáért díj

Makkai József közterület-felügyelő az
Erzsébetvárosi Közterület-felügyeletnél
kezdett dolgozni 2002-ben. Szakmai
tevékenysége során gyalogos, majd
gépkocsizó járőri beosztásban végezte
kiemelkedő szinten a közterületi szolgálat ellátással kapcsolatos feladatokat.
2012. április 15. napjától járőrszolgálat-irányítói beosztásba nevezték ki.
Kiemelkedő szakmai tudása, magas szintű irányítói és szervezői
tevékenysége példaértékű.

Oláh Lajos

Erzsébetváros Mestere díj

1955. április 30-án született. 1969-ben
lett a VII. kerületi Vénusz Fodrász
Szövetkezet tanulója, hamarosan a
tanműhelyből az Erzsébet krt. 2. szám
alatti férfifodrászatba helyezték, ahol
azóta is dolgozik. Megnyerte az országos ipari tanuló versenyt, 18 évesen
ifjúsági magyar bajnok, 19 évesen
mesterversenyző lett. Később maga
is zsűrizett. Eddigi pályafutása során számos nemzetközi
fodrászbemutatón vett részt Prágában, Berlinben és Varsóban.
Napjainkban is aktívan él, dolgozik.
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Perity László

Pro Urbe Erzsébetváros posztumusz
díj

Perity László 1942. február 28-án
született Budapesten. Nyugdíjba
vonulását követően a VII. kerületi
társasházakban vállalt közös képviselői
feladatokat. Már 1989-től élete részévé
vált a helyi, kerületi politikai élet, a
Keresztény Demokrata Néppárt aktív
tagja, majd később kerületi elnöke lett.
1994 decemberében megtartott önkormányzati választáson
szerzett képviselői mandátumot a kerületben. A képviselő-testület a Műszaki és Kerületfejlesztési Bizottság elnökének
választotta. Erzsébetváros Önkormányzatának korábbi önkormányzati képviselője rövid betegség után 2019. december
23-án hunyt el.

Rácz László
Pro Artis díj

1943. augusztus 27-én született Nagylétán, zenész családban. 1970 és 1981
között a debreceni Aranybika Szállodában, majd 1980-tól a budapesti Gundel
étteremben, 1983-tól 1990-ig a Hungária Szállóban muzsikált. Az 1985ben alakult 100 Tagú Cigányzenekar
szólamvezetője lett. 2004 és 2007 között
a Rajkó Zenekarban óraadó tanárként
tanított. Ezt követően az Alba Regia Zenekar, Millennium
Zenekar majd az Új Generáció művészeti vezetője volt. 37 éve a
kerület lakója. 2005-ben a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült a cigányzenei kultúra megismertetéséért és elismertetéséért végzett munkájáért.

Rétiné Auer Zita

Erzsébetváros Sportjáért díj

Rétiné Auer Zita 2001 óta dolgozik
testnevelő tanárként a Madách Imre
Gimnáziumban, egyben egy évtizede
a sikeres sporttevékenységet összefogó
testnevelés munkaközösség vezetője.
Nagy szerepe van abban, hogy a testnevelés érettségi tárggyá vált, elvégezte
az emelt szintű érettségiztető tanfolyamot is. Munkaközösség-vezetőként
komoly szerepe van abban, hogy hagyománnyá vált a közel 500
diákot megmozgató tavaszi sportnap és az olimpiai években
a Madách-Olimpia megszervezése. A testnevelés méltó társa
lett a „Madách-kupa” elnevezésű éves tanulmányi versenyben
bármelyik elméleti tantárgynak.

ÖNKORMÁNYZAT
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Szigetiné Serbán Judit
Pro Urbe Erzsébetváros díj

1985-ben a Péterfy Sándor utcai
rendelő fogászatán kezdett dolgozni,
mint asszisztens. 1987-ben az osztály
átköltözött a Csengery utcai rendelőbe,
ahol dr. Popelka István fogorvossal
immár 34 év óta dolgozik. A munka
mellett a fogászati asszisztensi és dentálhigiénikus tanfolyamot is elvégezte.
Dentálhigiénikusként sok időt fordít
a szájbetegségek megelőzésére, a száj higiéné fenntartására,
motiválására és instruálására.

Tonigold Nikoletta

Erzsébetváros Közbiztonságáért díj

Tonigold Nikoletta a kerület szülötte.
Az elmúlt három évben az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület
tagjaként heti rendszerességgel lát el
közös járőrszolgálatot az Erzsébetvárosi
Rendészeti Igazgatóság munkatársaival.
Az ORFK által működtetett „RE-AKCIÓ” nevű iskolai program egyik legfontosabb tagja. Az általa kitalált felelős
állattartás program keretein belül több óvodában és iskolában
tart rendszeresen interaktív órákat négylábú segítőivel. Kiváló
pedagógiai érzékét kihasználva az ifjú polgárőrök lelkes mentora, programfelelőse.

Varga Katalin

Erzsébetváros Szociális szakembere
díj

Varga Katalin 2010 óta dolgozik a
kerületben, a Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központnál. 2020tól az időseket támogató szolgáltatások
igazgatóhelyetteseként, valamint az intézmény munkáltatói jogokat gyakorló
igazgatóhelyetteseként látja el feladatait. 2020-ban a Covid-vírus okozta
veszélyhelyzetben – az intézmény legnehezebb napjaiban – az
igazgatóhelyettesi pozícióban felelősen és lelkiismeretesen látta
el vállalt feladatát, valamint a Vészhelyzeti idősügyi koordinációs munkacsoport vezetői teendőit.

Vásárhelyi Sándor

Erzsébetváros Közbiztonságáért díj

Az 1970-es évek óta vesz részt a kerületi lakossági programok szervezésében.
A rendszerváltást követően számos
civil szervezet munkájában is közreműködött. 1998-ban alapító tagja volt
a Bűnmegelőzési Polgárőri Egyletnek.
Erzsébetváros biztonságáért, a bűnmegelőzésben végzett kitartó és áldozatos munkájáért, a gyermekek és fiatalok
védelmében kifejtett napi szinten vállalt önkéntes munkájáért
már számos elismerésben részesült.

Zádor Péterné

Erzsébetváros Jövőjéért díj

Zádor Péterné 1986 óta dolgozik a
kerületben pszichológusként. 1986ban helyezkedett el az Erzsébetvárosi
Nevelési Tanácsadó, jelenleg Pedagógiai Szakszolgálatnál. 2009 júliusától
igazgatóhelyettesként, majd 2012
júliusától 2014 januárjáig az intézmény
vezetőjeként hozzájárult a kerületben élő családok és gyermekek minél
eredményesebb ellátásához. Az intézményben 2005-ig működő
„Kapcsolat Alapítvány” tagja volt, amely a szétesett családok
megsegítésére és támogatására volt hivatott. Kapcsolata a szülőkkel, kollégákkal partneri és konstruktív. Etikus hozzáállása,
emberi magatartása, humánus gondolkodása példaértékű.

Zoltán Mária Flóra

Pro Urbe Erzsébetváros díj

Zoltán Mária Flóra festőművész évtizedek óta a kerület lakója, és számtalan erzsébetvárosi kiállítás fűződik a
nevéhez. 1958-tól a Magyar Képzőművészeti Főiskolára járt, ahol mestere
volt Domanovszky Endre, Hincz Gyula
és Pór Bertalan is. Munkásságának
jelentős részét teszik ki egyedi rajzok,
könyvillusztrációk. Művei köz- és magángyűjteményekben számtalan helyen itthon és külföldön is
megtalálhatóak úgyis, mint a Magyar Nemzeti Galéria, Xantus
János Múzeum, Jeruzsálem, London, Madrid, New York.
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Februári történetek
Rovatunkban elsősorban a kerületünkben történt évfordulós eseményeket elevenítjük fel, de szemezgetünk a fontos budapesti, illetve magyar vonatkozású évfordulók között is.
Február 01.  megszületett Árkay Aladár műépítész
(1868)

Február 14.  Megszületett Kézdy György (1936)

Árkay az eklektikától indult, de hamarosan hangadó építészévé
vált a magyaros szecessziós törekvéseknek. Egyik fő műve a Fasori
református templom.

A neves színművész édesapjának a Rákóczi út 80.-ban varrógép-,
gramofon- és hanglemezüzlete volt. Erzsébetváros posztumusz
díszpolgára 1988 és 1998 között a Klauzál tér 2.-ben lakott. A házon
ma emléktábla áll. Ő volt az Élet Menete Alapítvány egyik alapítója.

Február 03.  megszületett Koszorús Ferenc ezredes
(1899)

Február 15.  Budapesten elindult a Telefonhírmondó
(1893)

A Dohány utca elején, szemben a zsinagógával, bronztábla és
dombormű örökíti meg Koszorús Ferenc vezérkari ezredes nevét és
tetteit. Ő volt az, aki 1944. július 6-án katonáival megakadályozta a
„csendőrpuccsot”, így lehetővé tette a budapesti zsidóság deportálásának leállítását.

Február 04.  megszületett Wichmann Tamás (1948)

A zseniális magyar feltaláló, Puskás Tivadar 1892-ben szabadalmaztatta a Telefonhírmondót, amely a rádió őse volt. Az izmosodó, terjeszkedő vállalkozás a Magyar utcából az Erzsébet körút 24.
alá költözött.

Február 18.  Megszületett Jókai Mór (1825)

A kilencszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes kenus, az 1970-es évek Magyarországának
egyik legnépszerűbb sportolója. 1967 óta lakott a kerületben.
Híres kocsmáját a Kazinczy utcában 1987-ben Szent Jupát néven
nyitotta és 2018-ban zárt be végleg.

A 74 éves író 1899. szeptember 16-án vette feleségül a 20 éves
Grósz Bellát. 1899. november 1-jén költöznek be az Erzsébet körút
44-46.-os ház második emeletére. A házat a Jókai-rajongó Berger
Leó 1916-ban megvette, majd a Jókai centenárium évében Jókai-emléktáblát helyezett el a ház Dob utcai oldalán, és nevezte el
Jókai udvarnak.

Február 05.  megszületett Nagy Lajos (1883) és Nagy
Endre (1877)

Február 21.  Megszületett
Honthy Hanna (1893)

Február 11.  Megszületett
Szilárd Leó (1898)

Február 27.  Bemutatták
az első magyar színes filmet, a Ludas Matyit (1950)

Az írót gyermekkorában az édesanyja felhozta Pestre, és szinte
körbelakták a Hársfa utcát, majd később a Barcsay utca 3.-ba
költöztek.
Nagy Endre a magyar kabaré
megteremtője a Király utcában,
majd élete utolsó éveiben a
Damjanich utca 38. alatt lakott.

A híres fizikus, aki elsőként
ismerte fel, hogy atombomba
hozható létre, a Városligeti fasor
33.-ban nevelkedett, itt emléktábla is áll.

A Kossuth-díjas operettprímadonna, Erzsébetváros posztumusz díszpolgára a Nefelejcs
utca 8.-as számú házban született, és később lakott a Kertész
utca 24-28.-ban is.

A bemutató díszelőadásra a
Városi Színházban (mai Erkel
Színház) került sor, a következő
naptól a főváros 12 filmszínházában vetítették. A film óriási sikert
aratott, közel 5 millióan nézték meg.

FEBRUÁRI JELES NAPOK
Február 1.  Civilek napja Magyarországon (1997)
Február 2.  Gyertyaszentelő Boldogasszony Napja (300)
Február 3.  Balázsolás (1200)
Február 4.  Rákellenes világnap (2000); Megkezdte működését
a Facebook (2004); Először adtak el táskaírógépet Magyarországon (1957)
Február 6.  A magyar radarcsillagászat
napja (2009)
Február 9.  A házasság világnapja
Február 11.  Betegek világnapja (1993)
Február 14.  Valentin nap (270)
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Február 14.  Szent Cirill és Szent Metód, Európa védőszentjeinek napja
(869)
Február 21.  Nemzetközi Anyanyelvi
nap (1999)
Február 22.  Az áldozatok napja (1990)
Február 25.  A kommunizmus áldozatainak emléknapja (2001); Húshagyó kedd, a farsang utolsó napja; A
palacsinta világnapja
Február 26.  Hamvazószerda

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, a Pesti Mozi és a Wesselényi17 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, zenés beszélgetések, pszichológia, workshopok,
kiállítás, gyermekszínház, nevelési tanácsok.
Ismert előadók, izgalmas témák az ERöMŰVHÁZ TV oldalán! A szereplő- és műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
www.eromuvhaz.hu/tv

2021. január 25–31.

Nedves kollódium eljárás - fotós workshop •Vezeti: Zalka Imre.
Készítsünk fényképet a XIX. század legizgalmasabb fotográfiai
eljárásával • 500 Ft
Vegán főző workshop – főszerepben a csicseriborsó • Vajon van
élet a humuszon túl is? Ninát most sem hagyta cserben kreativitása, készítünk wrapot, falafelt és még édességet is! • ingyenes
Kis magyar snassz és neociki • Szalai András építész, művészettörténész szórakoztató előadása és könyvbemutató • ingyenes
Változóban lévő férfi és női szerepek • Mit kezdjünk mindezzel,
hogy dolgozzuk föl? - Soma Mamagésával • 1000 Ft

2021. február 1–7.
János vitéz-adaptációk • Hogyan lehet „maivá tenni” a klasszikus

műveket? Szabó Borbála János vitéz-kód című, 2020-ban megjelent ifjúsági regényének bemutatása, összevetve az eredeti művel
és a filmes adaptációval. Beszélgetés a szerzővel Szabó Borbálával és Molnár Kata Orsolyával , a Filmtekercs főszerkesztőjével. •
ingyenes
Hollywood-i show-biznisz • Oscar-díjak, Grammy- és Emmy-díjak, filmfesztiválok, sztárok és követőik. A siker és a botrány.
Filmipar és biznisz… Bokor Balázs diplomata, egykori Los Angeles-i főkonzul vetített képek kíséretében beszélget Szipál Péter
fotóművésszel, aki éveken át fotózta a hollywoodi hírességeket. •
500 Ft
Király estek - Király barátságok • Szórakoztató zenés irodalom.
Szereplők: Udvaros Dorottya, Debreczeny Csaba, zene: DJ Lotfi Begi
• 1000 Ft
Hangszerbemutató • Kárász Eszterrel. A gitár és a hegedű • ingyenes

2021. február 8–14.

ZeneSzín–zenés beszélgetés • Varga Líviusz vendége Pásztor Anna
• 1000 FT

Samponszappan-készítő workshop – a Vászonzsákoslánnyal • Videós
útmutató alapján készítünk egy természetes anyagokat tartalmazó,
szilárd samponszappant. Az alapanyagot és a technikát mi biztosítjuk,
a sikerélmény a Tied! A hozzávalókat házhoz szállítjuk! • 3500 Ft
125 éves a mozi • 1895 decemberének végén egy párizsi sugárút
egyik épületének alagsorában tartották az első mozielőadást a
világon. Kelecsényi László és Ruprecht Károly beszélget közös
szenvedélyükről, a budapesti mozikról, mert „igazán csak moziban
élmény a film”. • ingyenes
Legendás dalszerzők! Balázs Fecóra emlékezünk • Zenés szórakoztató rocktörténet Hegyi Györggyel és sztárvendégével, Horváth
Attilával • 500 Ft

2021. február 15–21.

BÉZS estek–zenés beszélgetés • Fodor János vendége Pély Barna.
A Rádió Bézs műsorfelvétele. • 1000 Ft
A titokzatos Lux Terka és a Király utcai leányok • Ismerik Lux Terkát, az írónőt? Egyebek mellett ő tette halhatatlanná Schneider Fáni
alakját az irodalomban. És remek regényt írt Leányok címmel három, a Király utcába beköltöző bakfis életéről. A huszadik század
elejének egyik ünnepelt szerzője volt, szabályos rajongótáborral.
Milyen Budapestről írt? Miért hívták a fővárost Bűnös Városnak
ebben az időben? Hogyan kezdődött a pesti nők emancipációja? És mit gondolt Lux Terka a feminizmusról? És a politikáról?
Hogyan éltek együtt a huszadik század elején a különböző vallású
népek az Erzsébetvárosban? – Szécsi Noémi íróval Szederkényi
Olga szerkesztő-rendező beszélget. • 500 Ft
Fermentáljunk!–workshop • Immunerősítő házi savanyúságok, a
fermentor blog írójától és a Fermentor Akadémia alapítójától, Király
Ágnestől. Télvíz idején is lehetséges a természetes immunerősítés?
Erre keressük a választ – és ha megtaláltuk, akkor mutatunk is pár,
könnyen beszerezhető alapanyagokból készült receptet! • ingyenes
Bácskai Juli Pszichoszínháza • Létay Dóra és Simon Kornél improvizálnak a pszichológus forgatókönyvére • 1000 Ft
2021. JANUÁR
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(4. rész)

A MAGYAR SZÍNHÁZMŰVÉSZET LEGIDEIGLENESEBB
OTTHONA

Egy apró telek a korabeli Budapest szélén, Erzsébetváros közepén, rajta egy vándorszínházakat megszégyenítő múlttal rendelkező épület, amely 1897. október 16-án nyílt meg. Idén 124 éves. Volt itt minden
műfaj, ami a magyar színház történetében csak lehetséges, operett, vígjáték, musical, dráma és bohózat.
Az épület furcsa módon legtöbbször más társulatok átmeneti otthona volt. A Hevesi Sándor téren leghosszabban talán a Nemzeti Színház székelt 1947–1951, majd „ideiglenesen” 1966 és 2000 között.

R

ákosi Szidi, a Nemzeti Színház művésznője
(Rákosi Jenő húga) 1895. február 8-án kérvényt
nyújtott be a főváros tanácsához, hogy a József
városban (!) olcsó helyárú polgári színházat
létesítsen. „Színházunk egész berendezése a
csendesebb színpadot igénylő eleven énekes vígjátékokra, játszi operettekre és a szenzációs modern
drámákra utal bennünket” – írták a Magyar
Színház alapítói. A kijelölt három műsorréteg
közül az operettnek és a zenés bohózatnak
volt a legnagyobb esélye arra, hogy a színház
állandó műsorelemévé váljék. A színház építésének céljára több telket is javasolt Rákosi Szidi,
többet Józsefvárosban, egyet pedig a Klauzál
téren. A tanácsi ügyosztály azonban valamennyit
alkalmatlannak találta. A színésznő még arra is
kísérletet tett, hogy ingyentelket könyörögjön ki
a várostól, ez azonban nem sikerült.
A Magyar Színház telkét, a Ramaszeder
család tulajdonában lévő, a Szövetség, Izabella
és Wesselényi utcák határolta területet végül 1896. február
10-én 70000 forintért Evva Lajos, Rákosi Szidi sógora vásárolta
meg. A Magyar Színház Részvénytársaság 1896. szeptember
14-én tartotta alakuló közgyűlését. Alapszabályai szerint a
társaság célja „Budapest székesfőváros VII. kerületében […] a
kor igényeinek megfelelő színházat építeni, vagy bérlet útján,
vagy saját kezelésben a részvénytőke nyereséges kamatoztatása
céljából […] értékesíteni”. Az építkezés csakhamar elkezdődött,
mert a színházat minél előbb tető alá akarták hozni. A Magyar
Színház 1897-ben épült a XIX. század hagyományos stílusában,
Láng Adolf építész tervei szerint.

A
Magyar Színház első igazgatója, Relle Iván a Rákosi család bizalmi emberének számított. A Magyar Színház vezetősége
a színház nyitó darabjául Sidney Jones és Owen Hall Gésák
című operettjét választotta. Az új operett sikere azt jelzi, hogy

26

Erzsébetváros 2021. JANUÁR

a publikumot a dinamikus színpadi mozgás és a színes látvány
hatása kápráztatta el.
A Magyar Színház zenés és prózai műsor bohóságait a kritika
gyakran kritikán alulinak értékelte. A bírálók leginkább az
ízléstelenségeket kérték számon. Az igazgatóság hamarosan menesztette az igazgatót. Az új direktor 1898-ban Rákosi Szidi fia,
Beöthy László lett, aki nem csupán színházhoz értő, remek szemű vezető volt, de jó szimatú üzletember is. Beöthy 1898 nyarán
Londonba ment, tapasztalatairól így számolt be: „minden színház
a maga erejéből áll fönn, s a színház csak olyan üzleti vállalkozás,
mint a petróleumkereskedés. […] Rossz darabot semmiféle kényszer elő nem adathat egyetlen londoni színházi vállalkozóval sem,
mert egész vagyona rámehet egy-egy ilyen gyengeségre.”
Beöthy 1900. január 20-án egy színésznő miatt kénytelen
távozni a színház éléről, pontosabban leváltották. A társaság
elnöke, Filó János ugyanis szerette volna közelebbről „meg-

HELYTÖRTÉNET
tekinteni” a New York szépe címszerepére szerződtetett fiatal
színésznőt, Sziráki Gizellát, mire szóváltás alakult ki Filó és
Beöthy között. Szóbanforgó színésznő hamarosan Beöthy felesége lett, Filó pedig átvette a részvénytársaság elnöki posztját.
Beöthy elzavarása után egymást váltották az igazgatók, elkezdődött a művészi és gazdasági mélyrepülés.

1903.

november 6-án nyitotta meg kapuit a Király
Színház, Budapest harmadik operettszínháza, amely lényegében lefejezte a Magyar Színház társulatát, hiszen sokan átszerződtek. Hogyne szerződtek volna, hiszen az igazgatót Beöthy
Lászlónak hívták.
A Magyar Színház igazgatóváltása ismét családi és részvénytársaságon belüli döntés eredménye lett: a részvénytársaság
1907. október 1-jétől tizenegy évre Beöthy Lászlónak adta a
színház bérletét, aki 1918-ig igazgatta a teátrumot.
Az eleve szűk helyen emelt épület nem biztosított elég teret
a közönségnek sem, így 1914-ben Vágó László építész tervei
alapján átépítették, a bejáratot előbbre hozták, előpavilont
építettek, ezáltal az előcsarnok néhány méterrel tágabb lett, a
nézőtér férőhelyeit is ezer fölé emelték. Amikor Kohner Adolf
báró 1918-ban megalapította az első magyar színházi trösztöt,
az UNIO Színházi és Színházüzemi Rt.-t, az rt. elnöke természetesen
Beöthy László lett. 1914. december
19-én Földes Imre: A kapitányné című
darabjával nyílt meg újra a színház.

A
Magyar Színház eredeti nevét
1951-ben veszítette el, amikor a Nemzeti

Színház kamaraszínházából, a konkurens
Madách Színház játszóhelyévé vált. „A
Nemzeti Színház eddigi kamaraszínháza,
a volt Magyar Színház, az új évadban
megerősített társulattal, önállóan működik
Madách Színház néven, a régi Madách
Színház törzstársulatával.” – írta a Kis Újság
1951-ben. A Madách társulata tíz évig játszott itt, de egy rövid időre ismét beköltözött a Nemzeti Színház.
„Költözik a Nemzeti Színház és a Madách Színház. Az Izabella
téri épületben március 23-án tartja utolsó előadását a Madách
Színház, majd átadja helyét a Nemzeti Színház társulatának. A
Nemzeti Színház Izabella téri »vendégjátéka« mindössze néhány
hónapig tart,…” – adta hírül a Népszava 1961. március 10-én.
Az épület 1962-től az első magyar musicaltársulat, a Petőfi
Színház otthona lett, egészen annak 1964-es megszűnéséig. A
Petőfi Színház eredetileg a Nagymező utcában, a mai Thália
Színház épületében kezdte meg a munkát, ám műszaki hibák
miatt költözni kényszerültek. „A Petőfi Színház mennyezet megrepedése miatt átköltözött a Magyar Színház Izabella téri épületébe.
Előadásokat egyelőre nem tartanak. Az első előadás november
16-án, pénteken lesz.” – írta 1962. november 11-én a Népszava.
1964–66 között a Magyar Színház teljes átépítésére került sor,
majd az épület a Nemzeti Színház „ideiglenes” hajléka lett összesen 34 éven át. 1964-ben a teret átnevezték Hevesi Sándor térre.
„Újjáépített új otthonában, a Hevesi Sándor téren, ma nyitja meg
kapuit a Nemzeti Színház. Az első előadás: Az ember tragédiája.” – írta a Népszabadság 1966. október 1-én. Az Azbej Sándor

építész tervei szerint
átalakított épület aligha nevezhető átépítésnek. A régi szecessziós
épületet, ami egy kis
ékszerdoboz volt, a
vasfüggönyig elbontották, a meglévő két
emeletre, újabb két
szintet emeltek, a tér
felé terjeszkedve is nagyobb
alapterülethez jutottak. Impozáns előcsarnokot építettek, a
színház műhelyei is helyet kaptak az épületben, a színpad is nagyobb lett. Új nézőteret alakítottak ki rejtett világítással, akusztikai
plafonnal, az öltözőket korszerűsítették, és újakat is építettek. Az
épület homlokzatán Illés Gyula: Színház című, 757 elemből álló,
zsolnai pirogránit domborműve látható. Díszletraktárt azonban
már nem tudtak elhelyezni az épületben, az a Wesselényi utca másik oldalára, egy bérelt üzlethelyiségbe került. A színésztársalgót
díszítő intarziás falikép Szinte Gábor festőművész, díszlettervező
alkotása, amely a színház belső életének mindennapjait mutatja
be. A valamikori gyönyörű páholyok helyett egy meredek erkélyt
alakítottak ki. A színház befogadóképessége az átépítés után 756
fő volt, a 2010-es években ez 665 főre csökkent.

M

indez azonban nem feledtetheti, különösen, ha megnézzük a régi fényképeket, hogy a színház, amely valaha a Vígszínház kistestvére volt, belül fehérrel, arannyal, bíborvörössel és
csodás páholyokkal, egy jellegtelen doboz lett, amelyen még az
öltözőknél sincsenek normális méretű ablakok. A Hevesi Sándor téri épületben játszó társulat immár 21 éve Pesti Magyar
Színház néven működik tovább.
2021. JANUÁR

Erzsébetváros

27

HIRDETMÉNYEK

Felhívás
Tisztelt Erzsébetvárosi Polgárok!
Ezúton tájékoztatjuk Erzsébetváros lakosságát, valamint az érintett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó tervező szervezeteket,
egyházakat, környezetvédelmi egyesületeket, hogy Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2018 (XII.21.) sz.
Erzsébetváros Építési Szabályzatáról szóló rendeletének (a továbbiakban: EÉSZ) és a 25/2017 (X.09.) sz. Erzsébetváros Városképi
Rendeletének (a továbbiakban: EVR) jogharmonizációja továbbá tárgyi rendeletek egyes előírásainak pontosítása, illetve a fogalomdefiníciók kiegészítése szükséges.
A 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (4) pontja alapján, tárgyi településrendezési eszközök módosítása egyszerűsített eljárásban
történik. Az Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (VI.22.) partnerségi egyeztetés szabályairól alkotott
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Partnerségi rendelet) 2.§. (4) pontja alapján az előzetes tájékoztatás a településképi
rendelet, azaz csak az EVR módosítására vonatkozik.
A Partnerségi rendelet 3.§. (1) alapján a Partnerek a 3.§ (2) bekezdésben megadott határidőig véleményt nyilváníthatnak, javaslatot,
észrevételt tehetnek a következő módokon:
a) írásos észrevételt a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesterének történő megküldésével,
b) elektronikus levélben történő megküldéssel a koncepcio.strategia@erzsebetvaros.hu e-mail-címre.
Az észrevételeket, javaslatokat 3.§. (2) c pont alapján, a honlapon történő közzétételtől számított 8 napon belül lehet papír alapon
vagy elektronikusan megtenni. Jelen tájékoztatás ezzel egyidejűleg az „Erzsébetváros” újságban és az Önkormányzat hirdetőtábláján is megjelenik.
Az előzetes tájékoztatás és véleménynyilvánítás elektronikus formában történik az 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 2.§.(1) b. pontja
alapján.
Budapest, 2021. 01. 12.
Niedermüller Péter
polgármester

Adózási tájékoztató 2021.
Tisztelt Ügyfeleink! Erzsébetváros Önkormányzata által kezelt adónemekkel kapcsolatosan az alábbiakról
szeretnénk Önöket tájékoztatni.
GÉPJÁRMŰADÓ:
A gépjárműadó beszedését 2021-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) veszi át. Az adókötelezettek a NAV-tól kapnak határozatot. A
befizetési határidő 2021-ben április 15. és szeptember 15. lesz.
Részletes tájékoztató elérhető:https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html
A helyi önkormányzati adóhatóságok végzik a 2020. december 31ig előírt/előírandó gépjárműadó beszedését, tehát ha az adónemen tartozás áll fenn, azt az önkormányzati adóhatóság felé kell
megfizetni. A gépjárműadón fennálló egyenlegről 2021 folyamán
tájékoztatást küldünk.
ÉPÍTMÉNYADÓ:
Az építményadó mértéke 2021. január 1. után változatlan marad,
1951 Ft/m2. Az adót a korábbi határozat alapján kell megfizetni. A
befizetési határidő változatlanul tárgyév március 15. és szeptember 15. A befizetési csekket és az egyenlegértesítőt a magánszemélyeknek postán küldjük meg. A vállalkozások részére egyenlegértesítőt küldünk a cégkapus tárhelyre.
TELEKADÓ:
A telekadó mértéke 2021. január 1. után változatlan marad, 354 Ft/
m2. Az adót a korábbi határozat alapján kell megfizetni. A befizetési
határidő változatlanul tárgyév március 15. és szeptember 15. A vállalkozások részére egyenlegértesítőt küldünk a cégkapus tárhelyre.
IDEGENFORGALMI ADÓ:
Az idegenforgalmi adóra vonatkozó átmeneti szabályozást a
Kormány 696/2020. (XII.29.) számú rendeletével meghosszabbította a veszélyhelyzet megszűnéséig. Ezen időpontig csak annak
a szállásadónak kell idegenforgalmiadó-bevallást benyújtania,
akinek rövid távú szálláshelyszolgáltatási tevékenységből bevéte-
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le keletkezett. Az idegenforgalmi adót azonban változatlanul nem
kell a szállást igénybe-vevőnek megfizetni, a szálláshely szolgáltatónak beszedni.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet miatt irodánkon a
személyes ügyfélfogadás szünetel.
ELÉRHETŐSÉGEINK:
A személyesen leadni kívánt beadványok bedobhatóak a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának Erzsébet körúti
ablakában lévő „Levelek” feliratú ládájába.
Levelezési címünk: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi
Polgármesteri Hivatal Adóügyi Iroda, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 06-1-462-3100
E-mail-cím: adougy@erzsebetvaros.hu
E-mail-ben benyújtott kérdésükre csak általános tájékoztatást
tudunk adni. Elektronikus úton történő ügyintézésre, beadványok
benyújtására az alábbi elérhetőségen van mód.
Elektronikus ügyintézési lehetőség:
E-önkormányzat portál
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
A weboldalon ügyfélkapus, illetve cégkapus regisztráció alapján
lehetőség van ügyindításra, egyenleg lekérdezésre, illetve adók,
díjak és illetékek megfizetésére.
Adóigazolás iránti kérelmet a fenti módokon lehet benyújtani.
A nyomtatvány elérhető a www.erzsebetvaros.hu weboldalon a
Nyilvánosság/Letölthető űrlapok menüpontban, illetve az E-önkormányzat portálon.
2021. január 4.
Tisztelettel:
ADÓÜGYI IRODA
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RENDELETEK
A hatályos rendeletek elérhetőek a kerületi önkormányzat honlapján, a www.erzsebetvaros.hu címen.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Polgármestere 2020. december
16-án 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 az alábbi rendeleteket
alkotta:
2021. évi átmeneti gazdálkodás
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 61/2020. (XII.16.) önkormányzati
rendelete a 2021. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
Hatályba lép: 2021. január 1.
A szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozása
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 62/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális támogatások és szociális szolgáltatások,
valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2021. január 1.
A fás szárú növények védelme
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 63/2020. (XII.16.) önkormányzati
rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről szóló 37/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályba lép: 2020. december 17.
Piacok
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 64/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában lévő piacokról szóló 9/2015.
(III.31.) számú önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályba lép: 2020. december 17.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Polgármestere 2020. december
17-én 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
az alábbi rendeletet alkotta:
Egyes helyi adórendeletek
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 65/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testülete egyes helyi adórendeleteinek
módosításáról szóló 54/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelet
hatályba nem lépésének megállapításáról
Hatályba lép: 2020. december 18.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Polgármestere 2020. december
21-én 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 az alábbi rendeletet
alkotta:
Maszkviselés
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§
(4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 66/2020. (XII.21.) önkormányzati
rendelete Erzsébetváros közterületein történő kötelező maszkviselési szabályokról
Hatályba lép: 2020. december 21. 14:00

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Polgármestere 2021. január 11-én
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 az alábbi rendeleteket alkotta:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladatés hatáskörében meghozott 1/2021. (I.11.) önkormányzati rendelete
az Erzsébetváros közterületein történő kötelező maszkviselési
szabályokról szóló 66/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályba lép: 2021. január 12.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és
hatáskörében meghozott 2/2021. (I.11.) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros közterületein történő kötelező maszkviselési szabályokról
Hatályba lép: 2021. január 12.
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RECEPT

A tökéletes, nagyiféle
szalagos fánk farsangra

Az elmúlt években elterjedt nálunk is az amerikai fánk, amit minden rendőr majszolgat a hollywoodi
filmekben. Nos, most nem erről lesz szó.
záöntjük és kezdődhet a tészta összegyúKözeledik a farsang és elképzelhető, sőt,
Klasszikus Nagyi-féle fánk (4 főre,
rása. Mindkét kézzel, alulról felszedve
nagyon valószínű, hogy idén a farsangi
kb. 20-25 darab készül belőle):
a tálba ragadó tésztát, gyúrjuk át, amíg
bulikat is Zoomon, vagy online tartják.
1/2 kg liszt
homogén, csak picit tapadó masszát kaViszont fánkot februárban, farsang al1-2 dl tej, és további 1 dl tej az élesztő
punk. Előfordulhat, hogy kell még lisztet
kalmával enni kell. Ha az ember rászánja
felfuttatásához
pótolnunk bele, ezt kis adagokban bátran
magát, hogy süssön, akkor már legyen
csipet só, és még egy csipet az élesztőfinom, könnyű és szalagos. Az Erzsétegyük meg, amíg összeáll. Mindez tarthat
höz
1 kanál cukor, és még egy kiskanálnyi az
betváros újság pedig ezeket „a Szent
akár 5-10 percig is.
élesztőhöz
Célokat” teljesíteni is igyekszik, hogy ne
Ha elkészült a tészta, szórjuk meg
1/2 élesztő
kelljen a liter cukormáz alól kihalászni
liszttel és fedjük le egy tiszta konyharuháporcukor, lekvár a tetejére
valami szottyadt borzalmat. Ezek az előre
val, tegyük meleg helyre és várjunk, hogy
megkeljen.
gyártott, cukormázas, amerikai borzadLisztezett táblán kinyújtjuk 1 cm vastagra, és kávés pohárral
ványok sosem adják vissza az echte nagyiféle fánk érzését, amit
gyerekkorunkban ettünk, de ez a recept viszont egy csoda. Nem vagy fánkformával szaggassuk ki. Még pár percet kelni hagyjuk.
is beszélve arról, hogy egy fánk bekerülési költsége ezzel a mód- Addig is olajat melegítünk egy nagyobb serpenyőben, annyit,
szerrel 50 Ft, nem pedig 500 vagy 800, ahogy azt a fánkozókban hogy bőven ki tudjuk sütni.
Amikor már elég forró az olaj, tegyük bele az első adag
árulják. Nézzük:
Először langyosítsunk tejet egy lábasban, majd ha elég meleg, fánkot és tegyünk rá egy fedőt. Ha mindent jól csináltunk,
akkor a fánkok megnőnek, az oldaluk fehér lesz és egyszer csak
akkor tegyünk bele egy csipet sót, kiskanál cukrot, és csak az
átfordulnak. Ekkor levesszük a fedőt, megvárjuk, hogy a másik
ujjunkkal keverjük el. Morzsoljunk bele egy fél élesztőt, még
oldal is megsüljön, és jöhet a következő adag, amihez már nem
egyszer óvatosan keverjük át ujjal, és a tetejét szórjuk meg
kell fedő.
vékonyan liszttel. Tegyük félre, és imádkozzunk az élesztők
Arra azért érdemes felkészülni, hogy mire kisül a második
istenéhez, hogy szépen megnőjön 4-5 perc alatt.
adag, már nem lesz az elsőből, pedig csak pár perc az egész
Közben egy nagy tálba kimérjük a lisztet, hozzáadjuk a sót
sütés. Cukormáz, szirup, színezőanyag és E-számok helyett
és a cukrot és elkezdünk hozzáadagolni langyos tejet, amennyit
érdemes porcukorral és lekvárral tálalni.
felvesz. Ha ezt nagyjából összegyúrtuk és feljött az élesztő, hoz30
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REJTVÉNY/HIRDETÉS

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!

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

Facebook/Erzsébetváros Újság Plusz

A kerület kulturális/közéleti magazinjaként mi
is felköltöztünk a Facebookra. Naponta frissülő
oldalunkon fotók segítségével naplózzuk a helyi
hétköznapok legszebb, legvidámabb, legérdekesebb
pillanatait. Ribárszki Viktória videói segítségével
életre keltjük a betűket, kiegészítjük, vagy előzetesként bemutatjuk a lapunkban megjelenő cikkek
tartalmát. Keressenek minket, üzenjenek nekünk,
osszák meg tartalmainkat bátran!
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ÁRVERÉS

Az EVIN Zrt. újabb pályázati kiírást
jelentetett meg
20 db alacsonykomfortfokozatú,
25 m2 kisebb alapterületű lakások
árverés útján történő értékesítésére.
Az árverésre történő jelentkezés határideje
2021. február 22.-e 16.00 óra.
A részletes pályázati felhívás
az EVIN Zrt. – www.evin.hu –
illetve az önkormányzat
– www.erzsebetvaros.hu –
honlapjain tekinthető meg.

