
Közélet, közérzet, kultúra

A NER-korszak legnagyobb léptékű ingat-
lanpanamáját sikerült Erzsébetvárosnak 
megakadályoznia – ezt mondta Nieder-
müller Péter polgármester a Király utcában 
megtartott sajtótájékoztatóján november 
23-án. Így jelentette be, hogy Erzsébetvá-
ros a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú ítélete 
alapján továbbra is tulajdonosa négy nagy 
értékű ingatlannak, a Király utca 25., 27., 29. 
számú háznak és egy játszótéri teleknek. 
A tulajdonjogra pályázó két ingatlancéget 
terheli az ötvenmilliós perköltség, a kerület 
visszakapja a végrehajtó által lefoglalt 417 

milliós kötbért, és nem utolsósorban nem 
kell leszurkolnia további 9,7 milliárdot. A 
vevőnek ez lett volna bomba üzlet: elnyerni 
három jellegzetes Király utcai házat és le-
foglalni az önkormányzat költségvetésének 
csaknem a felét. 

Mindez egy irracionális, a 2019-es válasz-
tás előtt hetekkel megkötött (és az utódok 
elől eltitkolt) adásvételi szerződés következ-
ménye lett volna. Feltételeit a távozás előtt 
álló vezetés már nem tudta teljesíteni. Nem 
lehetett negyvenöt bérlőnek cserelakást 
biztosítani, nem lehetett az ingatlanokból 

az erzsébetvárosi polgárokat kitenni. A két 
pályázó cég a szerződés alapján látszólag 
jogszerűen követelte az önkormányzat által 
vállalt horribilis kötbért. Az ingatlanosok rá-
adásul kormányzati segítséget is kaptak. A 
tranzakció lebonyolítását a műemlékek fel-
ügyeletével megbízott Miniszterelnökség 
(Gulyás Gergely) előbb elutasította, majd 
villámsebességgel jóváhagyta. 

Erzsébetváros megnyerte a pert, a szer-
ződés semmis.                                                    B. A.
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Budapest talán épp advent idején a legszebb. Idén először a hetedik kerület is ünnepi program-
mal készült. Az Advent Erzsébetvárosban rendezvénysorozatát a Madách téren indították el. A 
tér megtelt árusokkal, karácsonyi sütemények és forralt bor illata csalogatja a Kiskörúton sétáló-
kat, az ERöMŰVHÁZ pedig színvonalas programot kínál a látogatóknak. Bemutatkoznak a K11-
ben idén is megrendezett Szabad a színpad tehetségkutató verseny döntősei. Ottjártunkkor a 
Totoro zenekar adott utcai koncertet. Dalaikban a 80-as évek alternatív zenei világát ötvözték 
mai fiatalos lendülettel. A könnyűzenei verseny első helyezettje, a Quack együttes december 
23-án 18 órakor lép fel itt. Bőséges a választék családi programokból is: a bábelőadástól a bű-
vész-workshopig és cirkuszi produkciókig minden korosztály találhat kedvére való szórakozást. 
Erzsébetváros újabb színfolttal gazdagodott.                                                                                                                          S. Zs.

Advent Erzsébetvárosban
Az Erzsébetváros Kft. munkatársai havonta 
majdnem öt és fél millió négyzetméteren 
takarítanak. Az önkormányzat erre tavaly 
574 millió 450 ezer forintot költött. Egyebek 
mellett erről számolt be Niedermüller Péter 
polgármester a lapzártakor megtartott idei 
közmeghallgatáson, ahol írásban és szóban 
több mint hetven kérdést kapott. A polgár-
mester elmondta, hogy a jelenlegi, válságos 
időszakban a kerület három fő irányban kon-
centrálja erőfeszítéseit.

A GONDOSKODÓ ERZSÉBETVÁROS 
program keretében a képviselő-testület 
megszavazta a szociális támogatások átala-
kításának egyedülálló rendszerét. Nőnek a 
támogatási összegek, egyszerűbb lesz az 
igénylés, a rászorulók automatikusan, kü-
lön kérelem nélkül is megkaphatnak olyan 
segélyeket, amelyek összeadódnak, és így 
a fűtési szezonban havonta 30-50 ezer forin-
tos támogatáshoz is hozzájuthatnak. 

A FEJLŐDŐ, ZÖLD ERZSÉBETVÁROS
RÓL szól a JÖVŐ 7 program, amely a klí-
mabarát fejlesztéseket fogja össze, egyebek 
mellett a hárommilliárd forintos kerettel in-
dított energiahatékonysági és klímavédel-
mi alap működését koordinálja. A TISZTA, 
RENDEZETT, BIZTONSÁGOS ERZSÉBET
VÁROSRÓL szóló munkaterv keretében 
az önkormányzat tavaly 276 millió forintot 

fordított a zöldfelület-fenntartásra, egyebek 
mellett 24 ezer egynyári és 21 ezer kétnyári 
növény ültetésére. Nagy lendülettel folyik a 
köztéri kamerarendszer fejlesztése, tavaszra 
kiépül az egész Erzsébetvárost átfogó, jó mi-
nőségű képet szolgáltató rendszer. 

A meghallgatáson bemutatkozott dr. Bá-
lint András alezredes, a kerület új, megbízott 
rendőrkapitánya. Nyílt színi tapsot kapott, 
amikor elmondta, hogy hetente többször 
maga is csatlakozik azokhoz a járőrökhöz, 
akik az éjszaka rendjét vigyázzák. 

Természetesen most sem maradtak el a 
bulinegyed működését és a forgalomcsilla-
pítást érintő szenvedélyes hozzászólások. 
Ez utóbbival kapcsolatban jó hír, hogy janu-
ár 2-tól a kerületben négy helyen olyan át-
hajtási pont működik, ahol kerületi parkolási 
engedély nélkül tilos lesz áthaladni. 

A közmeghallgatás témáival lapunk több 
írása is foglalkozik.                                             B. J.

Közmeghallgatás válságidőben



Varga Gábor, az Alsóerdősori Bárdos La-
jos Általános Iskola és Gimnázium igaz-
gatója 2012 decemberében hunyt el. Az 
Európai Szülők Magyarországi Egyesülete 
a 2013-ban alapított díjával az ő munkás-
ságának kívánt emléket állítani. Az elisme-
rést minden évben olyan pedagógusok 
kaphatják, akik a felterjesztő szülői közös-

ségek szerint példát mutatnak a szülőkkel 
együttműködő pedagógiára. A díjátadóra 
minden évben a névadó születésnapján, 
november 20-án, a gyermekjogi világnap 
alkalmából kerül sor. Idén ketten kaptak 
Varga Gábor-díjat, Sata-Bánfi Orsolya 
gyógy pedagógus, valamint Süle Zsuzsan-
na gyógypedagógiai asszisztens, mindket-
ten a Tüskevár Általános Iskola és Gimnázi-
um munkatársai.

Szülők díjaztak pedagógusokat

2. ERZSÉBETVÁROS 2022/12NAPLÓ

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
47/2022. (XI.16.) önkormányzati rendelete a 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szó-
ló 6/2022. (II. 17.) rendelet módosításáról 
Hatályba lép: 2022. november 17.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2022. (XI.16.) önkormányzati rendelete a 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi  
Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetvárosi 
Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott köz-
tisztviselők 2023. évre megállapított illetmény-
kiegészítéséről 
Hatályba lép: 2023. január 1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2022. (XI.16.) önkormányzati rendelete 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének egyes 
helyi adórendeleteinek módosításáról
Hatályba lép: 2023. január 1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2022. 
(XI.16.) önkormányzati rendelete a Budapest Fő-
város VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének a magánszemélyeknek 
nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza 
nem térítendő nyílászáró-felújítási támogatásáról 
szóló 46/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete 
módosításáról
Hatályba lép: 2023. január 1.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébet-
város Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2022  (XI.16.) önkormányzati rendelete Er-
zsébetváros közterületein a járművel várakozás 
rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és ki-

adásának eljárási szabályairól szóló 59/2013. 
(XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2022. november 17.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2022. (XI.16.) önkormányzati rendelete  a 
helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
13/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról
Hatályba lép: 2022. november 17.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébet-
város Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2022. (XI.16.) önkormányzati rendelete a 
polgári engedetlenség vagy sztrájkban való 
részvételük miatt elbocsátott pedagógusokat 
segítő támogatási alap létrehozásáról
Hatályba lép: 2022. november 17.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2022. (XI.16.) önkormányzati rendelete 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros 
Önkormányzat Képviselő-testületének az Ön-
kormányzat tulajdonában lévő közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 6/2017. (II.17.) 
rendeletének módosításáról
Hatályba lép: 2022. november 17.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2022. (XII.7.) önkormányzati rendelete a Bu-
dapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Ön-
kormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
6/2022. (II. 17.) rendelet módosításáról 
Hatályba lép: 2022. december 8.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2022. (XII.7.) önkormányzati rendelete a 
2023. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 
Hatályba lép: 2023. január 1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2022. (XII. 07.) önkormányzati rendelete az 
egészségügyi alapellátásról és körzeteinek ki-
alakításáról szóló 19/2013. (IV. 30.) önkormány-
zati rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2022. december 31.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
58/2022 (XII.7.) önkormányzati rendelete Bu-
dapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Ön-
kormányzat Képviselő-testületének a szociális 
támogatások és szociális szolgáltatások, vala-
mint a pénzbeli, természetbeni és személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások 
igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 
6/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról
Hatályba lép: 2022. december 8.

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Képviselő-testületének 
59/2022. (XII.07.) önkormányzati rendelete a 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének a tár-
sasházaknak nyújtható felújítási támogatásról 
szóló 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelete 
módosításáról
Hatályba lép: 2022. december 8.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
60/2022. (XII.7.) önkormányzati rendelete 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros 
Önkormányzat Képviselő-testületének a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
2/2013. (I.25.) rendeletének módosításáról
Hatályba lép: 2023. január 1.

A KÉPVISELŐTESTÜLET RENDELETEI  (2022. november 17-i és december 7-i ülés)

Három évvel halála után emlékkiállítás 
nyílt Markovics Ferenc munkásságából 
a Mazel Tov étteremben. A Balázs Béla- 
díjas fotóművész, érdemes és kiváló mű-
vész képei december végéig maradnak a 
falakon a kultikus Akácfa utcai vendéglá-
tóhely összes termében.

A tárlattal egyidejűleg indult el a Zsi-
dó Művészeti Napok téli rendezvényso-
rozata, mely 14 estén át invitálta irodal-
mi kocsmatúrára a kultúra szerelmeseit. 
A programokban kortárs írók és költők 
– köztük Závada Péter, Kemény Zsófi, 
Varró Dániel, Müller Péter Sziámi – ültek 
közös asztalhoz az érdeklődőkkel az Ins-
tantban, a Központban, a Gólem Színház 
kávézójában, a Kisüzemben, a Liebling-
ben és a Mazel Tov étteremben.
December 18-án a Mazel Tov ad otthont 
még két beszélgetős estnek: 17 órától 
Rubin Eszterrel, 19 órától Spiró György-
gyel beszélget Osváth Sarolta.                                              

Emlékkiállítás és irodalmi kocsma túra 
Erzsébetvárosban

Még tart a Zsidó Művészeti 
Napok programja

Még idén 63 fát ültetnek el a kerület-
ben az Erzsébetváros Kft. munkatársai. 
Pótolják a balesetveszélyességük miatt 
kivágott fákat, s mindenütt bővítik a már 
meglévő fasorokat is. A fák kiválasztá-
sánál fontos szempont, hogy ellenállók 
legyenek. A Százház utcában például 
díszkörtéket ültetnek, amelyek jól bírják a 
városi klímát, és fehér virágjaik tavasz kö-
zepén nyílnak. A Nefelejcs utcát nyolc új 
japánakác díszíti hamarosan, és nyaranta 
megcsodálhatjuk sárga virágszirmaikat. 
A Garay téren gömb díszmeggyek voltak, 
de sajnos gyorsan pusztultak, helyükre 
tizenegy gömbkőris kerül, amelyek plan-
ténerben és kiültetve is sokkal jobban fej-
lődnek. A Hutyra Ferenc utcában illatoz-
nak majd a kislevelű hársak, ezek mézelő 
növények. A japán díszcseresznye a leg-
szebb fák egyike, dús lombkoronájával, 
gyönyörű rózsaszín virágaival jól mutat 
majd a Rózsák terén. 

A Bethlen Gábor térre 540, az Almássy 
térre 370 díszcserjét ültetnek. A tereken 
új öntözőrendszereket is kialakítottak.

Zöldülő Erzsébetváros

„A holokauszt a magyar történelem legna-
gyobb drámája.” Ezt mondta Niedermüller 
Péter, Erzsébetváros polgármestere azon 
a megemlékezésen, melyet Yacov Ha-
das-Handelsmannak, Izrael nagykövetének 
részvételével november 29-én a Klauzál té-
ren tartottak a budapesti gettó 1944-
es felállításának évfordulóján. 

Az úgynevezett nagy get-
tó 243 lakóházának 4513 
lakásában 11 935 kiköl-
töztetett keresztény he-
lyére közel 70 ezer zsidó 
embert zsúfoltak össze, 
közülük több ezren lelték 
itt halálukat. Niedermül-
ler Péter elmondta: a ho-
lokauszt nem a németek és 
a zsidók ügye volt, mint sokan 
hinni szeretnék, ez a magyar történe-
lem része, hiszen a gettóban összezsúfolt 
embereket a magyar társadalom lökte ki 

magából. Emlékeznünk és emlékeztet-
nünk kell arra, hogy ilyesminek soha többé 
nem szabad megtörténnie – tette hozzá a 
polgármester. 

Yacov Hadas-Handelsman nagykövet 
felidézte, hogy a Klauzál téren gyűjtötték 

halomba a holttesteket, mert a 
gettó területén már nem volt 

elég hely eltemetni őket. 
Az idő múlásával közös 

felelősségünk, hogy őr-
ködjünk az áldozatok 
emléke felett, tanúsít-
sunk zéró toleranciát 
az antiszemitizmussal, 

a xenofóbia, a diszkrimi-
náció és a gyűlölet min-

den formájával szemben. 
A megemlékezésen Kar-

dos Péter főrabbi mondott gyá-
szimát. Német Szonja megindító éneksza-
vát gitáron Kardos Dániel kísérte.

Megemlékezés a budapesti gettó felállításáról 

A Nefelejcs utcai óvodában Szücs Ba-
lázs alpolgármester lépett fel Télapóként, 
puttonyába az óvó nénik is elhelyezték a 
maguk készítette kis ajándékaikat a gye-
rekeknek. Az alpolgármester-Télapónak 
örvendeztek a Kertész utcai Családsegítő 
Központban is a kicsik, a piros csomagok 
finomságairól a Gyermekétkeztetési Ala-
pítvány gondoskodott

Erzsébetvárosba is megjött 
a Mikulás

A főváros első „játszóutcájának” állít em-
léket a kerület új tűzfalképe. Készítője 
a Neopaint csoport. A festmény az Alsó 
erdősor utcai iskolához tartozik, képünk 
a Szövetség utca felől készült. Ide torkol-
lik az 1954-ben játszóutcának kinevezett 
Barát utca, melyet 9 és 21 óra között 
lezártak az átmenő forgalom elől, a cél-
forgalom sebességét pedig 5 km/órá-
ban korlátozták. A kislány az ugróiskola 
négyzetén állva a napot rajzolja az égre, 
mellette pöttyös labda. Mi kell még a jó 
közérzethez? Kibomló tökvirág, burgo-
nyavirág, paprika, paradicsom, káposzta. 
Ezek is a múltat idézik. Az egykori kony-
hakerteket, melyek helyén megszületett 
a mai Erzsébetváros.      

Tűzfalképen a játszóutca
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Szükségből erényt: befektetés a jövőbe
A végéhez közeledik a 2022-es év, amely 
minden önkormányzat számára nehéz 
volt. Úgy tippelem, hogy a legnehezebb 
feladvány a kerület számára a rezsiköltsé-
gek drámai növekedése.
– Igen, 2022 nehéz év volt, és attól tartok, 
hogy 2023 sem lesz könnyebb. Erzsébet-
város 2019 óta, amióta itt ellenzéki vezetés 
van, semmilyen kiegészítő támogatást sem 
kapott, miközben az elvonások, az ingyenes 
parkolás, az iparűzési adó megfelezése, a 
gépjárműadó elvonása százmilliós kiesé-
seket okozott. Sokat gondolkodtunk azon, 
hogy ebben a helyzetben mit tehetünk. 
Úgy döntöttünk: a megoldás az, hogy fek-
tessünk be a jövőbe. Ezt jelenti a „Jövő 7” 
szlogenünk, a hetedik kerület holnapjára 
célozva. A mostani, nehéz helyzetben is azt 
gondoljuk: lesz itt egy normálisabb világ, és 
az erzsébetvárosiaknak már most jobb, él-
hetőbb, zöldebb jövőt kell felkínálnunk. 

Lehetséges-e haszonnal kijönni a veszte-
ségből?
– Arról kellett döntést hoznunk, hogy a vál-
ságos helyzetben, a klímaválság, energiavál-
ság, megélhetési válság, 
az infláció, áremelkedések 
közepette milyen stratégi-
át kövessünk. Elég-e, ha a 
tűzoltásra koncentrálunk, 
megpróbáljuk betömni a 
költségvetésünk külön-
böző pontjain keletkező 
lyukakat, vagy szánjuk el 
magunkat a stratégiai váltásra? Mi egy hosz-
szú távú terv megvalósítása mellett köte-
leztük el magunkat, amelynek része egy új, 
hárommilliárd forintos energiahatékonysági 
és klímavédelmi alap létrehozása is. Ez nem 
arról szól, hogy az önkormányzatnak volna 
hárommilliárd forintja, amit most egyben 
szétszórhat. Azt jelenti, hogy az alapra vonat-
kozó összehangolt terv szerint fogjuk össze 
a különböző elkerülhetetlen intézkedéseket. 
Százmilliós (!) értékben előkészítünk például 
egy, az épületek szigetelésével, az energia-
hatékonysággal, nyílászárók cseréjével kap-
csolatos társasházi pályázatot. Ahol ez lehet-
séges, szeretnénk áttérni modernebb fűtési 
rendszerekre. Ahol a házak statikai rendszere 
elbírja, napelemeket fogunk telepíteni. Ki-
írunk olyan pályáza-
tokat is, amelyekkel 
a lakókat ösztönöz-
zük arra, hogy saját 
lakásukon belül ve-
zessenek be energia-
takarékos megoldásokat. Akciót hirdetünk 
például, hogy az energiafaló izzólámpákat 
ingyenesen cseréljék takarékos LED-izzókra. 
Tudatosítani szeretnénk, hogy az energia-
hatékonyság, a klímavédelem csak akkor 
működik, ha mindnyájan hajlandók vagyunk 
egy kicsit változtatni az életformánkon. Le-
het azt mondani, hogy a fűtést vegyük le 18 
fokra, és akkor biztos, hogy meg fog fázni az 
egész család. Vagy lehet azt mondani, hogy 
korszerűbb eszközökkel csináljunk 21 fokot, 
nézzük meg, hogyan lehet a klímavédelmi 
lábnyomunkat kisebbre venni. Mi ezt az utat 
járjuk. Nem megoldás, hogy megpróbáljuk 
elviselhetőbbé tenni a pillanatnyi helyzetet, 
de holnap megint ugyanott találjuk magun-
kat, ahol tegnap voltunk. 

A pillanatnyi helyzet viszont az, hogy foly-
tatódik, sőt, az idei télen sajnos talán gyor-
sul is az alsó-középrétegek lecsúszása. 
Tudjuk, a kerület megpróbál többet tenni 

értük, mint eddig. Csak 
az a kérdés, hogy erre 
vannak-e érdemleges 
eszközei.
– Korábban a humániro-
dánk nem nagyon gondol-
kodott másban, mint hogy 
próbáljuk emelni a támo-

gatások összegét. Ez azonban nem volt jár-
ható út: szemfényvesztés lett volna azt mon-
dani, bármit megold, ha a fűtési támogatást 
havonta ötezer forintról felemeljük hatezerre. 
Ezért – merem állítni, országos viszonylatban 
is kiemelkedő módon – átalakítottuk a szoci-
ális rendszerünket. Úgy döntöttünk, hogy a 
jövőben nem az egyénekre, hanem a csalá-
dokra koncentrálunk. Abban segítünk nekik, 
hogy meg tudják őrizni emberi méltóságu-
kat. Hogy ne kelljen éhezniük vagy fázniuk. 
Ami persze nem elég arra, hogy, mondjuk, 
élvezni tudják a kultúrát, vagy elmehessenek 
nyaralni, de arra igen, hogy a mindennapi 
életüket normálisan tudják élni. Ezért csoma-
gokat raktunk össze, például összekötöttük a 
lakásfenntartási és a fűtési támogatást. Nyil-

vánvaló ugyanis, hogy 
az a család, amelyik az 
egyikre jogosult, olyan 
feltételek között él, 
hogy a másikat is meg-
kaphatja. Ha kéri. Ám 

ehhez a kérelemhez már nem kell újabb pa-
pirosokat kitölteni, újabb igazolásokat hoz-
ni. Tehát nem az a helyzet, hogy a rászoruló 
család az egyik jogcímen hozzájut kétezer 
forinthoz, a másikon pedig háromezerhez, 
hanem egyben megkaphat negyven-hat-
vanezer, akár hetvenezer forintnyi támoga-
tást. A pénzromlást figyelembe véve havi 84 
ezer forintról 114 ezer forintra emeltük az 
egy személyre jutó havi bevétel határát is. Így 
olyan családok is hozzájutnak a segítséghez, 
amelyeknek a kérelmét korábban el kellett 
utasítani, pedig nyilvánvalóan rászorulók. 
Az én értelmezésem szerint nekünk az az 
alapvető feladatunk, hogy megakadályoz-
zuk a családok lecsúszását. Azt, hogy olyan 
adósságspirálba csússzanak, amelyből már 
nem tudjuk kihúzni őket. Mi azzal is a jövőbe 
invesztáltunk, hogy felemeltük a hozzáférés 
határát. Így kevesebben kerülhetnek olyan 
helyzetbe, ahonnan már nagyon nehéz ki-
jönni. A megelőzés az alapelvünk. 

– Tehát pénz kell az energiagazdálkodás 
hosszú távú átalakítására, pénz kell arra, 
hogy a kerület a felszínen tartsa azokat, 
akik a lecsúszás határára kerültek. De mi-
ből lehet ezt finanszírozni? Ingatlanok 
értékesítéséből? Ennek kapcsán mindig 
felvetődik, hogy szabad-e eladni a „csalá-
di ezüstöt”.
– Nehéz helyzetünk ellenére el kell ismerni: 
Erzsébetváros helyzete abból a szempont-
ból szerencsés, hogy a kerületnek jelentős 
ingatlanvagyona van. 
Ezt a tőkét természete-
sen nem szabad felélni, 
sőt a felelős gazdálko-
dás azt is megköveteli, 
hogy a legnehezebb 
helyzetben is képez-
zünk tartalékokat. Ide tartozik, hogy koráb-
ban volt egy olyan elképzelésünk, hogy a 
Verseny utcában építsünk egy nyolcvan-
lakásos társasházat. Ezt a képviselők egy ré-
sze nem támogatta, így az erre félretett pénzt 
fel tudjuk használni az energiahatékonysági 
és klímavédelmi alapban. Kérdés viszont, 
hogy mit kezdjünk azokkal a telkekkel és 
azokkal az épületekkel, amelyeknek a felújí-
tási költsége soha-soha, örök élet plusz két 
év alatt sem térül meg. Amelyek felújítására 
keretünk sincs, ezért az állaguk egyre romlik, 
ami folyamatos vagyonvesztés. Szerintünk 
ezek egy részét el kell adni. Egy-egy épü-
letre nem tudunk százmilliókat költeni, mert 
az sohasem térül meg. Ebben a kerületben 
ugyanis négyzetméterenként 800 forint az 
önkormányzati laká-
sok lakbérplafonja. A 
befolyó összegekből 
viszont valóban meg-
térülő beruházásokat 
kell finanszíroznunk, 
ami értéknövekedést 
eredményez. Tehát lépésről lépésre, folya-
matosan vigyázva a pénzügyi egyensúlyra, 
előre tudunk lépni.

Említette a 800 forintos lakbérplafont, 
ami persze mélyen a piaci ár alatt van. Ám 
ezekben a lakásokban gyakran nem azok 
élnek, akiknek a legnagyobb szükségük 
lenne segítségre, hanem azok, akiknek a 
szülei, nagyszülei a rendszerváltás idején 
nem vették meg az úgynevezett tanácsi 

lakásokat. Az alacsony lakbérrel viszont 
folyamatosan őket támogatja a kerület. 
– Ez valóban elképesztő igazságtalanság. 
A nagymama valamikor bejelentette ide az 
unokáját, és ma már az unoka unokája lakik 
itt. Gyakran hallom, hogy „nekünk ez a lakás 
jár, mert itt lakunk 1949 vagy 1952 óta”. És 
tényleg, a határozatlan idejű szerződéseket 
jogilag nem tudjuk felmondani. Ebből az 
következik, hogy sok olyan ember él önkor-
mányzati lakásban, aki simán meg tudná 

fizetni a piaci lakbéreket 
is. Közben azok, akiknek 
igazán szükségük lenne 
erre, nem tudnak hoz-
zájutni alacsony bérű 
lakásokhoz. Ezért mi a 
jövőben már senkivel 

sem kötünk határozatlan idejű lakásbérleti 
szerződést. Azt gondoljuk, hogy ha valaki 
öt-tíz-tizen öt évet eltölt önkormányzati la-
kásban, annak utána magának kell elren-
deznie a lakhatási viszonyait. Ezért is fontos, 
hogy 2019 óta már több mint kétszáz lakást 
újítottunk fel különböző konstellációkban. 
És éppen a lakásfelújítási program a harma-
dik lába annak a tervnek, amellyel a jövőre 
készülünk. A felújítások során több forrásra 
támaszkodunk. Van, amit önkormányzati 
erőből valósítunk meg, van, amit a jöven-
dő bérlők vállalásai tesznek lehetővé. Azon 
igyekszünk, hogy bővítsük a kört. De na-
gyon nehéz lesz túllépnünk a megcsontoso-
dott struktúrán, amit súlyosbított, hogy a ko-
rábbi városvezetés idején az önkormányzat 

a bérlőknek a lakás 
értékének körülbelül 
harmadáért felkínálta 
a vásárlás lehetősé-
gét. A megvásárolt la-
kásokat sokan azon-
nal továbbadták piaci 

áron. Mindaddig, amíg a megcsontosodott 
struktúrát a nemzeti lakástörvény nem töri 
fel, mi csak apró lépéseket tehetünk. Az ál-
lami támogatás döntő többsége ma még 
a felső-középosztálybeli családokhoz jut, 
hogy csokkal, zöldhitellel vehessenek ma-
guknak lakást divatos lakóparkokban. Az 
önkormányzatnak sajnos csak korlátozott 
lehetőségei vannak, de amire képesek va-
gyunk, azt megtesszük egy igazságosabb 
lakáspolitika megvalósításáért.

„Alapvető feladatunk, 
hogy megakadályozzuk 
a családok lecsúszását.”

„Az erzsébet -
váro siaknak már 
most jobb, élhe-
tőbb, zöldebb jövőt 
kell felkínálnunk.”

Barát 
József

„Egy-egy épületre nem 
tudunk százmilliókat 
költeni, mert az 
sohasem térül meg.”

„A jövőben már 
senkivel sem kötünk 
határozatlan idejű 
lakásbérleti szerződést.”

  ÉVZÁRÓ INTERJÚ NIEDERMÜLLER PÉTER POLGÁRMESTERREL



– Várjuk Vattamány Zsolt korábbi polgár-
mester és Bajkai István képviselő válaszait. 
Miként gondolta a volt polgármester, hogy 
nekik nem kell az új önkormányzati vezetést 
a szerződésről tájékoztatniuk? Meg kell kér-
deznünk Bajkai Istvánt, milyen érintettsége 
van az ügyben. És meg kell kérdeznünk Gu-
lyás Gergely minisztert, miként gondolhatta, 
hogy törvénysértő határozattal elveszi az 
erzsébetvárosiaktól ezt a gyönyörű épület-
együttest. A rendőrségi nyomozás folyik. Mi 
pedig várjuk a válaszokat. Nem csak mi, az 
erzsébetvárosiak is.   

Míg a válaszokra várunk, lássuk a történe-
tet. A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú ítélete 
kimondta, hogy semmis a VII. kerület koráb-
bi vezetésének a Király utca 25., 27. és 29. 
számú házakra és a mellettük lévő játszótéri 
telekre vonatkozó, két ingatlanos céggel 
kötött eladási szerződése. Erzsébetváros 
továbbra is tulajdonosa a három épületnek, 
az önkormányzatnak nem kell csőddel fe-
nyegető horribilis kötbért fizetnie, költség-
vetése működőképes. Az ingatlancsoportra 
pályázó két céget (Sunbelt Property és Sun-
belt Garden Kft.) ötvenmilliós perköltség 
terheli, a végrehajtó által eddig leemelt (és 
átmenetileg zárolt) kötbér, 417 millió forint, 
újra az önkormányzatot illeti. 

EGY IRRACIONÁLIS DÖNTÉS
Sokan mutyiról, panamáról beszélnek, erre 
újabb bírósági határozatokig legfeljebb 
gyanakodhatunk. A 19 éve induló, néha 
homályba vesző történet mégis az irracio-
nalitás határait feszegeti. Miért vállal valaki 
a kerületet terhelő iszonyatos kötbért pár 
hónappal az önkormányzati választás előtt, 
ha újrázásra készül? És miként válhat a hata-
lomváltás után egy érvényben lévő szerző-
dés köddé? Milyen szempontok sarkallták 
egymásnak ellentmondó döntésekre az 
ügybe belekeveredő minisztert?     

A történet 2003-ig nyúlik vissza. Erzsé-
betváros akkori önkormányzata úgy látta, 
ideje lenne a már akkor is leromlott álla-
potban lévő Király utcai ingatlancsoporttól 
szabadulni. A három ingatlan és a mellettük 
lévő játszótéri telek így is több milliárdot 
ért. A mai értékbecslés ötmilliárd forintról 
szól. A tervezett eladási ár 2,6 milliárd volt. 
Ekkor bukkant fel Erzsébetváros életében 
az ingatlanokra pályázó két cég, velük kö-
tött a kerület „feltételektől függő adásvételi 
szerződést”, afféle előszerződést, majd öt 
éven át pihent az ügy. A feltételek nem tel-
jesültek. 2008-ban ugyanez a vezetés elállt 

eladási szándékától. Szép lassan elaludt a 
dolog.   

Tizenegy évig nem is történt semmi. Az 
ügylet feledésbe merült volna, ha a Vatta-
mány-féle önkormányzat 2019 júliusában 
úgy nem dönt, hogy a 2003-ban és 2005-
ben félbehagyott tárgyalásokat folytatja, a 
Király utcai házakat viharos gyorsasággal – 
és meglepően olcsón – eladja.  

A szerződéskötés körülményei már akkor 
furcsának tűntek. A kontraktust a vevő által 
foglalkoztatott ügyvédi iroda munkatársa 
szerkesztette, az önkormányzat munkatársai 
a feltételeket nem ismerték. Az akkori képvi-
selő-testületnek a tervezet megismerésére 
pár órája maradt. Az új szerződés a vevőt 
elképesztően előnyös helyzetbe hozta. Az 
önkormányzatot horribilis kötbér terhelte 
volna, tíznél is több jogcímen követelhet-
tek Erzsébetvárostól kötbért. Mint később 
kiderült, ennek költségvetési fedezete nem 
volt, hiányzott a pénzügyi ellenjegyzés is. Az 
ügylet hátteréről csak találgathatunk. Mintha 
valami olyasmit sugallna: ha nyerünk, úgyis 
megegyezünk. Vereség esetén köti az utó-
dot a kötbér. A szerződés minden pontján 
szinte átsüt, ha esik, ha fúj, az ügyletet le kell 
bonyolítani. 

A VÁLASZTÁSOK UTÁN
Márpedig esett is, fújt is, közeledtek az ön-
kormányzati választások. A távozó önkor-
mányzat olyan szoros határidőket szabott, 
hogy a szükséges adminisztratív lépéseket 
képtelenség volt őszig megtenni. Átadás 
előtt lakókat kellett volna kiköltöztetni, laká-
sokat kiüríteni, miközben a kerület tulajdo-
nában lévő ingatlanok csaknem mindegyi-
ke lakhatatlan volt. A leszavazott fideszes 
vezetés a szerződésre nem lehetett túl 
büszke, mert az átadás-átvételkor egyszerű-

en eltitkolta. A szerződés nem szerepelt az 
átadott dokumentumok között. Az új veze-
tés úgy lépett hivatalba, hogy tudtán kívül 
nyakig ült a pénzügyi katyvaszban. A kerü-
letet már akkor 800 milliós kötbérfizetési kö-
telezettség terhelte, ami folyamatosan nőtt. 
A ténnyel akkor szembesültek, amikor csak-
nem egy év után közjegyzői felszólításból 
értesültek arról, hogy 9,7 milliárd forint köt-
bér terheli az önkormányzatot. Ez a kerület 
éves költségvetésének csaknem a fele, és 
az összeg havonta 600 millió forinttal gya-
rapodott. Balszerencsés esetben még az is 
előfordulhatott volna, hogy a vevő ingyen 
jut tízmilliárdhoz és hatalmas, reprezentatív 
ingatlanvagyonhoz. 

A polgármester az egyetlen lehetséges 
megoldást választotta: az előző vezetés által 
kötött szerződést semmisnek tekintette. Az 
ingatlancégek nem. Hogy kemény játéko-
sok, az 2020. október 28-án derült ki, amikor 
a végrehajtó 417 millió forintot leemelt az 
önkormányzat számlájáról. A két cég ezzel 
is jelezte, a Király utcában ők a királyok. A 
végrehajtást a Fővárosi Törvényszék felfüg-
gesztette, minthogy az önkormányzat még 
a 417 millió lefoglalása előtt, 2020 októbe-
rében úgy döntött, keresetet nyújt be a szer-
ződés semmissé tételére. Az ingatlancégek 
ellentámadása sem késett. Az akció fő irá-
nya az ekkor 9,3 milliárdos kötbértartozásról 
szóló végrehajtási eljárás kezdeményezése 
volt. Időközben a büntetőjog síkján is kitört 
a harc. A kerület megtette a maga feljelen-
tését ismeretlen tettes ellen nagy vagyoni 
hátrányt okozó hűtlen kezelés, orgazdaság, 
hivatali visszaélés gyanújával. A nyomozást 
a Nemzeti Nyomozóiroda megkezdte, majd 
elállt tőle. 2021-ben a IX. kerületi ügyészség 
a nyomozóhatóságot körültekintőbb vizs-
gálódásra kötelezte.  

A kormányzat is beletenyerelt az ügybe. 
Mivel az ingatlanok között műemlék épü-
let is szerepel, amely védelmet élvez, az el-
adás jóváhagyásához a Miniszterelnökség, 
konkré tan Gulyás Gergely ellenjegyzését is 
meg kellett szerezni. Első körben, 2019 őszén 
Gulyás a jóváhagyást megtagadta. Ki lát bele 
a lapokba, ki tudja, miért próbálkozik valaki 
ugyanazzal a kéréssel, ugyanannál a hivatal-
nál? Márpedig ez történt. Második menetben, 
2021 augusztusában, amikor az ügy fordula-
tai már komoly hullámokat vetettek, Gulyás a 
hozzájárulást rekordgyorsasággal, négy nap 
alatt megadta. Azzal is próbálkoztak, hogy az 
adásvételt a kormányzat „nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű projekt-
nek” nyilvánítsa. Ez akkoriban varázsszó volt. 
A törvényszék végül úgy döntött, hogy máso-
dik miniszteri állásfoglalás semmis. 

AZ AKTUÁLIS HELYZET
Így jutottunk a jogerős döntésig. Másodfo-
kon, november 2-án a Fővárosi Ítélőtábla az 
elsőfokú döntést megváltoztatva megálla-
pította a 2019-es eladási szerződés semmis-
ségét. Az indoklás szerint, mivel a nemzeti 
vagyonról van szó, nélkülözhetetlen lett vol-
na a versenyeztetés. A szerződés kezdettől 
törvénysértő. Az ügy ezzel még nem zárult 
le. Korábbi feljelentését kiegészítve az önkor-
mányzat a jogerős ítélettel is megtoldotta.  

Az utcán állunk, szitáló esőben. A házak-
ban már nem laknak sokan. Néhány lakó, 
akikkel nem könnyű megegyezni. De a há-
rom ház Erzsébetvárosé. 

– A fideszes önkormányzatok tízéves tör-
ténetének legnagyobb ingatlanpanamája 
Erzsébetvárosban zajlott – mondja a polgár-
mester. Egyben úgy látszik: ez volt a legbi-
zarrabb is. A folytatás már az ügyészségre 
tartozik. 

– A politikai apátia, amely Magyarországot eluralta, a korrup-
ció haszonélvezőit segíti – ezt állítja Ligeti Miklós, a Trans-
parency International jogi igazgatója, a hazai korrupció ku-
tatója. 

Ligeti szerint az önkormányzati korrupció lehetőségei kor-
látozottak. Iróniával mondhatjuk azt is: az uniós támogatások 
nagyságrendjéhez képest a helyi közösségektől már szinte 
nincs is mit ellopni. A legtöbb önkormányzat súlyos költség-
vetési gonddal küszködik, legföljebb ingatlanvagyonával 
„kombinálhat”, de ez a lehetőség is korlátozott. De nem kizárt: 
a Király utcai házakat átjátszhatták volna a baráti, politikai tá-
mogatói körnek. Ám ez még feltételezés. Egyelőre legfeljebb 
annyit mondhatunk: láttunk már ilyesmit másutt. Az ügyész-
ségnek kell eldöntenie, hogy történt-e bűncselekmény. 

Mi lehetett a terv, a gondolatmenet? Ha nye-
rünk, megoldjuk okosban, ha vesztünk, kény-
szerítő erő a horribilis kötbér? – kérdezzük.

Ligeti szerint ilyen mértékű kötbér vállalása 
azért nem észszerű, mert a kötbérnek legalább 
kétesélyes kockázati elemet kell tartalmaznia. 
Ha valaki vállalja, hogy a lakókat elköltözteti, de 
erre esély sincsen, olyan helyzet áll elő, amely 
csak a vevőnek kedvező. 

Tapasztalat és kulturális toposz, Magyaror-
szágon kiváltképp, hogy az élet, a politika, a közigazgatás 
törvényszerűen korrupt.

Ligeti ezt cáfolja. Az Eurobarométer vizsgálatait idézi. Az 
uniós országok átlagában száz megkérdezett közül 71-en 

mondják, hogy országuk döntő mértékben kor-
rupt. Magyarországon 86-an. Ez azonban önma-
gában csak vélekedés, hiszen a száz megkérde-
zett közüli nyolcvanhatból csak tízen állítják, hogy 
konkrét tapasztalataik is vannak a korrupcióra.  

Közbevetjük: a magyar közvélemény hagyomá-
nyosan úgy tartja, hogy inkább legyen a kormány 
korrupt, mint balfék. 

– Ha így lenne, manapság bizony nem telje-
sülne a magyarok vágya – mondja Ligeti. – Kor-

ruptnak elég korrupt a mai kormány, de már korántsem 
hozzáértő. A jelenleg érvényes meghatározás: korrupt és 
kétbalkezes. Ugyanakkor tény marad, hogy a hazai politikai 
térképet a korrupció nem rajzolta át.
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A Király utcai panama

Ligeti Miklós: A kormány korrupt és kétbalkezes

Buják 
Attila

Az utcán állunk, szitáló esőben, 
alkalmi sajtótájékoztató. A háttér-
ben a majdnem teljesen kiürült 
Király utcai házak. Niedermüller 
Péter, Erzsébetváros polgármes-
tere az épülettömb eladásának 
történetét foglalja össze, majd 
megidézi a főbb szereplőket is.  



Gratulálok a megbízásához. Tévedek-e, ha 
azt gondolom, hogy Budapest egyik legne-
hezebb kerületében lett kapitány?
– Nem téved, hiszen az éjszakai szórakozta-
tónegyed, az úgynevezett bulinegyed műkö-
dése valóban olyan különleges faladatokat, 
speciális rendőri igénybevételt jelent, ami 
más kerületi kapitányságokra nem jellemző. 
Ez nyilván azt is meghatározza, hogy itt sok-
kal több lakossági panasszal találkozunk, de 
az a dolgunk, hogy felnőjünk a feladathoz.

Belső-Erzsébetvárosban éjszakánként 
több mint százötven szórakozóhely van 
nyitva, és amikor egyik helyről a másikra 
vonul a tömeg, nyilván embert próbáló 
feladat megakadályozni a rendzavarást, a 
hangoskodást.
– Csapdahelyzet, hogy Budapesten spontán 
módon olyan helyen alakult ki az éjszakai 
szórakoztatónegyed, ahol lakók élnek. Éjsza-
kánként ide jönnek a szórakozni vágyó 
külföldiek, azt pedig tudjuk, hogy 
ahol megjelennek az átlagnál 
jobb anyagi körülmények kö-
zött élő emberek, ott mindig 
lesznek ragadozók is, akik ezt 
megpróbálják kihasználni. Bel-
ső-Erzsébetvárosban egy-egy 
éjszaka olyan beáramló tömeg 
van jelen, amely meghaladhatja a 
városrész lakosságának a számát. Ezt 
a roppant feladatot felismerve támogatást 
ad a budapesti rendőrfőkapitány is, így a 
BRFK rendszeresen átcsoportosít ide erőket 
más kerületekből is, illetve a közrendvédelmi 
főosztály különböző alegységeitől is vesznek 
részt kollégák az akciókban. Sőt a készenléti 
rendőrség is ad erőket minden éjszaka. 

Van-e bevált stratégiájuk?
– A bulinegyed fel van osztva két-három-
négy utcás kis szakaszokra, ahol mindig 
van rendőr, ellentétben azzal, ami néha el-
hangzik, hogy egyes lakótömbök környé-
kén egyáltalán nem volnának rendfenntar-
tók. Posztos  rendőrök kiállításában viszont 
nem hiszünk, nem az a cél, hogy ha valaki 
kimegy az erkélyre meglocsolni a muskát-
lit, akkor mindig elégedetten konstatálja, 
hogy de jó, a sarkon most is ott álldogál két 
rendőr. Ötméteres sugarú körben természe-
tesen nem történne rendbontás, de ötméte-
renként nem állhat rendőr. A mi stratégiánk 
a kis járőrkörzetekre épül.

A munkában számunkra nagyon nagy se-
gítséget jelent az Erzsébetváros Rendészeti 

Igazgatósága által működtetett kame-
rarendszer. Ennek központjában 
mindig van rendőr, aki figyeli az ut-
cák képét. A  figyelőszolgálat mű-
ködésére külön szerződést kötöt-
tünk a kerülettel, hiszen ez nem 
rendőri alaptevékenység, hanem 
pluszszolgáltatás, amely a kerü-
let lakóinak biztonságát szolgálja. A 
szakavatott szem nagyon sok mindent 
észrevesz az utcán tartózkodó személyek 
magatartásában, ami másnak esetleg nem 
tűnik fel. Ha valaki nagyon alaposan figyeli 
például a parkoló gépkocsik belső terét, az 
könnyen lehet, hogy rosszban sántikál. A ka-
merák felvételei alapján sokszor pontosan 
követhetjük egy-egy bűnöző útvonalát, és a 
rend őrség arcfelismerő rendszerével gyak-
ran azonosítani is tudjuk a bűnelkövetőket. 
Erzsébetváros képviselő-testülete egyéb-
ként novemberi ülésén szavazott meg 30 

millió forintos túlóratámogatást a 
térfigyelő rendszer által közvetí-

tett képek alapján szükségessé 
váló közterületi intézkedések 
végrehajtására, amit köszö-
nettel vettünk, ez fontos hoz-
zájárulás rendőreink munká-

jához és a közterületi rendőri 
jelenlét fokozásához. 

A kerület szolgálati lakások-
kal is segíti a kapitányságot.
– Érdemes tudni, hogy a rendőrök 
nagy része vidéki származású, és 
ha az iskola után Budapesten ma-
radnak, akkor itt persze nagyon ne-
héz elindítaniuk az önálló életvitelt. 
Többségük rendőrségi szállón lakik, 
ketten-hárman vannak egy szobá-
ban, ez egy kicsit olyan, mint egy 
kollégium. Fiataloknak ez egy-két 
évig megfelel, de hosszú távon nem 
megoldás, különösen, ha például 
egyikük gyakran éjszakai szolgálatot 
lát el. Ha valaki akkor ér haza, amikor 
a másik pihenne, ez senkinek sem 
jó.  Számunkra természetesen nagy 
segítség, ha fiataljaink szolgálati la-
kást kaphatnak. Egyébként annak is 
van számos előnye, ha a rendőr szol-
gálaton kívül is a kerület utcáit járja. 
Számos esetben előfordult, hogy 
munkatársaink szabadidejükben is 
elkövetőt fogtak. Volt, aki éppen a 
barátnőjével sétált, amikor meglátta 
a bűnözőt, akit már régen keresett.

Ön hetenként tart fogadóórát. Er-
ről mi a tapasztalata?

– Az utóbbi időben tágabbra 
nyitottunk a kapuinkat, ezt 
dr. Oláh Lajos képviselő úr 
kezdeményezte. Valóban ja-
víthatja a lakosság szubjektív 

közbiztonságérzetét, ha az em-
berek eljöhetnek a kapitányság-

ra, és személyesen nekem mondhat-
ják el a problémáikat, amire minden kedden 
egytől háromig van lehetőségük. Ez külön-
legessége Erzsébetvárosnak, ahogy az is, 
hogy magam is rendszeresen részt veszek 
az éjszakai akciókban. A fogadóórákon a 
kerület lakói rendszerint általános problé-
mákat vetnek fel, gyakran a köztisztasággal 
vannak gondok, a hangoskodó külföldiekre 
panaszkodnak. Az esetek többségében a 
lakók olyasmit mondanak el nekünk, ami-
ről már van saját információnk, de tőlem 
számukra fontos tájékoztatást kapnak, sok-
szor jogi tanácsadás lesz a beszélgetésből. 
Ilyenkor elmondom, hogy különféle helyze-
tekben mit tehetnek, hová fordulhatnak, ha 
nem a rendőrség az a szervezet, amelyik az 
ügyükben el tud járni. Mert sokan csak ad-
dig jutnak el, hogy ha rendet akarnak, akkor 
a rendőrségre kell menni. 

Barát József
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„Fel kell nőnünk a faladathoz”

Szenvedélye 
a bűnüldözés
Erzsébetváros rendőrkapitány-
ságának új megbízott vezetője 
dr. Bálint András alezredes, 43 
esztendős, szakmájának sze-
relmese. Huszonkét év szol-
gálat után is csillogó szemmel 
mesél arról, hogy mennyire 
érdekes, mennyire összetett ez 
a hivatás, mennyi különleges 
helyzettel találkozik egy-egy 
éjszakai kivonuláson.

A kerület új rendőrkapitánya egy Veszp-
rém megyei kis faluból származik. Közle-
kedési üzemmérnök édesapja egy vidéki 
városi vasútállomás volt állomásfőnöke, 
édesanyja tanárnő – mint mondja, a csa-
ládban hagyomány az állami szolgálat. 
Bálint András 2001-ben végezte el a 
Rendőrtiszti Főiskolát, és tanárainak ja-
vaslatára azonnal beiratkozott a Szegedi 
Tudományegyetem jogi karára, a dokto-
ri fokozatot levelező tagozaton szerezte 
meg, majd 2018-ban jogi szakvizsgát is 
szerzett.

Közben a XIII. kerületi rendőrkapitány-
ság vagyonvédelmi alosztályán volt fő-
vizsgáló. „Ebben a beosztásban 2008-ig 
dolgoztam, rengeteg kiemelt ügyem volt. 
Előfordult, hogy a kapitányságon 21 le-
tartóztatott volt egy időben, közülük 19-
nek az ügyében én jártam el. Én nemcsak 
a kollégáimat ismertem meg alaposan, 
de a zsiványokat is”   – mesélt korai éveiről 
a jelenlegi alezredes. 

Mint mondja, a bűnözőt nemcsak el-
lenfélnek lehet tekinteni, de emberként 
is érteni kell, meg kell tudni, hogyan ju-
tott el odáig, hogy a bűn útjára lépjen. 
Rendőrtisztként az elkövetőket szinte 
mindig kényszerintézkedés nélkül tudta 
előállítani. „Nekem nem kellett hátracsa-
varnom a karjukat, a földre vinnem őket, 
velem általában együttműködtek.” Volt 
olyan család, ahonnan a nagyapa, a fia 
és a három unoka is volt nála letartózta-
tásban. „Szinte úgy tekintettek rám, mint 
valami családgondozóra. Ha mentem 
hozzájuk házkutatásra, már kávét akar-
tak főzni nekem, persze nem fogadtam 
el. Én mindig igyekeztem korrekt módon 
viselkedni a bűnözővel is, ez egyáltalán 
nem mond ellent annak, hogy az ember 
a rendőri munkát tisztességesen, kellő 
szigorral végezze.”

Bálint András közben haladt előre a 
ranglétrán, 2008-ban vizsgálati alosztály-
vezető, 2020-ban bűnügyi osztályvezető 
és a XIII. kerület kapitányságvezető-he-
lyettese lett. Főnöke lett korábbi osztály-
vezetőjének is, de ez nem zavarta meg 
kapcsolatukat – közös maradt a cél, a 
szakma iránti elkötelezettség. Budapest 
rendőrfőkapitánya 2022 júniusában kér-
te fel arra, hogy megbízottként vegye át 
a hetedik kerületi kapitányság vezetését. 

Az új erzsébetvárosi rendőrkapitány 
aktív labdarúgó, máig is játszik megyei 
szintű bajnokságban. Mint mondja: „én 
így vezetem le a stresszt”. Nőtlen, gyerme-
ke még nincs. „Tudja, kevés olyan hölgy 
van, aki elviselni, ha éjjel 2 óra 17 perckor 
csörög a telefon: főnök, történt egy rablás, 
kifosztás. Ilyenkor azonnal intézkedni kell, 
még az arcodra ragadt kispárnával.” 

  ÚJ KAPITÁNY ERZSÉBETVÁROS  RENDŐRSÉGÉNEK ÉLÉN



Erzsébetváros volt az utolsó budapesti ke-
rület, ahol 2019-ben még olyan cég üze-
meltette a parkolást, amely nem állt az ön-
kormányzat tulajdonosi felügyelete alatt, 
a kerület így jelentős bevételektől esett el. 
Az önkormányzati választások után az új 
polgármesteri hivatal saját cégét, az EVIN-t 
(Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Non-
profit Zrt.) bízta meg a parkolási üzletág 
indításával. Azzal, hogy az önkormányzat a 
kezébe vette ezt a tevékenységet, havonta 
szerény számítások szerint is 40 millió forint 
bevételre tesz szert. 

Megújult a parkolás rendje is, az önkor-
mányzat 2022 januárjában bevezette a kizá-
rólagos lakossági parkolás intézményét. A 
kerületrész parkolóhelyeinek 30 százalékát 
jelölték ki arra, hogy ott éjszakánként kizáró-
lag a helyi engedéllyel rendelkezők parkol-
hassanak.

Belső-Erzsébetváros évtizedek óta küsz-
ködik a rázúduló gépkocsiforgalommal, 
különösen azzal, hogy az autósok egy 

része az utcákat egérútnak használta. A 
túlterheltség oka nem csupán a megnöve-
kedett forgalom volt, hanem az is, hogy a 
19. századi városszerkezet képtelen ennyi 
autót átengedni. Megoldást kellett találni 
a több évtizedes anomáliára: az autósok 
csúcsforgalom vagy dugó esetén gyakran 
próbáltak a Kiskörút és a Nagykörút közötti 
utcákon keresztülvágni. Ezen a forgalom-
csillapítási rendszer úgynevezett hurkok és 
kitérők beiktatásával próbált segíteni. Ezek 
értelmetlenné tették a Dob, a Dohány vagy 

a Wesselényi utca használatát 
azoknak, akik csak le akarták 
vágni az utat. Az irányok meg-
változtatása kitérőkre késztette, „visszave-
zette” az autóst az elkerülni kívánt főutakra, 
vagy bonyolította a haladást. Az átrende-
zés Belső-Erzsébetváros túlforgalmát csil-
lapította. Sokan üdvözölték a megoldást, 
a környék csöndesebb, szennyezésmente-
sebb lett. Mások – főleg helyben lakó autó-
tulajdonosok – maguk is belegabalyodtak 
a hurkokba.

A lakossági panaszokat orvosolja, hogy 
a 2023 januárjában induló, továbbfejlesz-
tett változat szerint visszaállítanak több 
korábbi forgalmi irányt, miközben az inkri-
minált útszakaszokra mindkét irányból tilos 
lesz behajtani. Kivételt képeznek a Belső- 
Erzsébetvárosban parkolási és áthaladási 
engedéllyel rendelkező helyi autósok. Az 
ellenőrzésről rendszámfelismerő kamerák 
gondoskodnak. Aki nem jogosult, nem hajt-
hat át ezeken a pontokon, és ha a tilalmat 
megszegi, megbírságolják.
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FORGALOMCSILLAPÍTÁS 

Kamerák, számlálók, új irányok
Buják 
Attila

A közlekedés fejlesztése, a forgalomcsillapítás újra és újra szükségessé teszi a kerületben a for-
galmi és parkolási rend átalakítását. A terveknek megfelelően Belső-Erzsébetvárosban január 2-án 
új forgalmi rend lép életbe. Erről tartott lakossági tájékoztatót a K11-ben Niedermüller Péter 
polgármester és Hajzer János, az EVIN parkolási üzletágának vezetője. 

Bárdi Zsuzsa alpolgármester szerint az élet-
forma, a fogyasztási szokások változása csak 
ide vezethetett, a piacok kultúráját felemész-
ti a szupermarketek hálózata. Győznek a 
szupermarketek, mert végtelen folyamban 
ömlik beléjük a tömegáru, dolgoznak az áru-
feltöltők, dübörögnek a beszállító kamionok. 
Győznek, mert reggel héttől este kilencig 
nyitva vannak, mert hazafelé mindenütt útba 
esik néhány, mert nagyobb a választék, laká-
sokra is kihordják az árut. A piacjárás valaha 
életforma volt. Amikor a gyerekek indultak 
az iskolába, a háziasszony még kiszaladt a 
piacra. Később a piacjárás hétvégi szokássá 
lett. Mostanság nagymamák járnak piacra – 
és ökotudatos fiatalok, akik elszántan kerülik 
az import tömegárut. 

A csarnokszerű kiépítés megemelte a 
működés költségeit a piacok apálya idején. 
A Klauzál eleve csarnoknak épült, vásárcsar-
noknak, ahogy régen mondták. A főváros 
védett épülete, szinte műemlék. 

A csarnok korszerűbb, mint a hagyomá-
nyos asztalos-fapados, de az elegancia, a 
komfort következményekkel jár. A csarnok-
rendszerben fizetni kell a világítást, a fűtést, 
a takarítást, az őrzés-védést, a tűzvédelmet. 
Ez a kereskedő számára jócskán megemeli 
a standok költségeit. Számos műszaki esz-
köz kerül a piacra, mozgólépcső, tűzvédel-
mi rendszer. Azt bukják el a piacok, ami vala-
ha előnyük volt. A viszonylagos olcsóságot, 
otthonosságot.

A Klauzál téri piac nincs száz százalékig 
önkormányzati tulajdonban, negyedrész-
ben a csarnokban működő SPAR-é. Azt is 
mondják, hogy a piac szereplői közül kizá-
rólag a SPAR rentábilis. Ez persze üzleti titok.

Amikor a piacot az előző önkormányzati 
vezetés 2015-ben felújította, ezek a ten-
denciák már láthatók voltak. Látszott, hogy 
hagyományos piaci tevékenységből ilyen 
költségigényes műszaki feltételek mellett a 
piacok nem élnek meg. 

– Nem volt életszerű – mondja az alpol-
gármester – ennyi pénzt ilyen műszaki felté-
telek, csökkenő forgalom mellett befektetni. 
A Klauzál akkor lett végleg elrontva, amikor a 
felújítás ilyen drága üzemeltetéshez vezetett. 

És csakugyan. Egy kereskedő számára 
6000 forint/hó/négyzetméter a közös hasz-
nálatú helyek üzemeltetési költsége. Emel-
lett fizeti saját üzletének költségeit, amelyek 
várhatóan tovább nőnek.

A csarnokot ma nem a helyi közönség vá-
sárlóereje tartja fenn, hanem a közeli vendég-
látóhelyek. Csak egy példa. A Klauzá l on van 
egy kiváló hentes, különleges áru kínálattal. 
Ő az, aki mindig ügyel arra, hogy legyen a 
pulton argentin steak. Nem valószínű, hogy 
Kovács néni zárás előtt az unokáját import 
steakért, francia báránybordáért szalasztja le.

2018-ban megjelent az első befektető, aki-
nek az volt az elképzelése, hogy gasztro piaccá 
alakítja a csarnokot. Ez Nyugaton működő mo-
dell, több nagyvárosban van ilyen Firenzétől 
Madridig. A turistaüzem sajátos ága a piac és 
a gasztronómia kombinációja. De a Klauzál tér 
nem Monaco. Ráadásul a helyiek előtt az ötlet 
is rosszul hangzott. Befutottak a tiltakozó leve-
lek. Azt hitték, kultúra ide, gasztronómia oda, 
afféle bulicsarnok lesz a Klauzálból is. A turistá-
kat sem vonzza a gasztronómia. Akik a buline-
gyedbe járnak, inni akarnak, nem ínyenckedni. 
Úgyhogy a dolog el sem indult, máris fullado-
zott. A befektető a közelmúltban levonult. 

A kilátások azonban nem túl biztatóak. 
Az alpolgármester a képviselő-testület de-
cember 7-i ülésén azt kezdeményezte, hogy 
a helyi kiskereskedők, a zöldséges, a sajtos, 
a pék, a kifőzdés kaphasson kedvezményt a 
közös használatú terek bérleti díjából, amit 
a növekvő rezsiköltségek miatt nem tud ki-
termelni. A javaslatot a képviselők többsége 
leszavazta. Megfontolandó az érv: kereske-
delmi tevékenységet közpénzből ne támo-
gassunk. Ripka András, a Fidesz képviselője 
egyenesen kijelentette: ha a piac nem tud 
nyereséget termelni, akkor be kell zárni. 

Bárdi Zsuzsa szerint ez lehetetlen, és 
nem csak azért, mert az előző piacvezetés 
hosszú lejáratú szerződéseket kötött. A pia-
cot meg kell menteni, mert az közösségi tér 
is, a helyben lakók napi életének része, ha 
úgy tetszik, hozzátartozik egy-egy városrész 
lelkéhez. A piac nem csak a kereskedelem 
színtere, fenntartására meg kell találni azt a 
megoldást, amely gazdasági szempontból 
is vállalható minden érdekelt fél számára. 

SÜLLYEDŐ BUDAPESTI PIACOK

A Klauzál-kálvária
Bajban vannak a fővárosi piacok. 
Legyen az régimódi fapados, 
mint a Bosnyák téri, kínai sár-
kánypalota, mint a Lehel piac he-
lyére épített, csatahajó nagyságú 
monstrum, vagy kicsi és meghitt, 
mint a Belvárosi piac a Hold utcá-
ban – valamennyien haldokolnak. 
Hasonló gondokkal küszködik 
Erzsébetváros is. A kerületben 
két kiépített, plázaszerű piac 
működik, a Klauzál téri csarnok 
és a Garay téri piac. Mindkettőn 
feltűntek a pangás jelei. Fogynak, 
morzsolódnak a vevők, és eltűn-
nek az árusok. A működtetés költ-
ségei egekbe szöktek, az árakról 
nem szólva.

Forgalmi irány

Módosított forgalmi irány

Áthajtási korlátozás,
mindkét irányból behajtani 
tilos, kivéve engedéllyel,
kamerás ellenőrzés

Korlátozott behajtási útszakasz

Zsákutca

Célforgalom számára 
 megnyitott utca
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Tanárok és diákok álltak ki egymásért

Lomtalanítás 1972 óta van Budapesten, 
platós teherautóval kezdték. Az első évben 
tízezer köbmétert szállítottak el, 2010-ben 
a harminchatszorosát, 360 ezret. Budapest 
éves szeméttermésének hat-nyolc száza-
léka származhat lomiból. Minden kornak 
megvan a „korjelző hulladéka”. A hetvenes 
években a bútor ment, lom lett a csővázas 
garnitúra, később a táskarádió, a nyolcva-
nas években a fekete-fehér tévé. Később 
stószban állt a járdán a kiégett mikrosütő. A 
DVD-lejátszó s főleg az internet utcára szo-
rította a kilencvenes évek sztárját, a videót. 
Ékszíjas lemezjátszót csak zenebolond kü-
löncök tartanak. A könyv eltűnt a kupacok-
ból, valaha halomban állt. Nem mintha a 
könyv becses lom lett volna, a papíranyagot 
értékelték benne. De tíz éve a lakók által le-
hordott könyvek egy részét (szakácsköny-
veket, pöttyös regényeket, sci-fit) a lomizók 
még az utcán is eladták, igaz, fillérekért. 

A Fővárosi Közterület-fenntartó által el-
hordott „nagydarabos háztartási hulladék” 
űrtartalma a Bokros-csomag vagy a 2008-as 
válság idején mutatott visszaesést. Lomta-
lanítási mustránk pedig azt mutatja, hogy 

idén sem dobunk ki sok mindent, amitől 
tavaly még szabadultunk, mondván Eötvös 
bohóccal: van másik. Vagy lesz. Mert rájöt-
tünk, lehet, hogy nem lesz másik. Két évig 
elketyeg az a használt mikró. A fotelt meg-
szaggatta a macska, de ez van. A budapesti 
lomizók, a szakma évtizedes nagyjai, nem ti-
tok, vidéki romák. Az internetről tájékozódva 
(hulladéknaptár) indulnak lomvadászatra. 

„A mi szakmánkban – mondja Robika 
(52) az Izabella utca közepén – nem az 
erő, hanem a gyorsaság és a kitartás szá-
mít. Ha kinézel magadnak egy kapualjat, 
fontos, hogy odaállj, és ott is maradj napo-
kig”, élő felkiáltójelként hirdetve, az itteni 
kupac, amely még nem is létezik, a tiéd. A 
lomizók specializálódnak. Van helyfoglaló, 
szemétőrző, sofőr és begyűjtő. A begyűjtő 
sokat cipel, kell az erő, pedig már kikészült 
a dereka. Az őr odaadó és harcias. Egy FKF-
es mesélte: előfordult, hogy az őr a szemét-
szállítók ellen vasrúddal védte a zsákmányt, 
bezúzva az FKF-Mercedes szélvédőjét. 

Az agresszió, a hirig ritka. Inkább felosztják 
egymás között a terepet. A főnökök a hely-
színen mindent levajaznak. (A stílus persze 

néha sajátos. „Húzz el innen, köcsög.”) De ha 
valaki leáll az Izabella és a Jósika sarkán, el-
fogadják. Ha mégsem? – Hát – vakarja a fejét 
Robika –, abból nézetkülönbségek származ-
nak. Van egy kis matematika – mondja olyan 
kifinomult szelídséggel, mint egy ENSZ-dip-
lomata. – De nem éri meg. Kijön a jard.  Min-
denki veszít, többet, mint egy Gorenje.” 

A veszteség szót hallva nagy pénzre ne 
gondoljunk. Ha valaki biztonsági őrként 
dolgozik, és műszak után kijár még lomiz-
ni, megkeresi a minimálbért négy egymás 
utáni péntek-szombaton. Az sok? A cuccot 
ráadásul még el is kell adni, kivinni a liget-
be, az Ecserire. És mivel ott a család, a rezsi, 
ott az a három unoka, az asszony le van szá-
zalékolva, a nyugdíja nyolcvanöt, ez sokkal 
inkább megélhetési kényszer, mint biznisz.

Erzsébetváros lomis szemmel nem bőven 
termő környék. A „jó környék” címke nem 
meglepetés: Rózsadomb, Pasarét, Újlipótvá-
ros. De vannak kedvező lakótelepek is. No-
men est omen, Gazdagrét. Ezeket mégsem 
csípik a lomisok. A zsákmányért meg kell 
dolgozni, napokig kell a jó helyeken őrt áll-
ni. Erzsébetváros szerény, de biztonságos. A 
kerületi romák egy kicsit fenn hordják az or-
rukat: „Mi van, szemétkirályok?” A szegény 
alázza a szegényt.

Előbb Belső-Erzsébetvárost járjuk be, 
pénteken ott tisztogatnak a Rottenbiller 
utca vonaláig. Szombaton jön Külső-Erzsé-
betváros, a regényes Nefelejcs, az álmos 
Hernád, a romantikus Marek József utca. A 

lomok olyanok, mint a házak. Kartonpapír, 
ruhanemű, szőnyeg, neon világítótest, rozs-
dás cégtábla (Hírlapkiadó Vállalat), ventilá-
tor, furnér, végtelen számú matrac. 

De akadnak extra dolgok. Kitömött fá-
cánkakas. És a nap fogása, csocsó, oldalán 
a tulaj pecsétnyoma: „A VI. kerületi MHSZ 
Munka Vörös Zászló Érdemrenddel kitün-
tetett alapszervezete.” Miféle alak lehet, aki 
ilyen kincset kidob? Lelkesedünk, leállunk 
mi is lomizni. 

– Ezt én sem adom el – mondja fejcsóválva 
Robika a csocsóra. – Kipucolom, megjavítom.

– Akad ember, aki ezt megveszi? – muta-
tok egy műanyag ventilátorra.

– Ezt? Simán eladom.
– Kávéfőző. Mikori?
– Legalább tízéves. 
– És nem kell.
– Nem kell. Megunták, lehozták. Megné-

zem, működik-e még. Ha nem, megjavítom.
– Ért hozzá?
– Mindenhez értek. Mindent megszerelek. 
Esteledik. Zárunk. Jön az FKF kocsija. 

A maradék megy a szeméttelepre, a napi 
szemét mellé. Legendák persze ebben a 
szakmában is vannak. Évek óta terjed a hír: 
valaki talált egy zacskó aranyat. Pénzt. Sok 
pénzt. Hárommilliót „dunnabankban”. Állí-
tólag egy idős hölgy hagyatékát. Nyilvánva-
ló, hogy mindez nem igaz. Sajnos nem igaz. 

De mi lenne, ha igaz lenne? – tanakodnak 
a lomizók. – Ha egyszer ránk sütne a nap.

Buják Attila

Takarítás a nagy lomok után 
Erzsébetváros túl van a szokásos őszi lomtalanításon. Hogy a veszé-
lyes hulladék ne keveredjen a háztartási szeméttel, az önkormányzat 
veszélyeshulladék-gyűjtő helyeket állított fel. Az FKF által veszélyes 
hulladéknak nyilvánított holmit (például autógumit, szórakoztató- 
elektronikai hulladékot, festéket, sittet) ott lehetett összegyűjte-
ni. Az FKF és az erzsébetvárosi önkormányzat a lomok elszállítása 
után kiegészítő takarítást szervezett. A munka bizonyos része (üveg, 
papÍrhulladék eltávolítása) ugyanis csak kézi erővel végezhető. Ez a 
lomtalanítás után még két napig tartott.

Lomtalanítás válság idején  HA EGYSZER RÁNK SÜTNE A NAP 

„Másként nem tehetünk.” Ezt írta Face-
book-bejegyzésében Luther Márton híres 
szavaira is emlékeztetve Fabiny Katalin, a 
Fasori Evangélikus Gimnázium tanára. Így 
számolt be arról, hogy a gimnázium 24 ok-
tatója, a tanári kar harmada polgári enge-
detlenséget hirdetett, ezért az iskola igaz-
gatója kétnapos tanítási szünetet rendelt el. 
Fabiny Katalin bejegyzésében megírta, hogy 
az evangélikus iskola tanáraiként ők jobb 
feltételek között dolgoznak, mint az állami 
rendszer oktatói, szabadon végezhetik mun-
kájukat, de kötelességüknek érzik, hogy kiáll-
janak elbocsátott kollégáik mellett. 

Határozatlan idejű szolidaritási sztrájkot 
és polgári engedetlenséget hirdetett a Ma-
dách Imre Gimnázium 25 tanára is, mint ír-
ták, „az oktatási kormányzat megfélemlítő, 
méltatlan eljárása ellen”. Közleményükben 
kifejtik: „Őszintén hisszük, hogy diákjaink 
értik és megértik döntésünket, tudják, hogy 
ezt értük is tesszük.” Valóban, a közössé-
gi hálón nyilatkozatot közölt a gimnázium 
diák bizottsága is. Így vállaltak szolidaritást 
tanáraikkal: „Mindent megteszünk azért, 

hogy támogassuk azokat az embereket, 
akik egészen kis korunk óta nevelnek, segí-
tenek minket, és felháborítónak tarjuk, hogy 
ilyen körülmények között kell dolgozniuk.” 
A diákok meggyőződése, hogy tanáraik a 
polgári engedetlenséggel és a sztrájkkal is 
a jövőt építve cselekszenek. 

„A kirúgásokról beszélt nekünk az osz-
tályfőnökünk, és elmondta, hogy vele 
együtt számos tanár sztrájkba lépett. Én 
örülök annak, hogy nem adják fel, és kiáll-
nak azok mellett, akiket elbocsátottak.” Ezt 
mondta az Erzsébetváros újságnak Blanka, 
annak a három tizenegyedikes diáklánynak 
az egyike, akikkel éppen a felmondások 
napján beszélgettünk. 

Jázmin szerint rossz az a helyzet, amikor 
a diákoknak kell harcolniuk a tanárok érde-
keiért, de benne – aki egy kicsit pesszimista 
alaptermészetűnek tartja magát – reményt 
kelt a jövőre, hogy tanárok és a diákok eny-
nyire „összezendültek”, ennyire egyetérte-
nek abban, hogy mit kell tenniük. 

Petra arról beszélt, hogy a kormány nyil-
vánvalóan azt reméli, hogy a diákok hama-

rosan belefáradnak a tüntetésbe, látható, 
hogy míg a tanárokat büntetik, a fiatalokkal 
szóba sem akarnak állni. A diáklány abban 
reménykedik, hogy ennyi ember kiállása 
mégsem maradhat hatás nélkül.

Blanka úgy gondolja, hogy az ő generá-
ciójának az élete során biztosan lesz érdemi 
változás, de az oktatási reform valószínűleg 
csak később valósulhat meg. „Mi nem ma-
gunkért állunk ki, hanem a tanárokért és a 
jövő generációjáért” – tette hozzá. Elmondta 
azt is, hogy ő külföldi egyetemre akar men-
ni, mert úgy látja, hogy itthon a felsőoktatás 
sem működik megfelelően. 

Jázmin és Petra eredetileg hazai egye-
temre szeretett volna menni, de meggondol-
ták magukat, és már a külföldi tanulmányok 
felé hajlanak. Ez különösen nehéz döntés 

Petra számára. „Én imádom a magyar irodal-
mat, a költészetet, az anyanyelvemet, de ha 
a rendszer nem tud úgy megváltozni, hogy 
az pozitívan befolyásolja a jövőmet, akkor el 
kell mennem.” 

Blanka arról is beszélt, hogy ami most 
történik, az mindenképpen hasznos, mert a 
fiatalok megtanulják, hogyan kell megszer-
vezniük magukat, hogyan álljanak ki magu-
kért, egymásért és azokért az ügyekért, ame-
lyekben hisznek.

Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszer-
vezetének elnöke szerint nagyjából tízezer 
pedagógus szüntette be a munkát decem-
ber 8-án. Bár a pontos adat csak később áll 
rendelkezésre, azt ténynek tekinti, hogy a 
magyar közoktatás nem az összeomlás szé-
lén áll, hanem összeomlott.                             B. J.

December második hetében országos sztrájkhullámmá szélesedett a 
tanárok és a diákok tiltakozása nyolc fővárosi tanár elbocsátása miatt. A 
megmozdulásokban 136 intézmény vett részt, Budapesten tüntetés volt a 
többek között a miniszterelnöki és az államfő irodaépület előtt a Várban, a 
Belügyminisztériumnál, a Blaha Lujza téren, az Egyetem téren és a Szent-
endrei úton. Az események aktív résztvevői voltak a kerület emblematikus 
középiskolái, a Madách-gimnázium és a Fasori Evangélikus Gimnázium is. 



Több törvényjavaslatot nyújtott be novem-
ber végén a kormány az Országgyűlésnek, 
közülük az egyik az egészségügyi ellátó-
rendszer szinte minden területét érintette. 
A törvénymódosítás vitája 18 órán keresztül 
zajlott, a benyújtott javaslattal gyakorlatilag 
nem értettek egyet a kamarák, nem értettek 
egyet a szakszervezetek. Valójában lehető-
ségük sem volt a szakmai érdekképvisele-
teknek arra, hogy a véleményüket érdem-
ben eljuttassák a döntéshozókhoz, ugyanis 
az előzetes egyeztetésekbe sem vonták be 
őket. Az Országgyűlés egyik alelnökeként 
11 órán keresztül én vezettem az ülést, a vita 
teljes részletességgel egy könyvnyi érdemi 
információt tartalmazna, de igyekszem ösz-
szefoglalni a legfontosabb változásokat. 
Elsősorban azért, mert a törvénymódosítást 
december elején a kormánypárt elfogadta…

Az egészségügyi törvényt változásai min-
den embert közelről érintenek. Ahogy nő a 
lakosság átlagéletkora, ahogy ezzel arányo-
san nő a várólisták hossza, ahogy majd egyre 
távolabbra kell egy sima háziorvosi ellátásért 
is elutazni, úgy lesz egyre érzékelhetőbb 
mindenki számára a hibás döntéssorozat 
minden buktatója. Mert az a nő, aki nem tud a 
közeli kórházban életet adni a gyermekének, 
az a beteg, akinek az utcájában ott a szakren-
delő, de személyzet hiányában órákat utaz-
hat máshova szakellátásért, az az egészség-
ügyi dolgozó, aki az újabb, immár sokadik 
munkaszerződését azért nem írja alá, mert 
gyakorlatilag bármikor kirendelhetővé válik 
háromórás távolságon belül, saját magán 

fogja megtapasztalni a rendszer hibáit. És mi 
is. Mindannyian. 

A NAGY MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI 
JÖVŐKÉP
Nézzük hát tételesen a Fidesz képviselői 
által elfogadott javaslatokat, melyek ellen 
nemcsak az ellenzéki pártok, de a szakmai 
köztestületek, a kamarák, szakszervezetek 
is tiltakoztak.

– Elveszik az önkormányzatoktól a házi-
orvosi, fogorvosi praxisok körzethatárainak 
kijelölését. A kis létszámú praxisokat egy 
éven belül megszüntetik, illetve összevon-
ják más praxisokkal. 

– Az alapellátásban működő praxiskö-
zösségek a járóbeteg-ellátás körébe tartozó 
feladatokat is elláthatnak – ám ennek finan-

szírozását a törvényből kifolyólag semmi 
nem garantálja. 

– Az orvosi ügyeletek szervezése orszá-
gosan átkerül az – egyébként is komoly lét-
számgondokkal küszködő – mentőszolgá-
lathoz. Ennek bevezetése egy éven belül a 
fővárosban is megtörténik. Az ügyeletet 16 
órától 22 óráig az adott terület háziorvosa 
adja, egyéb ügyeleti időben a mentőszol-
gálat. 

– Megszületik a vármegyei kórház intéz-
ménye, ez megyénként egy, azaz 1 intéz-
mény lesz. Minden egészségügyi dolgozó 
munkaszerződésébe bekerül a kirendelhe-
tőség, bármelyik olyan megyei intézmény-
be, amely három órán belül tömegközleke-
déssel elérhető. 

– Megváltoznak az intézményi minimum-
feltételek, az eddig öt helyett két szakma-
terület ellátását kell biztosítania a városi kór-
háznak, a sürgősségi ellátásban ez a szám 
negyvenről ötre (!) csökken. 

– A védőnőket a megyei kórházak veszik 
át, szabadon vezényelhetővé válnak.

– A tartós ápolási feladatokat végző osz-
tályok és dolgozóik átkerülnek a szociális 
ellátórendszerbe, ez több ezer család életét 
változtatja meg, döntheti őket anyagi rom-
lásba.

OROSZ RULETT
A Demokratikus Koalíció számára a gondos-
kodó állam definíciója nem csak egy légből 
kapott gondolat. Keményen megdolgozik a 
társadalom azért, hogy tisztességes egész-

ségügyi ellátást kapjon, keményen meg-
fizeti minden dolgozó ember az adóját, a 
társadalombiztosítását, a nyugdíját, egy 
ilyen összedobált, kontroll nélküli, kizárólag 
szám adatokat, kilométereket, létszámokat 
kalkuláló egészségügyi törvénymódosítás 
következményei pedig nem napokkal ké-
sőbb lesznek láthatók, hanem amikor ösz-
szedől a rendszer. 

Ez ellen tennünk kell. 

8. ERZSÉBETVÁROS 2022/12KÖZÉLET

DR. OLÁH LAJOS, ERZSÉBETVÁROS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE:

Saláta a törvények között
Ennek az egész folyamatnak szür-
reális előzménye a szociális tör-

vény módosítása, amelynek alapján 
az állam gyakorlatilag kivonult az ápo-
lási osztályok betegeinek ellátásából, 
és ezt a gondoskodást elsősorban a 
családokra hárítja. Egészségügyi mi-
nisztérium nincs, az egészségügyi 
kérdéseket a belügy koordinálja, a 
lassan minden önállóságukat elvesztő 
kórházakat az Országos Kórházi Fő-
igazgatóság. Újabb államosítás, újabb 
einstand, újabb központi irányítás – 
ami eddig egyszer sem volt sikeresnek 
mondható. 

Az év elejére rendkívüli országos 
küldöttgyűlést hív össze a Magyar 

Orvosi Kamara (MOK), miután három 
nap alatt mintegy nyolcezer orvos rea-
gált felmérésükre. 4500 orvos kész le-
tétbe helyezni a felmondását válaszul 
az egészségügy átalakításáról szóló tör-
vénycsomagra – adta hírül több interne-
tes portál.

Áldott, békés ünnepeket, boldog új évet kívánok!

A képviselők a decemberi ülésen egyhan-
gú szavazással döntöttek arról, hogy bő-
vítik a társasházaknak nyújtható felújítási 
támogatások körét. Az önkormányzat a 
jövőben energiahatékonysági és klímavé-
delmi pályázatok kiírásával járulhat hozzá 
az épületek energiafelhasználásának csök-
kentéséhez, a mikroklíma javításához. 

A kerületi döntéshozók elfogadták a ja-
vaslatot, hogy Erzsébetváros legyen a jövő-
ben az Örkény Színház főtámogatója, me-
cénásként a jövő évben 60 millió forinttal 
támogassa a színházat, amely részt vesz a 
kultúrnegyed program megvalósításában. 
A színház a jövőben is tart rendezvényeket 

a Madách téren, elkészíti a kerület ünnep-
ségeinek koncepcióját, műsorokat ad az 
önkormányzat szociális intézményeiben, 
felolvasásokat tart a kerülethez kötődő 
szerzők műveiből. 

Niedermüller Péter polgármester kezde-
ményezte, hogy Erzsébetváros alakítson ki 
testvérvárosi kapcsolatokat Herszon váro-
sával, Dél-Ukrajna egyik központjával, így 
segítve a szomszédos országot felmérhe-
tetlen háborús kárainak enyhítésében. A 
Fidesz-frakció módosító javaslatot nyújtott 
be, hogy Kárpátalja második legnagyobb 
városa, Munkács is legyen testvérváro-
sunk, a képviselők egyhangú döntéssel 
szavazták meg mindkét indítványt. 

Erzsébetváros a nehezedő életviszo-
nyok miatt 2,5 millió forintról 4 millióra nö-
veli a támogatást, melyet az Ételt az Életért 
Közhasznú Alapítványnak nyújt. A szerve-
zet hétfőtől péntekig naponta négyszáz 

adag ételt oszt ki a rászorulóknak a Rózsa 
utca 3. alatt. A testületben ismét vitákat 
váltott ki az éjszakai szórakozóhelyek mű-
ködése. A Momentum-frakció képviselői 
indítványozták, hogy a jövőben legyen 
tilos kocsmatúrákon részt venni, hiszen 
ezek több tucat résztvevőjének viselkedé-
se gyakran zavarja Belső-Erzsébetváros 
lakóit, különösen, ha már felöntöttek a ga-
ratra. A testület ellenszavazatokkal végül 
elfogadta az előterjesztést és a Belső-er-
zsébetvárosi munkacsoport megszünteté-
séről szóló sürgősségi indítványt is. Nem 
kapott viszont többséget az a javaslat, 
hogy a Klauzál téri piac eladóinak adjanak 
kedvezményt a vásárcsarnok közös hasz-
nálatában álló területére jutó üzemeltetési 
költségből. 

Lapunk korábbi számának megjelenése 
után került sor a novemberi ülésre, amelyen 
a testület arról is döntött, hogy Janikovszky 

Éva írónőről nevezik el a Dob utca 37. tel-
ken kialakított parkot. A döntéshozók meg-
szavazták, hogy a közrend eredményes 
fenntartása érdekében a kerületi rend őrök 
túlóráit az önkormányzat a saját költségve-
téséből 30 millió forinttal támogassa. 

A testület a fővárosi rendelkezésekkel 
összhangba hozta a kerületi parkolási 
rendet. Jelenleg több mint száz háztartás 
rendelkezik két kerületi várakozási enge-
délynél többel, a jövőben azonban már a 

második autó után is fizetni kell a várako-
zási engedélyért – igaz, csak kedvezmé-
nyes díjat. Több járművet egy-egy család 
nem jegyeztethet be. Niedermüller Péter 
polgármester napirend előtt itt közölte, 
hogy Szücs Balázs alpolgármester, aki a 
Párbeszéd színeiben nyert mandátumot, 
a jövőben a DK-frakció tagja lesz, a Fidesz 
képviselőcsoportját pedig Benedek Zsolt 
vezeti.                                                                  B. J.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET: ERZSÉBETVÁROS MEGERŐSÍTETTE EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT AZ ÖRKÉNY SZÍNHÁZZAL

Háztartásonként két autó kaphat engedélyt
Erzsébetváros új pályázati formát 
vezet be, hogy a társasházak ja-
víthassák energiafelhasználásuk 
hatékonyságát. Huszonhat más 
téma mellett erről döntött decem-
ber 7-i ülésén a képviselő-testü-
let. Az önkormányzat testvérváro-
si kapcsolatokat alakít ki ukrajnai 
városokkal, Herszon és Munkács 
is a hetedik kerület testvérvárosa 
lesz. A novemberi ülésen a képvi-
selők a fővárosi rendelkezésekkel 
összhangba hozták a kerületi 
parkolási rendet: két várakozási 
engedélynél több egyetlen ház-
tartásban sem lehet, már a máso-
dik autó után is fizetni kell.
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DECEMBERI TARTALMUNKBÓL

• Sáli Annamária egyéni képviselő, 6. választókerület • Szücs Balázs egyéni képviselő, 7. választókerület 

• Ujvári-Kövér Mónika egyéni képviselő, 1. választókerület • Ripka András egyéni képviselő, 4. választókerület 

• Veres Zoltán önkormányzati képviselő • Molnár István egyéni képviselő, 5. választókerület • Nagy Andrea egyéni képviselő, 8. választókerület

A JANUÁRI OLDALAK KÉPVISELŐINEK FOGADÓÓRÁI

Garai Dóra

önkormányzati 
képviselő

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

Bejelentkezés a 
06-30/227-4481-es 

telefonszámon.
Facebook: 

www.facebook.com/
groups/

elhetoerzsebetvaros
Web: 

www.7ker.hu

Dr. Kispál Tibor

a 3. választókerület 
képviselője

Bejelentkezés 
a 06-1/462-3207-es 

telefonszámon.
E-mail: 

kispal.tibor@
erzsebetvaros.hu

Fogadóóra: 
minden hónap 

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

Devosa Gábor

a 9. választókerület 
képviselője

Megbeszélés, 
egyeztetés után
a hét bármelyik 

napján lakóim ren-
delkezésére állok.  

Keressenek 
a 06-1/462-3106-os 

irodai telefonszámon, 
vagy közvetlenül 

elérhetnek 
a 06-30/900-3311-es 

számon.

Bónus Éva

a 10. választókerület 
képviselője

Fogadóórát egyez-
tetett időpontban 

tartok. Bejelentkezés 
a 06-30/227-4859-es 

telefonszámon.
E-mail cím: 

bonus.eva@
erzsebetvaros.hu 

Facebook: 
www.facebook.com/

bonus.eva.
momentum

Bárdi Zsuzsanna

a 2. választókerület 
képviselője

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

Bejelentkezés: 
06-20/574-0584.

Facebook: 
bardi.zsuzsanna.

momentum
Instagram:

bardizsuzsa

önkormányzati 
képviselő
Fogadóóra 
időpontja: 

megbeszélés szerint. 
Bejelentkezés 

a benedek.zsolt@
erzsebetvaros.hu 

e-mail-címen.

Benedek Zsolt Radics Béla

önkormányzati 
képviselő
Fogadóóra 
időpontja: 

megbeszélés szerint.              
Bejelentkezés a 

radics.bela@
erzsebetvaros.hu 

e-mail címen.

Belső-Erzsébetváros legégetőbb 
problémái a jellemzően külföldi-
eknek szervezett kocsmatúrákból 
adódtak és adódnak. A több éj-
szakai vendéglátóhelyet végigjáró 
kocsmaturisták kirívó viselkedése, 
a maguk után hagyott mocsok, az 
utcai hangoskodás, az esetenkénti 
rongálás nagyon sok esetben okoz 
problémát a helyi lakosságnak és 
az önkormányzatnak, többletfela-
datot róva a rendvédelmi szervekre 
és a köztisztaságért felelős intéz-
ményre. Amellett, hogy viselkedé-
sükkel az itt élők mindennapjait 
lehetetlenítették el, visszatetszést 
váltottak ki a kulturált szórakozni 
vágyók körében is.

Erzsébetvárosban eddig sem 
volt szabad szervezett kocsma-
túrát tartani, ám büntetni csak a 
szervezőt és a túrát vezetőt lehe-

tett. Egyéb szankcionálásra nem 
volt módjuk a kerületi rendészeti 
igazgatóság munkatársainak, ren-
deletmódosító indítványunk azon-
ban lehetővé teszi, hogy a rendé-
szeink mostantól a kocsmatúrán 
részt vevő külföldieket is büntetni 
tudják. Azáltal, hogy ezt a módo-
sítást beépítettük helyi rendele-
tünkbe, az önkormányzat olyan 
eszközöket tud biztosítani a ren-
dészeknek, amelyekkel a helyszí-
nen tudnak pénzbírságot kiszabni 
a kocsmatúrán részt vevőkre.

Fontos, hogy külföldön is mielőbb híre menjen: 
Erzsébetváros nem ad otthont a nívótlan lerészegedés 
fekve hányós világbajnokságának. 

Szankcionáljuk 
a kocsmatúrán 
részt vevőket

SÁLI ANNAMÁRIA
6. választókerület

Fogadóórát időpont-egyeztetés alapján tartok.             06-30/227-4859             E-mail cím: sali.annamaria@erzsebetvaros.hu             Facebook / sali.annamaria.momentum

Itt az advent, közeleg a karácsony, a kisközösségek, így az óvo-
dák, iskolák is nagyban készülnek az ünnepre. Hogy mielőbb 
megkezdhessék a közös karácsonyfadíszítést, mi is magunk vit-
tük ki az önkormányzat ajándék fenyőfáit az intézményekbe. Én 
a körzetünkben lévő Brunszvik óvodában és az Alsó erdősor utcai 
iskolában jártam.

Mindenki karácsonyfái

Áldott, békés 
ünnepeket, 

boldog új évet 
kívánunk!

Momentum-frakció
Bárdi Zsuzsanna 

Bónus Éva 
Sáli Annamária

A nők elleni erőszak Magyarországon is ko-
moly probléma. A társadalom nagy része 
akkor szembesül ezzel, amikor egy-egy dur-
vább bántalmazás, még rosszabb esetben 
gyilkosság híre kerül be a médiába. A nők 
bántalmazása azonban – legyen akár szó-
beli, akár tettleges – sajnos sokkal inkább 
a mindennapok része. A NANE Egyesület 
minden évben összegyűjti az ál-
dozatok történetét, az adatokból 
kiderül a szomorú valóság. 

November 25. a nők elleni bántalmazás 
megszüntetésének a világnapja. Ez alka-
lomból állították ki a Klauzál téren az Eu-
rópához Tartozunk Egyesület plakátjait, 
amelyek bemutatják a nőket érő fizikai és 
verbális erőszak formáit. A plakátok decem-
ber 3-ig voltak láthatók a téren, a bántalma-
zás azonban változatlanul napjaink része. 
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A Madách téri boltív alatti járdasza-
kasz ismételt lezárása, az áthaladó 
gyalogosforgalom akadályozása 
miatt újra sorozatban érkeztek 
hozzám a lakossági panaszok.

Facebook-oldalamon már tá-
jékoztattam a lakosságot arról, 
hogy az épület műemlék jellege 
miatt örökségvédelmi az ügy, te-
hát kormányhivatali hatáskörbe 
tartozik, de a megoldást sürgetve 

már februárban jeleztem aggálya-
imat az illetékeseknek. Az akkor 
megküldött válaszból az derült ki, 
hogy az illetékes hivatal 180 napos 
határidővel hozzájárult a terasz ily 
módon történő működtetéséhez, 
azzal a kikötéssel, hogy biztosítania 
kell az átmenő forgalmat. Hatáskör 
hiányában a választ tudomásul vet-
tem, ugyanakkor itt is kiderült szá-
momra, mennyire elhibázott dön-

tés volt a kormányzat részéről olyan 
illetékességi területeket is elvonni 
az önkormányzatoktól, melyekben 
a helyismeret nélkülözhetetlen. 

A kiújult problémát észlelve 
újra bejelentést tettem a kormány-
hivatalnál. A válaszból kiderült, 
hogy az örökségvédelmi hatóság 
2022. október 27-én helyszíni el-
lenőrzést tartott, és ők is észlelték 
azt, amit mi már korábban jelez-

tünk: a vendéglátóteraszokat nem 
szüntették meg. A szabálytalan 
állapot megszüntetése érdeké-
ben az örökségvédelmi hatóság 
a vendéglátóteraszok elbontására 
kötelezte az építtetőt.

Egy szó, mint száz, a kormány-
hivatal is jogosnak találta a beje-
lentésünket.

Folyamatosan várom Önöket fogadóórámra, bejelentkezés a 06-1/462-3374-es telefonszámon és e-mailben (ujvari-kover.monika@erzsebetvaros.hu) lehetséges!

UJVÁRI-KÖVÉR 
MÓNIKA

az 1. választókerület képviselője

Képviselői munkám aranyszabálya, hogy a kisebb ügyek is ugyanolyan fontossággal bírnak számomra, 
mint az egész kerületet érintő problémák. Szeretnék ezek közül megmutatni néhány példát. 

Újra terítéken a Madách téri árkád ügye

A belváros utcáit járva számos he-
lyen láthatjuk, hogy az évek során a 
kerületi társasházak falait megron-
gálták. Önkormányzatunk törekszik 
arra, hogy a falfirkálókat megtalál-
juk, büntetést szabunk ki rájuk, ám 
az összefestett falfelületeket helyre 
kell hozni, ami óriási terhet ró a ház 
lakóira. Senki sem szereti, ha olyan 

társasházban kell élnie, amelynek 
falát igénytelen, sok esetben ob-
szcén feliratok tarkítják, ezért ön-
kormányzati forrásból tüntetjük el 
a „rajzokat” Erzsébetvárosban. Saj-
nos a mi körzetünkben is akadnak 
ilyen falfelületek, ezért felvettem a 
kapcsolatot az illetékes irodával, a 
közös képviselőkkel és a lakókkal, 

hogy megoldást találjunk a problé-
mákra.  Nemrégiben a Síp utcában 
és a Holló utcában végeztek a mun-
kálatokkal.

A „művészeknek” pedig üze-
nem: ezt a tevékenységet a jö-
vőben a megújult kamerarend-
szerünk segítségével kiemelten 
ellenőrizni, figyelni fogjuk.

 Ők rongálnak, mi szépítünk Számítanak a lakói jelzések
Egy lakóm értesített arról, hogy a Dohány utca zsinagóga felőli 

szakaszán nem működik a közvilágítás. Mivel ez balesetveszé-

lyes, felvettem a kapcsolatot az illetékes hatósággal, akik ezt kö-

vetően intézkedtek, és a probléma megoldódott.

Talán kis dolognak tűnhet egy nekem küldött pár soros üzenet, 

de a kerület életében nagyon sokat számítanak ezek a gyors tá-

jékoztatások. Ezúton is köszönöm a segítségüket!

Ha az ügy kapcsán további észrevételeik lennének, 
keressenek bizalommal az ismert elérhetőségeimen.

A Nefelejcs óvodába jár körzetünk 
gyermekeinek nagy része, és ez az 
óvoda mindig tartogat meglepeté-
seket még nekem is. Legutóbb Már-
ton-napi vigasságra voltam hivata-
los, de az óvoda programjai között 
sok különlegesség található. Ebben 
az oviban jó gyereknek lenni, főleg, 
hogy idén új foglalkozásokat is beve-
zettek a kicsik számára, így közösen 
ismerkedhetnek az angol nyelv alap-
jaival, robotika foglalkozásokat tarta-

nak, ami egy modern módszer-
tani alapokra épülő program 

a képességek fejlesztésére, 
és Polgár Judit Sakkpalo-
tájának képességfejlesztő 
oktatási programjára épülő 

sakkjátszóteret is kialakítottak 
az intézményben. 

SZÜCS BALÁZS
a 7. választókerület képviselője

Fogadóórát minden hónap első hétfőjén, 16–18 óráig tartok, valamint előzetes megbeszélés alapján előre egyeztetett időpontban is.             06-30/690-9149

Különleges Nefelejcs

Az ünnep számomrA tükör, megmutatja, hol vagyunk, hova jutottunk, 
kik vesznek bennünket körül, kik hiányoznak az ünnepi asztalnál. Ha végigtekintek az éven, hatalmas változások 
történtek az életemben: több barátom és kollégám sírjánál kellett megállnom, új életeknek örvendtem, csatlakoztam 
a DK frakciójához, költöztem, betegség, csalódások, új barátságok és néhány régitől való elbúcsúzás kísérte ezt az esztendőt. 
És tudom, hogy sokan olvassák ezeket a sorokat, akik hasonló érzésekkel, történésekkel várják az ünnepet. Együttérzek velük.

Nem olyan volt az első, a bibliai karácsony, ahogyan azt sokan elképzelik. Tele volt kényszerekkel, bizonytalansággal, kilátás-
talansággal, sietséggel, egymástól és a hatalomtól való függéssel, megfelelni akarással, felkészületlenséggel, feszültséggel, változással. 
Pont úgy, mint ma.

Karácsony csodája még is az, hogy ebbe a sokszor sötétnek és reménytelennek tűnő világban született meg a Fény. Hiszem, hogy 
a sok kényszerből, rossz érzésből valami jó születhet megint. Idén is. Újra. Talán nem úgy és nem akkor, ahogy mi elterveztük, de 
megvilágítja majd az utat. És már csak rajtunk múlik, hogy elindulunk-e rajta. 

Szép ünnepet mindenkinek!

Közvetlen lakókörnyezetünk látványa erősen befolyásolja nemcsak ingat-
lanjaink értékét, de a hangulatunkat is. Olyan utcákon szeretünk hazamen-
ni, amelyek rendezettek, szépen karbantartják őket, növényekkel, fákkal, 
zöldsávokkal. Devosa Gábor képviselőtársammal néhány hónapja bejárás-
ra invitáltuk a Főkert munkatársait, a Damjanich utca teljes hosszát érintően 
egyeztettük a főváros illetékeseivel a növényzet helyreállítását. Az aszály és 
a kutyák itt elvégzett kis- és nagydolga sajnos az alacsonyabb növényzet, 
a fű és a cserjeállomány majdnem teljes pusztulásához vezetett. Az egyez-
tetések eredményeként kísérleti jelleggel a Bajza utcai kereszteződés mini 
parkjait rendbe tette a Főkert, kicserélték a termőföldet, beültették a terüle-
tet, és a kerület gondoskodott a kis korlátok helyreálltásáról. 
Ahhoz, hogy jövőre a teljes utcaszakasz megújulhasson, meg 
kell óvnunk ezt a három kis zöldfelületet. Kérem az itt élőket, 
vigyázzanak a kis cserjékre, és ha problémát tapasztalnak, je-
lentsék be az info@efebe.hu e-mail-címen. 

Közösen óvjuk meg!

Részletek: Szeretném nyilvánosan megköszönni az óvodavezető Poszukné Nádhera Judit, 
a foglalkozásokat tartó Tóthné Simon Csilla, Pálinkó Lívia, Koch Fanni 

és Werderitschné Barta Tímea valamint munkatársaik egész évben kiemelkedő, 
hivatástudatról és elkötelezettségről szóló munkáját.  
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A Momentum frakció javaslatára 
főtájépítészi pozíciót hoz létre a 
baloldal Erzsébetvárosban – derült 
ki a novemberi testületi ülés egyik 
előterjesztéséből. A polgármesteri 
hivatalon belül több olyan ember 
is van, aki hasonló munkakört tölt 
be, ennek ellenére a baloldal ra-
gaszkodott egy újabb pozíció létre-
hozásához. Bár az ülésen a Fidesz 
képviselőinek kérésére sem tudtak 
megjelölni olyan zöldfejlesztést, 
amely ezt indokolná, a baloldali 
pártok megszavazták az előterjesz-
tést. A kerületben egyébként évek-

kel ezelőtt megálltak a zöldfejlesz-
tések, így azt gyanítjuk, csak egy 
újabb kifizetőhelyet hoznának létre 
maguknak a koalíciós pártok. A Fi-
desz képviselője a vitában elmond-
ta, hogy a pozíció létrehozása azért 
is felesleges, mert az előző ciklus-
ban is – amikor óriási zöldfejleszté-
sek voltak a kerületben – meg tudta 
oldani a hivatal ezt a feladatot, és 
azóta létrehoztak egy klímakabine-
tet is, amely, úgy látszik, nem tudja 
ellátni ezt a feladatot.

VERES ZOLTÁN
önkormányzati képviselő

                     Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint.            Bejelentkezés a 06-30/486-5565-ös telefonszámon.

Áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket 

és egészségben, sikerekben 
gazdag boldog új évet kívánnak 

az erzsébetvárosi 
Fidesz-frakció képviselői!

Benedek Zsolt • Ripka András

Veres Zoltán • Radics Béla

Újabb sarc az erzsébetvárosiaknak
A novemberi testületi ülésen módosította a lakossági parkolóhe-
lyek térítési díjait az erzsébetvárosi baloldal, így akár 105 000 fo-
rintot is fizethetnek a kerületi családok a parkolásért. A módosítás 
értelmében a családok által használt második autóra már a drasz-
tikusan megemelt díjat kell megfizetniük a tulajdonosoknak. A díj 
mértéke a várakozási övezet és a gépjármű környezetvédelmi be-
sorolásától függ majd. A legdrágább hozzájárulásért évi 105 000 
forintot kell fizetniük az erzsébetvárosiaknak, míg a legolcsóbbért 
33 750 forintot. A Fidesz-frakció a testületi ülésen is elmondta, 
hogy nem támogat olyan előterjesztést, amely a kerületi családo-
kat sarcolja meg. A baloldal azonban ezt a javaslatot is elfogadta.

Kerületi főtájépítészt nevezne ki a baloldal

RIPKA ANDRÁS
a 4. választókerület képviselője

Válaszra várva
Az alábbi levelet Rimaszombat alpolgármesterétől, Rigó Lászlótól kaptam. Változ-
tatás nélkül teszem közzé, és várom Polgármester úr egyenes és őszinte válaszát.

„Tisztelt képviselő Úr!
Kellemes napot kívánok! Először is szeretnék bemutatkozni. Rigó Lászlónak hívnak, magyar nemzetiségű 
szlovákiai állampolgár vagyok. Rimaszombatban lakom, 65 éves. 2006-tól napjainkig Besztercebánya megyei 
képviselő, és 2010-től Rimaszombat alpolgármestere. Ami fontos! Írásommal azért bátorkodom Önt megszó-
lítani, mert amennyiben ezt lehetségesnek látja, segítséget és tanácsot szeretnék Öntől kérni. Május hatodikai 
e-mail írásomban bátorkodtam megszólítani Niedermüller polgármester Urat az alábbi írásommal: 

Tisztelt polgármester Úr!
Elnézést kérek Öntől, hogy egy pár mondat erejéig bátorkodom zavarni. Külhoni magyarként igyekszem 
szemmel és szóval követni a magyarországi politikai eseményeket ebben az áldatlan és kellemetlen ukrajnai–
oroszországi háborús helyzetben. A mai HÍR TV adásában hallottam azt a kijelentését, melyben úgy fogal-
mazott, hogy a Magyarország határain kívül rekedt magyar anyanyelvű és nemzetiségű polgároknak is jobb, 
hogy az anyaországon kívül rekedtek a történelem kegyetlen és igazságtalan mivolta során. Én felvidéki ma-
gyar anyanyelvű, magyar érzelmű és magyar nemzetiségű szlovákiai állampolgár vagyok. Nem is panaszként 
írom ezeket a sorokat, de a számomra elfogadhatatlan a nyilatkozata, melyben gondolatait megosztva fejti ki 
véleményét a külhoni magyarok helyzetéről. Persze ez az Ön véleménye, de a gondolatmenete és az elhang-
zott mondatai a számomra felfoghatatlanok és elfogadhatatlanok, persze feltételezem, ezzel nem vagyok 
egyedül. Mindenképpen szerencsésebb lenne, ha ennek a fajta véleményének a megfogalmazását meghagy-
ná azoknak a magyar nemzetiségű és magyar érzésű polgároknak, akik Magyarország határain kívül rekedtek 
a kegyetlen történelmi sors folyamán. A véleményemet természetesen nem muszáj elfogadnia, de ez a fajta 
megnyilvánulása a számomra sajnos megdöbbentő, elfogadhatatlan, és úgy gondolom, hogy a Magyaror-
szág határain kívül rekedt magyar értékrenddel megáldott polgárokkal együtt ezzel a gondolkodásmóddal 
nem igazán tudok mit kezdeni, egyetérteni pedig egyáltalán nem.
Maradok tisztelettel: 
Ing. Rigó László, Rimaszombat

A mai napig viszont választ nem kaptam az írásomra, ezért fordulok Önhöz mint fideszes képviselőhöz, hogy 
ha látna erre lehetőséget, interpelláció keretén belül a képviselő-testületi ülésen választ kapni az általam emlí-
tett, és a számomra mindenképpen elfogadhatatlan megnyilvánulására a tisztelt polgármester Úrnak.

További képviselői munkájához kívánok erőt, egészséget és sok sikert.
Bizalommal és mély tisztelettel várom a válaszát, maradok üdvözlettel: 
Ing. Rigó László”

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

Életet 
menthet
Körzetemben, a 4. számú 
választókerületben folya-
matosan adom át a pályá-
zaton elnyert szén-mo-
noxid-érzékelőket az 
er zsé bet városiaknak. Még 
az előző fideszes városve-
zetés kezdeményezte ezt 
a nagyon fontos lakossági 
támogatást a kerületben, 
reméljük, a kerületi balol-
dal nem tervezi ezt is elven-
ni az erzsébetvárosiaktól. 
Biztatok mindenkit, hogy 
a következő pályázaton in-
duljon, hiszen ez a készülék 
életet ment. A pályázat ki-
írásáról hírlevélben, illetve 
hirdetőtáblán tájékoztatni 
fogom körzetem lakóit.

Jövőre is várom 
választókerületem 
lakóit fogadóórámra, 
amelyet önökhöz 
alkalmazkodva, 
megbeszélés szerinti 
időpontban tartok.



Fogadóórát előzetes megbeszélés alapján, egyeztetett időpontban tartok.            06-1/462-3226             nagy.andrea@erzsebetvaros.hu             Nagy Andrea képviselő
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NAGY ANDREA
a 8. választókerület képviselője

ERZSÉBETVÁROS

Idén is várom választókerületünk lakhatóbbá, 
szerethetőbbé tétele érdekében tett javaslataikat. 

2023-ban is Önökkel együtt, Önökért! 
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A molnar.istvan@erzsebetvaros.hu e-mail címen, vagy a 06-1/462-3137-es telefonszámon történő megkeresés esetén visszahívom, válaszolok levélben, vagy igény esetén személyesen felkeresem Önt.
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MOLNÁR ISTVÁN
az 5. választókerület képviselője

Idén is várom választókerületünk lakhatóbbá, 
szerethetőbbé tétele érdekében tett javaslataikat. 

2023-ban is Önökkel együtt, Önökért! 

ERZSÉBETVÁROS
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Jótékonysági körkép
A téli ünnepek a hátrányos helyzetű, nincstelen emberek számára a legnehezebbek. Ilyenkor 
megnő az adományozási kedv is, és jótékonykodásra itt a kerületben is bőven van lehetőség. 

Az adományboltok őshazája Anglia, de 
meghonosodtak már nálunk, Erzsébetvá-
rosban is. Ezek olyan nonprofit vállalkozá-
sok, amelyek a szegénység enyhítését, a tár-
sadalmi integrációt és a környezetvédelmet 
egyaránt szolgálják. 

A Dohány utca 65.-ben például 12 éve 
működik a Mozaik adománybolt, amelynek 
fenntartója a rászoruló családokat és hajlék-
talanokat segítő Menedékház Alapítvány. Éj-
jeli menedékhelyet, nappali melegedőt üze-
meltetnek, és a fedél nélküliek ellátásában 
fontos szerepet tölt be az adományboltjuk is.

Ha a Dohány utcai pici üzletbe belépünk, 
csak kapkodjuk a fejünket, itt ugyanis tény-
leg minden kapható: bakelitlemezek, régi 
képeslapok, ruhák, cipők, könyvek, lába-
sok, tányérok, társasjátékok felsorolhatatlan 
bőségben. Bárhová nézünk, mindenütt fel-
fedezünk valamit. Feltűnő az is, hogy min-
den mennyire olcsó: a felnőtt télikabát 650 
forint, a gyerekkabát 400 forint, százasokból 
egy konyhát meg lehet tölteni edényekkel. 

A boltvezető, Mészáros Katalin azt mondja, 
járnak ide fiatalok, idősek, jómódúak, szegé-
nyek. Az adakozás nem az anyagi helyzettől, 

hanem a mentalitástól függ. Bármilyen ado-
mányt be lehet hozni, kivéve bútorokat, ah-
hoz nincs elég hely. Az adományokat Katalin 
árazza be, a bevételből tartják fenn az üzletet, 
a többi a Menedékház Alapítványé. A holmik 
egy része is a hajléktalanokhoz kerül, amire 
pedig nincs szükségük, arra akad majd vevő. 
Az adománybolt a fenntarthatóságot is szol-
gálja, hisz ami valakinek fölösleges, azt más-
nak még jó lehet, nem kell kidobni, újat venni. 
Az üzletben rendszeresen dolgoznak hajlék-
talanok is, ez anyagilag, lelkileg is segíti őket 
abban, hogy újrakezdhessék az életüket. 

Mutatja Katalin a rendelési listát: főleg 
nagyméretű férfiruhák kellenének a haj-
léktalanszállón. Nyílik az ajtó, egy néni jön, 
pakolja ki a pultra az összehajtogatott öltö-
nyöket, nadrágokat. Nagyméretű mind. Az 
asszonynak nemrég halt meg a férje, és a 
holmijait nincs szíve kidobni, inkább idehoz-
ta. A néni megáll az adománygyűjtő persely-
nél, pénzt dob bele. 

– Van, akinek még annyi sincs, mint ne-
kem – sóhajtja, és az ajtóból visszaszól: – 
Holnap hozom az uram ingeit is, de előbb 
még kimosom mindet. 

Íratlan szabály, hogy ruhákat csak 
tisztán, jó állapotban hozzanak a boltba. 
Egy tizenéves lány válogat a kabátok közt, 
meséli, a közeli gimnáziumba jár, suli után 
gyakran betér az adományboltba. 

– Az osztálytársaim inkább a plázáznak, de 
én imádom ezt a helyet. Itt más a hangulat, 
nagyon olcsó minden, és jó minőségű. A mo-
nitoromat is itt vettem két éve 1500 forintért, 
és kitűnően működik. Az pedig szuper dolog, 
hogy ha veszek valamit, azzal a rászorulók-
nak is segíthetek. És biztos lehetek abban, 
hogy az adomány tényleg jó helyre kerül. 

Sokan visszajárnak ide, régi ismerősként 
köszöntik egymást. Mindig van kivel szót 
váltani. 

A bolt, ahol nem a profit a cél

2005

127,735 
milliárd Ft

2020

 245,372 
milliárd Ft

Adományozások 
  számokban

A KSH 2005-től 2020-ig 

vizsgálta, hogy országo-

san hány szervezet gyűjt 

adományokat, s meny-

nyit sikerült összegyűjteni. 

2005-ben 13 081 szervezet 

127,735 milliárd forintot 

adományozott rászorulók-

nak, illetve különböző ci-

vil közösségeknek. Ez az 

összeg 2020-ban már el-

érte 245,372 milliárdot. Ez 

ugyan jelentős emelkedést 

mutat, de közben az infláció is 

brutálisan nőtt. Elgondolkodtató az 

is, hogy 2005-ben a nonprofit szerve-

zetek 23 százaléka foglalkozott adomá-

nyozással, ez azonban 2020-ban már 

csak 13,5 százalék volt. Mindez ösz-

szességében erősödő szociális apátiát 

jelez, viszont azok, akik hajlandók ada-

kozni, egyre többet adnak.

Az Adománytaxi központja a Rum-
bach utcai zsinagóga közösségi 
irodájában van, ugyanis a helyi 
zsidó közösségből indult el ez a 
kezdeményezés. Az Adományta-
xi alapítója, Horn Tamás szocio-
lógus a 2015-ös menekültválság 
idején egy Facebook-poszttal kezd-
te el jótékonysági akcióit, s mára országos 
hálózatot építettek ki. Mitől válhat ennyire 
sikeressé az adományozás? Horn Tamás 
szerint kell hozzá egy innovatív ötlet, ami 
náluk az, hogy „háztól házig visszük az 
adományokat”. Vagyis autóval körbejár-
ják az adományozókat, a felajánlott hol-
mikat, háztartási eszközöket egy raktárba 
viszik. Szétválogatják őket, majd teherau-
tón szállítják el az ország legszegényebb 
kistelepüléseire, ott helyi aktivistáik várják 
őket. A falvakban vásárokat tartanak, és a 
rászorulók az adományokból jelképes ösz-
szegért megvehetik, amire szükségük van. 
A vásáron befolyó összegeket pedig a helyi 
közösségre, főleg a gyerekekre fordítják. 

– Így a rászorulók az adományokért fi-
zetett kevés pénzükből a saját gyerekeiket 
támogathatják – hangsúlyozza Horn Tamás. 

Kezdetben egyedül, a saját autóján fu-
varozta az adományokat, ma már van olyan 
vállalati partnerük, amelyik teherautót köl-
csönöz nekik. Az adománytaxi több száz 
önkéntessel áll kapcsolatban. Fontos szá-
mukra az átláthatóság, honlapjukon mindig 
közzéteszik, mennyi adományt gyűjtöttek, 
és hová kerültek ezek. 

– Az is a célunk, hogy hidat építsünk a 
különböző társadalmi rétegek kö-

zött, és személyes kapcsolat ala-
kulhasson ki az adományozók és 
adományozottak között. A vidéki 
útjainkra is bárki velünk jöhet. 

Szeretnék segíteni a helyi kö-
zösségek megerősödését. Akad 

olyan kistelepülés, ahol varrodát terveznek 
létrehozni, munkalehetőséget biztosítaná-
nak a helyieknek. Az Adománytaxi a társa-
dalmi érzékenyítés és felzárkóztatás prog-
ramja is. 

Adománytaxi

Rezsó projekt
A kerületben működő Mentés Másként 
Alapítvány hazánkban elsőként valósítja 
meg a Rezsó projektet, amelynek alapötlete 
Angliá ból származik, s ott már jól bevált: haj-
léktalanok számára üres chipseszacskókból 
hőtartó takarót és hálózsákokat lehet készí-
teni. A Mentés Másként Alapítvány kurató-
riumi elnöke, Máté István szociális munkás 
elmondta: a chipseszacskók belseje hőtartó 
fólia, téli, fagyos éjszakákon egy ilyen háló-
zsák akár életmentő is lehet a fedél nélküli-
eknek. A projekt a fenntarthatóságot is szol-
gálja: nem kell kidobni a zacskókat, hanem 
újrahasznosítva segíthetünk másoknak. Az 
első chipses hálózsákot az alapítvány elké-
szítette, István eltöltött benne egy éjszakát 
a Margit híd alatt, a különleges hálózsák 
tényleg tartotta a meleget. Ez persze csakis 
átmeneti megoldás lehet, krízishelyzetben. 
A hajléktalanokat mielőbb fűtött, meleg 
szállókra kell eljuttatni. 

Az alapítvány várja a lakosság segítségét, 
az alábbi leadási pontokra lehet chipses-
zacskókat vinni, vagy postán küldeni. 

Magyarországi Zsidó Szociális Segély 
Alapítvány, 1075 Budapest, Síp utca 12., 
H–P 10–17

Keresztény ajándékbolt, 1074 Buda-
pest, Dohány utca 80., H 8–16 / K–P 10–18 
/ Szo 10–13

Good News könyvesbolt, 1073 Buda-
pest, Dob utca 74., H–P 10–15 / Szo 10–13

Golgota Ellátó, 1074 Budapest, Vörös-
marty utca 17., H–V 7–15

A Gozsdu-udvar minden évben szervez jóté-
konysági akciókat, idén először a kerületben 
található Családok átmeneti otthonának 
gyűjtik az adományokat. A kerületi vezetés-
sel rendszeresen együttműködnek, ezért is 
döntöttek úgy, hogy az önkormányzat egyik 
intézményének próbálnak segíteni.

Az adományozási pont a Gozsdu-ud-
varban, a Café Vian melletti pultnál van. 
December 19-ig mindennap 12 és 19 óra 
között lehet odavinni az ajándékcsomago-
kat. Ezeket karácsony előtt adják át szemé-
lyesen a rászoruló családoknak. Amit vár-
nak: száraz élelmiszerek, játékok, mosó- és 
tisztálkodási szerek, illetve minden, ami lu-
xuscikk egy szegény családnak, csokoládé, 
édesség, kakaó, kávé, teák. 

Sándor Zsuzsa

A rezsiemelések miatt azonban az ado-
mánybolt jövője is kétes. A gázt már kikap-
csolták, a villanyszámlájuk is a duplájára 
nőtt. Áremelést mégsem terveznek a bolt-
ban. Itt nem a profit a cél.

Ajándékozzon  
a Gozsdu-udvarban!
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Mindig is emberekkel akart foglalkozni 
Kovács-Tóth Melinda. Rendőrnek készült 
Szegeden, de ez a pálya csak nem akart be-
indulni, így az egyetemen szociális munka 
szakra iratkozott be, és ott megtalálta önma-
gát. „Nagyon tetszett minden kurzus, min-
den óra. Az első héten rájöttem, hogy ezt 
kerestem, ez az én utam. És azt is éreztem: 
nekem a gyermekvédelemben kell dolgoz-
nom” – mondja az Erzsébetváros újságnak. 

A szerelem hozta Erzsébetvárosba hét 
évvel ezelőtt, azóta dolgozik a hetedik kerü-
letben. A Család- és Gyermekjóléti Központ 
Hutyra utcai telephelyén kezdett mint csa-
ládgondozó, majd családsegítő lett a Ker-
tész utcai bázison, 2019-től ugyanott eset-
menedzser. Azóta egyre több a feladata.

„Az elmúlt időszakban a Covid, a gazda-
sági válság határozta meg a családok éle-
tét a kerületben is. Amikor kezdtem, a nyári 

időszak egy kicsit könnyebb volt, kevesebb 
ügyfél fordult hozzánk. Most egész évben, 
folyamatosan keresnek bennünket.”

A legtöbb jelzés lakhatással, bántalma-
zással kapcsolatban érkezik, de probléma 
az egyre szaporodó iskolai hiányzás is. A ne-
hezebb szociális helyzetben élők körében 
még mindig tipikus, hogy feketén foglalkoz-
tatják őket. 

„Ami legjobban megérint, az az idős-
korúak egyedülléte, amikor valaki elesett, 
magányos. A másik pedig, ha elhanyagolt 
gyermekkel találkozom. Akire nem figyel-
nek, akiről nem gondoskodnak, akinek nem 
adnak enni – mondja Melinda. – Azért va-
gyunk, hogy segítsünk. Az a célom, amikor 
kimegyek egy jelzésre, hogy megértessem: 
én lehetek az az ember, akire ha egy picit 
odafigyelnek, megfogadják a tanácsait, kö-
zösen tudunk a nehéz helyzeten változtatni. 

Apró, kicsi lépésekkel, de lehet segíteni, ha 
erre nyitott a család.” 

„Pozitív változást érzek abban, hogy egy-
re több az igénybe vehető támogatás a ke-
rületben. Szólunk is mindig az ügyfeleknek, 
hogy ha jogosultak rá, éljenek a lehetőség-
gel. Úgy látom, a megszorítások miatt nyitot-
tak is a segítségre.”

Amikor arról kérdezzük, van-e sikerél-
mény ebben a szakmában, egyértelmű igen 

a válasz. „Sikerélmény például, ha tudok be-
szélgetni egy tinédzserrel. Ha megérti, miért 
fontos, hogy iskolába járjon. Hogy magáért 
tanul, nem másokért. És sikerélmény a sike-
res hazagondozás: amikor egy szülőn azt 
látom, mindent megtesz, tanul a hibáiból, 
hogy újra ő nevelhesse a gyermekét. Ezek 
az örömök a munkám csúcspontjai” – zárja 
gondolatait Erzsébetváros szociális szakem-
bere, Kovács-Tóth Melinda.                              tzs

A jelenlegi önkormányzat első döntései közé 
tartozott, hogy 2020 nyarán létrehozták az 
Idősek Erzsébetvárosi Tanácsát, amelyben az 
idősekkel foglalkozó szakmai és civil szerve-
zetek is képviseltetik magukat. Ennek köszön-
hetően Erzsébetvárosban a korábbiaknál jó-
val demokratikusabbá és hatékonyabbá vált 
az idősügyi politika, az érintetteknek közvet-
len befolyásuk lett a döntéshozókra. A külön-
böző támogatások jogosultsági határát idén 
megemelték havi 84 000 forintról a legtöbb 
esetben havi 114 000 forintra. Vagyis eze-
ket a támogatásokat sokkal többen vehetik 

igénybe, és ez az alacsony nyugdíjban része-
sülők nagy részét érinti.

Az egyes támogatások összege is nőtt. 
Például a gyógyszerek és gyógyászati 
segédeszközök vásárlásához nyújtott te-
lepülési támogatás idén októberben havi 
10 000 forintra emelkedett. Ez együtt igé-
nyelhető a szemüvegvásárlási támoga-
tással, amelyet először a 65 év felettieknek 
vezettek be, de októbertől már életkortól 
függetlenül igényelhető. Ennek összegét – 
az éves gyógyszertámogatási kereten felül 
– 35 000 forintra emelték. 

Új segélyként vezetették be az egysze-
ri gondozási támogatást, amely évente 
100 000 forint. Ezt olyan, ápolásra szoruló, 
főleg idős személyek kérhetik, akiket a kór-
házból, esetleg műtét után hazaengedtek, de 
nincs, aki gondozza őket, amíg felépülnek. 

A lakásfenntartási támogatás összege 
havi 5000 forintról 15 000 forintra nőtt. 
Akinek ez a segély jár – mivel a támogatáso-
kat összevonták –, automatikusan megkap-
hatja fűtési szezonban a rezsitámogatást 
is, amely 5000 forintról szintén 15 000 fo-
rintra emelkedett. Ezeket egy összegben 
utalja a hivatal, nem kell külön-külön be-
menni és kérvényt benyújtani, ami persze 
mindenkinek jó, de talán az időseknek je-
lenti a legnagyobb segítséget. Ha a rászoru-
ló helyzete indokolja, létfenntartási támo-
gatást is kaphat, amelynek az éves kerete 
120 000 forintra emelkedett. Az illető el-
döntheti, hogy ezeket havi részletben vagy 
egy összegben kéri, ami jelentős segítség 
nagyobb beruházásnál, ha például új hűtőt 
vagy mosógépet kell venni.

A szociális támogatásokról mindenki 
részletes információt kaphat, és a lak-
helye szerinti személyes ügyintézőjétől 
segítséget a Garay utca 5.-ben találha-
tó Humánszolgáltató Irodában.

Idén jelentősen bővült azoknak a köre, 
akik kedvezményes vagy ingyenes étkezést 

és például bevásárláshoz házi segítséget 
vehetnek igénybe. 

A Peterdy utcai bentlakásos idősek ott-
honának hatodik emeletén gyógytornász, 
masszőr, dietetikus és pszichológus ingye-
nes rendelésére lehet bejelentkezni. 

Sokaknak okoz gondot télen a lakás fel-
fűtése és a magány. Nekik próbálnak segí-
teni azzal, hogy idén télen a Peterdy utcai 
idősek klubjában meghosszabbították 
a nyitvatartást, és este hatig a kerületben 
élő nyugdíjasok itt tartózkodhatnak, részt 
vehetnek a programokban, klubtagsági iga-
zolvány sem kell hozzá. 

Az Egészséges Budapest pályázaton 
nyert telemedicina szolgáltatásokat a ke-
rületben elsőként az erzsébetvárosi idősek 
bentlakásos otthonaiban vezették be. 

Erzsébetvárosban négy idősek nappali 
klubja működik, színes programválaszték-
kal. A nagyobb, szezonális rendezvényeket 
pedig idén már összevonva megtarthatták 
a K11 Művészeti és Kulturális Központban. 
Ezek a nagyszabású összejövetelek szintén 
pezsdítik az idősek közösségi életét.

Bevezették a zöldszámot: 06-80-204-
531. Ez 0–24 órában hívható, a kerületi 
rendészet ügyeletes munkatársa veszi 
fel a telefont, és azonnal intézkedik. Ez 
az ügyeiket nehezen intéző időseknek 
különösen nagy segítség.

„A gazdaság nehéz helyzete mindenkinek súlyos problémát jelent, de ta-
lán az időseket, főleg az egyedül élő kisnyugdíjasokat sújtja még inkább.” 
Ezt mondta Niedermüller Péter a K11-ben tartott, rezsiáremelésekkel 
kapcsolatos lakossági fórumon. A polgármester hozzátette, prioritásnak 
tekintik, hogy segítsenek a szépkorúaknak, hiszen ezek az emberek az 
egész életüket végigdolgozták, és nem biztos, hogy meg tudják találni 
azt a nyugalmat és biztonságot, amire szükségük van.

2022-ben az Erzsébetváros szociális szakembere díjat Kovács-Tóth 
Melinda vette át Niedermüller Pétertől a szociális munka napja alkal-
mából. Nagy tudású, alázatos, segítőkész szakember, önállóan és csa-
patban is megbízhatóan, lelkiismeretesen látja el munkáját – hangzott 
el a méltatásban. 

Bővültek az időseknek 
nyújtott támogatások 
és szolgáltatások

Rendőrnek készült, szociális munkás lett 
  „APRÓ LÉPÉSEKKEL, DE LEHET SEGÍTENI”

Sándor 
Zsuzsa

Kis Zoltán Istvánt augusztusban 90. születésnapján köszöntötte a polgármester

A díjazott Szücs Balázs alpolgármesterrel



A Bethlen téren vette át a Navarrai Mészáros 
Márton által alapított Arany Medál-díjat is 
2018-ban, életmű kategóriában, a közönség 
szavazatai alapján. Csernus Mariann a Pes-
ti Magyar Színház örökös tagja, a teátrum 
alapköve 1950 óta. „Amikor beszél, megáll a 
levegő” – írják róla a színház honlapján. 

S bár Erzsébetvároshoz is erősen húz a 
szíve, mi mégis meghívást kaphattunk oda, 
ahova keveseket enged: fenyőfája, madarai, 
könyvei közé, fel, a hegyre, az életébe.

ANTRÉ
„Milyen marha hideg a kezed, tedd gyorsan 
a radiátorra!” – ezzel fogad Csernus Mariann 
otthonában, amikor a széllel megérkezem. 
Huncut, kék szeme mosolyog, sötét nad-
rágban, világoskék ingben, nőies cipőben 
várja a vendégeket. Negyediknek érkezem, 
negyedik órája ad interjúkat, fáradtságának 
nyoma sincs, nem türelmetlen. Csak a ke-
zemmel van elfoglalva, ne fázzak.

Mint egy virgonc, apró tündér repked körü-
löttem, terelget a szobába, süteménnyel kínál, 
várja, hogy fölmelegedjek, föloldódjak. – Rég-
óta itt tetszik lakni?” – kérdezem bemelegíté-
sül. „Ha nem tegezel vissza, fenékbe rúglak” 
– válaszol, s a teraszablakhoz invitál, üljek le.

„Innen nézem a gellérthegyi tűzijátékot, 
meg a fenyőfámat is.” Mutatja a kezével, 
milyen törpe volt, amikor az első férjétől, 
néhai színészkollégájától, „a Joó Lacitól” 
kapta, mára óriás lett. „Káprázatos, gyönyö-
rű ezüstfenyő, ilyet alig lehet látni.” Bosszan-
kodik, erősen mozgatja a szél a kedves fáját, 
ő pedig utálja a szelet, megfájdul tőle a feje, 
ilyenkor nem jó kimenni. 

Ezzel ugyanígy vagyok magam is. Meg-
érkezünk egymáshoz.

BESZÉLŐVISZONYOK
Csernus Mariann egyedül él, mégsem magá-
nyos. A Széher utca nagyjából két évtizede a 
menedéke, hogy mióta, arra nem emlékszik 
pontosan, a számok nem érdeklik. Szeret a 
hegyen lakni, gyönyörködni a panorámában. 
Vannak barátai, vendégeket fogad, beszél-
get a lányával. Aki rég meghalt. Kérdés nélkül 
beszél róla, Joó Katalinról, a színésznőről.

„Abszolút hallása volt. Mondta is neki 
Nádasdy Kálmán: »Ne az anyját utánozza, 
színésznő annyi van, mint égen a csillag, 
én megfogom a kezét, viszem a konzerva-
tóriumba, és magából európai hírű énekes-
nőt csinálok.« Erre az én drága lányom azt 
mondta: »Ne tessék velem hülyéskedni, 
Kálmán bácsi, nem fogok énekelni!« He-
lyette öngyilkos lett. Mostanra belém épült 
a halála. Az egyetlen gyerekem volt, szerves 
részem ma is. Néha beszélek hozzá: »Jó len-
ne, ha itt lennél mellettem.«” 

Nem sír már, elfogadta a lánya döntését.
Kinéz az ablakon a széltől hajladozó, 

hatalmas fenyőre. Elmeséli, hogy vannak 
kosztosai a teraszon, akikkel szintén szokott 
csevegni.

„Csak jönnek, jönnek a madárkáim, min-
dennap. Az én teraszomon lehet két-három 
főtt tojást enni, magokkal. Nem ijednek meg 
tőlem, ülnek és várják, hogy megkapják az 
ennivalót. Azután bemegyek a szobába, 
és nézem, ahogy boldogan táplálkoznak. 
Beszélőviszonyban vagyunk. Én mondom 
nekik a magamét, és elképzelem, hogy ők 
válaszolnak.”

A BIBLIA ERŐT AD
Találkozásunk apropója, hogy Csernus 
Mariann 2017 után november 2-án állt újra 
színpadra a Vizsolyi Biblia 2.0 című mono-
lógjával, amit legutóbb december 14-én 
láthattak a művésznő tisztelői a Bethlen 
deszkáján.

„Számomra óriási esemény volt, amikor a 
Helikon Kiadó képviselője elhozta a lakásom-
ba a Vizsolyi Bibliát, letette az asztalomra, és 
azt mondta: csináljon vele valamit! Szerintem 
az az ember még el sem érte a következő vil-
lamost, amikor én már ültem, és lapoztam a 
bibliát. Nem tudtam letenni, éjjel is ezt olvas-
tam, csak lapoztam, lapoztam. Elementáris 
erővel hatott rám. Azt éreztem, erre nekem 
nagyon nagy szükségem van. Újra elolvas-
tam, és arra gondoltam, hogy szerkeszteni 
kellene belőle másfél-két órát. Ami valóban 
megmutatja a színpadon a Vizsolyi Bibliát. Az 
ősbemutató 1982-ben volt. Az előadás köz-
ben boldog vagyok és megrendült. A biblia 

részévé válik a testemnek, a szellememnek, 
a lelkemnek. Amikor mondom, olyan erőt ad, 
hogy elönt a hála, csak Ady verse jut eszem-
be: Köszönöm, köszönöm, köszönöm.” 

HA NINCS BENNEM SZERETET, 
SEMMI SEM VAGYOK
„Nekem változatlanul Pál apostoltól A sze-
retet himnusza a legkedvesebb a Vizsolyi 
Bibliából: Ha embereknek vagy angyaloknak 
nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én 
bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz 
vagy pengő czimbalom. Ebben minden 
benne van. Bizonyos értelemben vallásos 
vagyok, de nem járok templomba. Ugyanak-
kor komoly közöm van Istenhez, végtelenül 
tisztelem, társalgok vele, ő tudomásul veszi, 
néha úgy érzem, válaszol, akkor azt megkö-
szönöm: Kösz, csókollak, mára ennyi! Nem 
hiszem, hogy amikor meghalok, a lelkem 
valahol majd tovább létezik, ennek ellenére 
lehet, hogy így lesz, függetlenül attól, hogy 
mit hiszek.”

ITT ÜLT A MAGYAR IRODALOM
„Már nem járatok csomó újságot, de néha 
kapok egy-két kiadványt, bár egyébként is 
sokat olvasok, és mindenfélét. Egyszer volt 
egy televízióm, de megutáltam. Azt mond-
tam, Isten megőrizzen, eljutni odáig, hogy 
üljek és egész nap tévét nézzek! Ahhoz elég 
erőm volt, hogy felemeljem, kitegyem az 
utcára, vigye, aki szereti! Én nem szerettem. 
Szeretek feltenni a lemezjátszómra Mozar-
tot, mert ezt én tevékenykedem, nem ő tevé-
kenykedik helyettem. Mozart zseni!

A magyar költészetet óriási költészetnek tar-
tom. A második férjem – Somlyó György – költő 
volt. Itt ült nálunk a magyar irodalom, és én köz-
tük ültem. Látod, az egész lakás tele van köny-
vekkel, már el se fogom mind olvasni! Nemrég 
két ruháskosárnyit hagytam a Petőfi Irodalmi 
Múzeumra, mind dedikáltak. Dolgoztatom az 
agyam másképp is, például biztos, hogy na-
ponta elmondok jó pár Arany-balladát.” 

ERZSÉBETVÁROSI SÉTÁK
Ez a törékeny asszony karbantartja a testét 
is. Az előszobafogason több úszószemüveg 
lóg, uszodába jár, leúszik ötven percet, há-
ton. Az úszás mellett gyalogol.

„A Bethlen színház taxit hív nekem, hogy 
hazahozzon az előadás után. Sejtelmük sincs, 
hogy én a Moszkva térről éjjel fél 11-kor haza-
küldöm a sofőrt aludni. Múltkor megkérdezte 

egyikük: És most mit tetszik csinálni? Mon-
dom: Hazamegyek. Jézus! – kiáltott fel, erre 
én: Nem Jézus, hanem Csernus Mariann! Ki-
szállok, és felgyalogolok a hegyre.”

Jó barátja, asszisztense, Navarrai Mészá-
ros Márton ül közénk, hevesen bólogat. A 
huszonéves újságíró elmondja, hogy Mari-
ann a VII. kerületben is sokat sétál, például 
együtt még az utóbbi hónapokban is a Ke-
leti pályaudvar melletti kávézótól a Bethlen 
Téri Színházig gyalog sétáltak el. Szinte má-
sodik otthona Erzsébetváros.

Elmeséli, hogy Háy János Házasságon 
innen, házasságon túl című drámájában állt 
legutóbb színpadra a Hevesi Sándor téren. 
„Szenzációs darab, imádja a közönség, éle-
tem egyik legjelentősebb szerepe, nagyon 
szeretem. Nyilván műsorra tűzik, mert a kö-
zönség is igényli.” 

Gyalog járkál Erzsébetvárosban, a Ró-
zsák terén törzsvendég a fodrászatban, 
előadás vagy nyilvános szereplés előtt hó-
napok óta ugyanott csináltatja a frizuráját. 

„A KARÁCSONY NEKEM NAGYON 
FONTOS”
Minden évben ugyanott rendeli meg a más-
fél méternyi fenyőt, ugyanabban az üzlet-
ben. A karácsonyi menü nem foglalkoztatja. 
„Mióta életbe léptek a Knorr levesek, ezt 
főzöm. Forr a víz, beledobok egy bableves- 
vagy húsleveskockát, kavargatom tíz per-
cig, és kész. Mindennap ez az ebédem, két 
mélytányér leves. Nem sarabolok húst, csak 
ha vendég jön. Majd eszem valamit kará-
csonykor is, nem tudom, hogy mit. Itt ülök 
94 évesen, relatíve egészségesen, nincs 
semmi bajom. Tudom, hogy az életünkhöz 
hozzátartozik, de egyszerűen nem foglal-
koztat ez a táplálkozási kérdés.”

Szenteste minden évben a régi, gyerek-
kori díszeivel ékesíti a fenyőt, feltesz ma-
gának egy lemezt, leül a karácsonyfája elé, 
hallgatja a zenét, nézi a fáját, és ilyenkor 
„senki és semmi nem hiányzik”.

Fölmelegedtem. A kezem is. Marci udva-
riasan figyelmeztet, hogy Mariann-nak talán 
pihennie kellene, órák óta nyilatkozik. Sze-
delődzködünk. A Kossuth- és Jászai Mari- 
díjas érdemes művész kikísér, azaz szalad 
mögöttem a lépcsőn. Megölel búcsúzóul. 
Egy pillanat, s elnyeli a hatalmas lépcsőház. 

Mi kilépünk Marcival az utcára, visszain-
dulunk Erzsébetvárosba. 

Még mindig fúj a szél. 
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Vendégségben Csernus Mariann-nál 
  AKI A BETHLEN TÉREN ÉS A PESTI MAGYAR SZÍNHÁZBAN IS OTTHON VAN 

Csernus Mariann Kossuth- és Já-
szai Mari-díjas érdemes művészt 
hatalmas ováció fogadta pár 
nappal a 94. születésnapja után, 
amikor a Bethlen Téri Színházban 
előadta a Vizsolyi Biblia 2.0-t. 
Mostanáig mintegy 350 alkalom-
mal mondta el közönség előtt a 
Károli-bibliát, a Szentírás legré-
gebbi magyar nyelvű fordítását. 
A biblia neki erőt ad, az ő archai-
kus, gyönyörű előadása nekünk 
ennél is többet, látva a tüzet, ami 
őt fűti. A produkció létrejöttét az 
önkormányzat is támogatta. 

Török Zsuzsa
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Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíjasként 
engem is meghívtak október végén a Civil 
Központ megnyitására, hogy olvassak fel 
valamit. Én a Civil Központról azelőtt nem 
hallottam, és persze egy modern épületet 
képzeltem el, körülbelül a bilbaói Guggen-
heim Múzeum építészeti színvonalán, vagy 
a másik lehetőségnek azt tartottam, hogy 
szép régi épület a múlt századfordulóról, 
amelyet gyönyörűen és korhűen felújítot-
tak, esetleg a semmiből újjáépítettek, mert 
mostanában erre is van példa a városépí-
tészeti múltba fordulásban. Ehhez képest 
egy üzlethelyiséget találtam, egy belvárosi 
élelmiszerüzlet nagyságút, tágas kirakatok-
kal, de annak is örültem. Egyrészt örültem, 
hogy „civil”, mert úgy gondolom, ha a civil 
polgárok nem kezdeményeznek különbö-
ző dolgokat a politikában és a kultúrában, 

akkor az a társadalom óhatatlanul hanyat-
lani kezd – nem látványosan, hanem alig 
észrevehetően, illetve akik odafent vannak, 
a politikusok, azok észre se veszik, azok 
azt hiszik, hogy hiszen működik nagyjából 
minden, akkor nincs baj. Másrészt örültem, 
hogy „központ”, mert az azt jelenti, hogy 
vonzza az embereket, ugyanakkor kisugá-
rozza a pozitív dolgokat, becsatornázza az 
öntevékenységet, és egyáltalán, nem fedi 
le az egészet, hanem csak a központja va-
laminek, ami jóval nagyobb. Harmadrészt 
örültem a helynek, hogy ott van benn a vá-
rosban, belebotlik az ember, csak be kell 
lépni. Egyébként azt gondolom, most már 
elég sok civil központot lehetne csinálni, 
ugyanis a piacépületek lassan kezdik elve-
szíteni eredeti funkciójukat, és vagy turisz-
tikai-vendéglátóipari „központok” lesznek, 

vagy kiürülnek. Utóbbiakkal előbb-utóbb 
kezdeni kell valamit.

Akkor este volt mindenféle: zene és fel-
olvasás, tánc és beszélgetés. Jó volt az a 
lazaság, ahogy ezek szépen megfértek egy-
mással, és ahogy a fiatalok levezényelték az 
estét. Remélem, ez így működik tovább, lesz 
hozzá kedv, lesz rá pénz.

Néhány évvel ezelőtt jártam egy másik 
„civil központban”, külföldön, ott is min-
denféle volt, azt a központot fiatal műfor-
dítók, képzőművészek, építészek csinál-
ták. Szó szerint csinálták, mert a hegyek 
között fekvő stájer kisváros vasútállomását 
már vagy negyven éve, mióta megszűnt a 
vasútforgalom azon a vonalon, nem hasz-
nálták, ezek a civilek álltak neki, hogy fel-
újítsák. Úgy hívják magukat, hogy Neuberg 
College (Neuberg an der Mürz a kisváros 
vagy inkább nagyközség neve), Bécsből, 
Innsbruckból és más osztrák és német vá-
rosokból járnak oda időnként ezek a fia-
talok, hogy szemináriumokat, beszélgeté-
seket, workshopokat tartsanak, és közben 
különböző pályázati pénzekből és főleg 
saját munkával próbálják lakhatóvá tenni 
az állomásépületet. Egy projekt keretében 
2017 nyarán meghívtak a műfordítók, iga-
zából csak nyitottságból, a kapcsolattartás 
végett, mert ezt tartják műfordítói öntevé-
kenységük vezérlő elvének: a nyitottságot. 
Tehát hogy egy műfordító érdeklődik a 
képzőművészet, az építészet és mit tudom 
én, a régészet vagy műemlékvédelem, szó-
val minden lehetséges dolog iránt. Meg 
hogy a fordítás nemcsak egy-egy szöveg 
átültetését jelenti, hanem tágabb értelem-
ben kapcsolatokat, közvetítést, utazást, ál-
lomásokat, váltóállítást, kontinentális köz-
lekedési hálózatokat.

Nemrég Bécsben találkoztam a műfordí-
tókkal, meghívtak pár napra a feleségemmel 
együtt, hogy vegyünk részt egy norvég köl-
tő verseskötetének fordításában. Mondták, 
hogy a neubergi állomás nagyjából most 
már lakható, szépen felújították a műem-
lékvédelmi szempontokra is ügyelve, csak 
az a baj, hogy a helyiek nem értik, sőt, némi 
ellenérzéssel figyelik az egészet, nem men-
nek oda a nyitott programokra, és nemrég 
majdnem tettlegességig fajult egy vita, ami-
kor egy helyi gazda veszélyes anyagokkal 
kevert törmeléket rakott le az állomás mellé. 
Most azzal próbálkoznak, hogy az iskolával 
keresik az együttműködést, hátha a még el-
fogulatlan gyerekekben fel lehet kelteni az 
érdeklődést a szabad művészetek és a civil 
kezdeményezések iránt.

Most itt a tárca szabályai szerint egy ele-
gáns fordulattal vissza kéne kanyarodnom 
Erzsébetvárosba, de hogyan, ha ott nincs 
vasútállomás?
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Erzsébetvárosi civil tárca, amely félúton elkanyarodik

A Spinoza színpadán Latabár Kálmán édes-
anyjának hálószobája, a betegágya mellett 
ül a fia, beszél Mamuskához, akit azonban 
nem látunk és nem hallunk. Latyi a mono-
lógjait 1923-ban kezdi: nemrég fejezte be 
Rákosi Szidi színésziskoláját, és a várszínhá-
zi fellépésére készül, Megyeri Károlyt, a ván-
dorszínészt alakítja a Levendula című ope-
rettben. Az ifjú Latabár teli van reményekkel, 
boldogan néz a jövőbe. A további jelenetek 
életének hét fordulópontján játszód-
nak. Az utolsóban, 1962-ben La-
tabár már súlyos cukorbeteg, 
utolsó színpadi szerepe várja: 
a pityókás börtönőr Strauss 
A denevérjében. Végső mo-
nológját az akkor már halott 
édesanyjának mondja el. 

Latyi túlélte a világhábo-
rút, a kommunista diktatúrát, 
volt világsztár és volt mellőzött, de 
a színház iránti rajongása töretlen. Nevette-
tett a legszörnyűbb történelmi időkben is, 
de csak az édesanyjának vallja be, hogy a 
közönség kedvenc bohóca valójában meny-
nyit csalódott. „Nem értem, Mamuska. Ha 
játszom a színházat, abból mindig csupa 
nevetés lesz. Ha meg az életet nézem, abból 
csupa könny.”

Latabár színészdinasztia tagja volt, 
dédapja, Latabár Endre, Dérynével játszott 
együtt. A  dédunokák, Kálmán és öccse, 
Árpád gyerekkorukban apjuk vándortár-
sulatával járták az országot. A 20-as évek-
ben külföldre mentek, és a két Latyi néven 
világszám lettek. Ünnepelték őket a párizsi 
Moulin Rouge-ban, majd a kor legnagyobb 
német rendezője, Max Reinhardt hívta őket 
berlini társulatába. „Európa fiatal színész-
nemzedékének két legjobbját szerződte-

tem az önök személyében” – méltatta 
a fivéreket Reinhardt. Ám ők mégis 

úgy döntöttek a 30-as évek ele-
jén, hogy hazatérnek. Magyar-
országon akartak magyar színé-
szek lenni. 

A második világháború kirob-
banása után azonban már ők sem 

lehettek biztonságban. A Latabár 
Kálmán életét kutató Sándor Anna, a Spi-

noza alapítója azt mondja: 
– A táncos-komikus édesanyja kikeresz-

telkedett zsidó volt, a Latabárok viszont régi 
református család. Kálmán maga is temp-
lomba járó, hívő református volt. 1944-ben 
zsidó származása miatt mégis letiltották a 
színpadról, a Fővárosi Operettszínházban 
visszavették tőle a szerepét. 

Vélhetően a befolyásos Latabároknak 
köszönhetően menekült meg a két Latyi és 
édesanyjuk attól, hogy gettóba hurcolják 
őket. Túlélték a vészkorszakot, de 1944-ben 
Kálmánnál súlyos cukorbetegséget diag-
nosztizáltak. Színészbarátja, Rátonyi Ró-
bert szerzett neki inzulint, s az ostrom után 
rohant vele Latyihoz. Rátonyi így idézte fel 
ezt később: „Latabár sápadtan, elgyötörten, 
könnyekkel a szemében vette át a gyógy-
szert: »Hogyan köszönjem meg?« …majd 
sóhajtott: » Mikor lesz itt színház? Mikor lesz 
itt élet? Mikor lesz itt operett?«” 

Latabár a hivatásának élt, de a Rákosi- 
rendszerben is sorozatos támadások érték, 
akkor a polgári származása miatt próbálták 
félreállítani irigy, középszerű kollégái. Ré-
vai József kommunista kultuszminiszter el 
is ment, hogy megnézze az osztályidegen, 
gyanús Latabárt az Operettszínházban. Ré-
vai pukkadozott a nevetéstől Latyi poénjain, 
és Kossuth-díjjal tüntette ki. Mégis sorra je-

lentek meg a negatív kritikák Latabárról és 
a polgári csökevénynek minősített operett 
műfajáról. 

A diktatúra enyhülésével Latabár pályája 
újra felfelé ívelt, ám addigra már elhatalma-
sodott rajta a betegsége. Elképesztő elhi-
vatottságát jelzi, hogy táncos-komikusként 
úgy aratta sikereit, hogy közben naponta 
több inzulininjekciót kellett beadnia magá-
nak. Gyötrelmeiből kívülről semmi nem lát-
szott: az Egy szoknya, egy nadrág, az Egy 
bolond százat csinál vagy az Állami Áruház 
filmjeivel meghódította a mozinézőket is. 
Élete utolsó éveiben azonban filmszerepe-
ket sem kapott. 1970-ben halt meg.

Ő volt a magyar Chaplin és magyar Fred 
Astaire. Fergeteges tánctudásával és a naiv, 
csetlő-botló kisember figurájával ma is ge-
nerációkat mulattat. Tragikus történelmi 
korokban is megőrizte emberségét, erkölcsi 
tartását. Latabár Kálmán nemcsak nagy mű-
vész volt, de nagy ember is.                       S. Zs.

A színházban nevettetett, de az élete csupa könny volt
A legendás táncos-komikus, Latabár Kálmán 120 éve született. Eb-
ből az alkalomból mutatta be a Spinoza Színház A Latabárné fia című 
mono drámát, amelyet Győrei Zsolt írt és rendezett, alkotótársa és Latyi 
alakítója Peller Károly. Az előadás a nagy nevettető életének eddig alig 
ismert, fájdalmas eseményeit is megmutatja: édesanyja fiatalon kapott 
agyvérzést, s ezután még majdnem negyven évig élt, ágyban fekvő, 
magatehetetlen betegként. Haláláig gondozta a fia. 

Szijj Ferenc

1958-ban született 
Szombathelyen.
Egyetemi tanulmá-
nyait a szegedi 
József Attila Tudo-
mányegyetem Böl-
csészettudományi 
Karának magyar– 
német szakán végezte. József Attila-dí-
jas költő, író és műfordító. 1989 és 1996 
között a Nappali ház nevű irodalmi és 
művészeti folyóirat, 1997 és 1999 kö-
zött az Éjjeli Őrjárat nevű művészeti 
online folyóirat szerkesztője volt. Ti-
zennégy könyve jelent meg, közülük 
hármat lefordítottak német nyelvre. A 
közelmúltban adták ki Ritka események 
című verseskötetét. Erzsébetváros iro-
dalmi ösztöndíjasaként novellásköte-
ten dolgozik.

Peller Károly és Győrei Zsolt

Megint esik Szűcs Édua rajza
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Bóka B.
László

Vélhetően nem véletlen a kötet megjelené-
sének időzítése, hiszen a Szálasi-kormány 
belügyminisztere, Vajna Gábor 78 éve, 1944. 
november 29-én adta ki a nagy gettó (pesti 
gettó) felállításáról szóló rendeletét, majd 11 
nap múlva, december 10-én zárták le a desz-
kapalánkokkal körülvett területet. Itt egyhar-
mad négyzetkilométeren kezdetben 35 ezer, 
később csaknem 70 ezer embert zsúfoltak 
össze. A vészkorszak krónikása, Lévai Jenő 
újságíró, aki a szörnyűségek idején maga is 
bujkálni kényszerült, bombasztikus című kö-
tetében (az 1946-ban megjelent A pesti get-
tó csodálatos megmenekülésének hiteles 
története) nem kevesebbet állít, mint hogy a 
gettót két ember mentette meg: Szalai Pál és 
Gerhard Schmidhuber német vezérőrnagy. 

Az eddig is világos volt, hogy a Sza-
lai–Schmidhuber kettős csodálatos gettó-
mentése Lévai Jenő elbeszélésén és Sza-

lai háború után sokféle formában előadott 
sztoriján alapult, mindig hangoztatta, hogy 
ő és Schmidhuber hogyan mentették meg 
Európa utolsó gettóját. Sem Szalai, sem 
Lévai soha, semmiféle irattal nem tudták 
alátámasztani a történet hitelességét. Kar-
sai László most nem csupán újra alaposan 
átvizsgálta az 1946 és 1948 közötti népbí-
rósági és népügyészségi dokumentumokat, 

de behatóan követi és elemzi 
Szalai Pál egész életét. 

Talán zavarba ejtő, de a tör-
ténethez hozzátartozik, hogy 
Szalai Pál 2009. április 7-én 
posztumusz Világ Igaza kitün-
tetést kapott. Kétség sem férhet 
hozzá, Szalai megérdemelte a 
kitüntetést, több tanúvallomás 
bizonyítja bátor és önzetlen segí-
tőkészségét. 

Szalai nem volt fontos politi-
kus, de egy döntő pillanatban ő lett a nyi-
lasok rendőrségi összekötője. 1945-től a 
népbíróság előtt a pesti gettó állítólagos 
nyilas/német megtámadási tervéről és a 
gettó megmentéséről vallott. Szalai Pál val-
lomásában a gettó megmentőjének festet-
te le Schmidhubert és önmagát. A német 
csapatok egyik parancsnoka, Schmidhu-
ber tábornok a vallomása idején halott volt, 
megkérdezni már semmiről sem lehetett. 

Karsai professzor könyve sorra veszi Sza-
lai kezdettől előforduló hazugságait, nagyot-
mondásait, illetve a gyakori ellentmondáso-
kat. A gettó felrobbantása abban az időben, 
1944–45 fordulóján elterjedt rémhír volt, 
melyet széltében-hosszában beszéltek. Ha 
azonban elkezdjük megvizsgálni a nem léte-
ző terv technikai igényeit, vagy annak lehet-

séges megvalósítását, akkor rá 
kell jönnünk, hogy akkor, ami-
kor „az oroszok már a spájzban 
voltak”, ez képtelenség. Karsai 
felteszi a kérdést: honnét lett 
volna elegendő ember, tech-
nika, és mégis, hogyan lehet 
aláaknázni ostrom közepette 
243 lakóházat? Logikusnak 
tűnik, hogy a mendemonda 
alapja a varsói gettó 1943. 
tavaszi felszámolása lehetett, 

ám a házakat még ott sem robbantották fel, 
hanem felgyújtották őket, az életben maradt 
embereket pedig Auschwitzba deportálták. 

Karsai szerint az is elég érdekes, hogy 
a gettó felrobbantása és megmentése 
már Kasztner Rezső 1945-ös írásában fel-
bukkan, csak természetesen ott ő és Kurt 
Becher SS-ezredes a megmentők. Szalai 
Pál gondolkodására jellemző, hogy halála 
előtt minden követ megmozgatott, hogy 
megkaphassa a Világ Igaza kitüntetést. 

Karsai László könyvét nyomatékosan 
ajánlott elolvasni mindazoknak, akik érdek-
lődnek a korabeli események és a gettó tör-
ténete iránt, mert ez egyben Erzsébetváros 
története is. Most olybá tűnik, hogy a gettó 
megmentésének regénye szép ugyan, de 
nem igaz. 

Október végén jelent meg Karsai László történészprofesszor könyve 
Szalai Pál – Politikai életrajz címmel a Raoul Wallenberg Egyesület 
kiadásában, a Wallenberg füzetek sorozat XII. köteteként. Nem kell 
hozzá túl sok jóstehetség, hogy azt írjam, a kötetben szereplő újabb 
kutatásokról viták várhatók.

Mítosz vagy valóság?

A filmrendező óriás, aki száznegyvenegy film 
születésénél bábáskodott, ebből ötvenhetet 
maga rendezett, és aki legalább négyszer in-
dította újra életét a nulláról, 1893. szeptem-
ber 16-án született Pusztatúrpásztón, amely 
ma Túrkeve külterülete. Édesapja, Kellner 
Henrik azt szerette volna, ha fiát Sándornak 
nevezik, ám édesanyja, a makacs Ernesztina 
a végsőkig harcolt a László keresztnévért. A 
vita végén a csecsemő neve Kellner Sándor 
László lett. A család és a rokonság mindig is 
Lacinak hívta, ám maga egész életében azt 
a nevet használta, amelyet apja, az urasági 
ügyintéző adott neki. 

Édesapja 13 évvel később, alig 43 éve-
sen meghalt, a létfenntartó nélkül maradt 
családnak költöznie kellett, először Kecs-
kemétre, majd a fővárosba. Az ifjú Kellner a 
Mezőtúron megkezdett gimnáziumi tanul-

mányait a Madách-gimnáziumban folytatta, 
de nem ott érettségizett, mert átiratkozott a 
Mester utcai kereskedelmi iskolába. 

Mozit, pontosabban élő, beszélő és ze-
nélő mozgóképeket a Velence kávéházban 
látott először az akkori Kerepesi, ma Rákóczi 
út 68.-ban. Éppen csak 18 éves, amikor el-
indítja a Pesti Mozi című folyóiratot, az első 
magyar újságot, amely a filmmel foglalkozik. 
A szerzők között ott találjuk Tábori Kornélt, 
Somlyó Zoltánt és Karinthy Frigyest is. Ha-
marosan a Színházi Életben (szerkesztőség: 
Erzsébet körút 36., majd 22.) írja és szerkesz-
ti a Mozi című rovatot a lap társszerkesztő-
jeként. Kellnerből úgy vált Kordává, hogy 
kezdetben álnéven írt cikkeit Sursum Corda 
néven írta alá. Szignóját annyira megszeret-
te, hogy ez ösztönözte névváltoztatásra. A 
Corda C betűjét K-ra cserélte, és máris ké-

szen állt Korda Sándor. 
Később gyakorta me-
sélte, eszébe sem jutott 
a film, ő nagy regényíró 
vagy költő szeretett vol-
na lenni. 

Ismert, keresett új-
ságíró, amikor 1916-ban 
elkészült első filmje, A 
tiszti kardbojt. Hamaro-
san a Janovics Jenő ál-
tal alapított Corvin film-
gyár igazgatója, nem 
mellesleg a filmgyár iro-
dái a Rákóczi út 76. alatt 
találhatók. Egyik filmet 
készíti a másik után, oly-

annyira, hogy 1917-ben egy társával, Pász-
tory M. Miklóssal megveszik a filmgyárat. 
Végül itthon összesen 21 filmet forgatott. 

Első feleségével, Farkas Antóniával, a 
későbbi Korda Máriával, a még későbbi 
film sztárral és hárpiával (aki minden pénzét 
szerette volna elperelni, ám ez egy másik 
történet) 1917-ben ismerkedett meg. Nem 
csupán Erzsébetvárosban kötik meg a há-
zasságot 1921-ben, de ráadásul itt is laknak 
a kerületben, mégpedig az Erzsébet körút 
45–47-es számú házban. 

Korda tevékeny szerepet vállalt a Tanács-
köztársaság kulturális életében, hiszen a 
filmgyártás művészeti vezetője lett, így oko-
sabbnak látszott 1919-ben későbbi felesé-
gével együtt Bécsbe költözni. Egy idő után 
már nem csupán Bécsben, de Berlinben is 
dolgozott. Berlinben kezdte híres „Magán-
élet…” sorozatát, amelyből elsőként 1927-
ben a Trójai Heléna magánélete készült el. 
1931-ben költözött Angliába, ahol szinte 
ismerősként fogadták. Gyorsan beilleszke-
dett, és egymás után gyártotta és rendezte a 
filmeket, többnyire rendkívül drágán, amiért 
sokat is támadták. 1942-ben kapott lovagi 
címet az angol filmgyártás fejlesztéséért 

kifejtett munkásságáért. Többször tönkre-
ment, de mindig újrakezdte. Élete utolsó 
kilenc évében negyvennégy film producere 
volt. 1955 novemberében Amerikában érte 
az első szívroham. Ezt követte a második, 
immár végzetes Londonban, 1956. január 
22-én éjjel.

Az Erzsébet körút lovagja mindig ma-
gyar állampolgár volt, az is maradt. Egyszer 
megkérdezték, miért nem veszi fel az angol 
állampolgárságot. Szokott humorával felel-
te: „Akkor hogyan utasíthatnám el azt a sok 
tehetségtelen angolt, aki nálam valamilyen 
munkáért jelentkezik, így idegenek.”

EGY VALÓDI LOVAG AZ ERZSÉBET KÖRÚTRÓL

Sztár, akinek a neve 110 éve hiányzik 
az évkönyvből
A Madách-gimnázium, ez a több mint 140 éves múltra visszatekintő 
oktatási intézmény, amely mindig pontosan és büszkén vezette az alma 
mater falai között végzett, hírnevessé vált diákjainak névsorát, legalább 
egy világhíres diákjáról bizony elfeledkezett. Az illető nem más, mint 
Korda Sándor, vagy ahogyan a művelt világban ismerik, Sir Alexander 
Korda. Mint utóbb kiderült, Kordát kerestek az iskolai anyakönyvekben, 
ám Kellnert kellett volna.

Lovaggá ütését követően távozik Sir Alexander Korda a Buckingham-palo-
tából feleségével, a filmsztár Merle Oberonnal (1911–1979) kart karba öltve 
1942-ben. Ő volt az első filmes, aki elnyerte a lovagi címet

Korda Sándor Vivien Leigh színésznővel az Anna 
Karenina forgatásán



14. ERZSÉBETVÁROS 2022/12ELŐRETEKINTŐ

BAPTISTÁK
A Baptista Szeretetszolgálat december 18-
ig karácsonyi ajándékgyűjtő akciót szervez 
rászoruló gyerekek javára. A csomagoló-
papírral bevont dobozokban játékokat, 
iskolai eszközöket, édességet, higiéniai 
eszközöket, könyveket várnak. Írják rá, mi-
lyen korosztályú lánynak/fiúnak szánják az 
ajándékot. Jókívánságot, üdvözlő sorokat 
is írjanak. 
Leadási pontok: 
Bookline Astoria könyvesbolt, Rákóczi út 
12. 
CPI Services Hungary Kft., Kéthly Anna tér 1.
Mind-Diák Szövetkezet; Humán Centrum 
Kft., Dohány utca 27.

REFORMÁTUSOK
A fasori református gyülekezet tartósélel-
miszer-csomagokat gyűjt karácsonyig rá-
szoruló családoknak. A hazai református 
iskolák közül a Rottenbiller utcai Julianna 
református általános iskola fogadja a leg-
több ukrán és kárpátaljai menekültet, több 
mint negyven menekült diákot tanítanak, 
illetve munkatársaknak is felvettek kárpátal-
jai menekülteket. Albérleti hozzájárulással is 
támogatják őket. Folyamatosan gyűjtenek 

számukra élelmiszereket, ruha- és 
pénzadományokat. A Magyar Re-
formátus Szeretetszolgálat nemrég 
díjazta azokat a gyülekezeteit, ame-
lyek a legtöbbet tették a menekültekért. 
Az ország háromszáz gyülekezetéből a leg-
aktívabb 12 közé a fasori is bekerült. 

A Klauzál téri református gyülekezet jó-
tékonysági adventi vásárt rendez, amelyre 
felajánlhatnak ruhákat, cipőket, használati 
tárgyakat. Az adományokat a gyülekezeti 
termükben fogadják be. Ezekből bárki vásá-
rolhat, és az így befolyó pénzből kárpátaljai, 
illetve Magyarországon élő rászorulókat tá-
mogatnak. Élelmiszercsomagokat is várnak.

EVANGÉLIKUSOK
A fasori evangélikus egyházközség a 
Bischitz Johanna Integrált Humán Köz-
ponttal együttműködve indít cipősdo-
boz-akciót a VII. kerületben élő szegény 
családok javára. Három életkori kategóriá-
ban gyűjtenek: 3–6 éveseknek, 7–14 éve-
seknek és 14 év fölöttieknek. Főleg édes-
ségeket, játékokat és tisztálkodási szereket 
tegyenek a dobozokba, írják rá, hány éves 
fiúnak, lánynak, férfinak, nőnek szánják 
az ajándékot. A dobozokat az egyházköz-

ség címére (Damjanich utca 
28/B), illetve a gyülekezet 

bármelyik rendezvényére el 
lehet vinni. Abban, hogy az 

adományok tényleg a leginkább 
rászorulókhoz kerüljenek, segít a 

Bischitz Humán Szolgáltató. 

MAZSIHISZ
A Mazsihisz segítséget nyújt olyan me-
nekülteknek, akik 2022 tavaszán, zsidó 
közösségi szervezésben érkeztek Ukrajná-
ból. Összkomfortos apartmanokban helye-
zik el őket, a munkaképesek napi egyszeri 
meleg ételt, a többiek – idősek, betegek, 
gyermekek – teljes ellátást kapnak. Az is-
kolaköteles gyerekek a Scheiber Sándor 
Általános Iskola és Gimnáziumba járnak. A 
munkaképesek közül többen a Mazsihisz 
érdekköréhez tartozó szervezeteknél ju-
tottak munkalehetőséghez. Szakemberek 
segítik őket a teljes körű beilleszkedésben

Ezenkívül a Síp utca 12.-ben található 
Herman Lipót Idősek Klubja idén jelen-
tősen fejlesztette a szolgáltatásait, így az 
ellátottak száma 30 százalékkal nőtt. A 
klubban nappali ellátást biztosítanak ne-
kik. December 19–23. között, a hanuka 
ünnepe alatt, gyertyagyújtással, fánkkal 
várják őket.                                                     S. Zs.

Egyházi adományok a téli ünnepekre

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását 
vállalom garanciával. Hívjon bizalommal: 06-20-
980-3957!
Nelly pedikűrös, gyógypedikűrös 30 éves gya-
korlattal házhoz megy. Körömbenövés, tyúk-
szem- és bőrkeményedés eltávolítása minden 
korosztálynak, férfiak számára is. Tel.: 06-20-938-
9031.
Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, gondo-
zás, akár 24 órában, mindez otthonában, 06-30-
247-1095.
Értelmiségi házaspár ingatlan öröklése fejében 
életjáradékot fizetne. Hívjon bizalommal: 06-70-
252-4897!
Életjáradéki szerződést kötne budapesti család 
a gyerekeinek. Morvay, 06-20-426-0015.
Fiatal diplomás házaspár életjáradéki szerződést 
kötne idős hölggyel vagy úrral. Tel.: 06-30-965-
0495.
Életjáradék, gondozás, eltartás. Becsületes ke-
resztény három gyermekes család vállalná hiva-
talosan gondozását. Tel.: 06-70-610-3438.

Közös képviselet, társasházkezelés! Tapaszta-
lat, referenciák! Dr. Bíró Anna, Lőrincz Péter, 
06-70-383-5004.

Társasházak takarítását és kisebb kerti mun-
kákat vállalunk! Dr. Bíró Anna, 06-70-505-
9394.

Készpénzért veszek bútorokat, dísztárgyakat, 
órákat, festményeket, írógépet, varrógépet, 
bundát, könyveket, lemezeket, bizsukat, ezüs-
töt, aranyat, hagyatékot díjtalan kiszállással! 
Molnár Éva: 06-20-294-9205.

Pénzt adok! Életjáradékot kötnék ottlakás 
nélkül, leinformálható vagyok. Visszahívom! 
Köszönöm! H.B. Tel.: 06-20-528-2532.

Tradicionális és olajos thaimasszázsok, lazító 
svédmasszázs kókuszolajjal! Rottenbiller utca 
49. Tel.: 06-70-240-9232. Facebook: Kék Pál-
ma Masszázs.
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Adventi családi 
programsorozatot 
indított a Hutyra 
Ferenc utcában ta-
lálható Család- és 
Gyermekjóléti Köz-
pont – Fejlesztési 

Centrum. Szerdánként 16 órától karácsonyi 
kézműves foglalkozásokat tartanak. Óvodás 
és iskolás gyerekeikkel is jöhetnek a szülők, 
és sokféle ünnepi ajándékot készíthetnek.

December 17-én 10-től 13 óráig garázs-
vásárt tartanak a kerületi lakosoknak. Nem 
kell asztalfoglalási díjat fizetniük, és maguk 
árusíthatják a jó minőségű használt ruhái-
kat, játékokat, könyveket. 

Péntekenként 14 órától Firka néven 
művészetpedagógiai foglalkozások kez-
dődtek főleg a helyi általános iskolások-
nak. Festenek, rajzolnak, beszélgethetnek 
Sáfrán Dóra képzőművész, művészette-
rapeuta vezetésével. 

Január 10-től keddenként 17 órakor an-
gol nyelvi klub indul olyan újrakezdők-
nek, akik nem engedhetik meg maguknak, 
hogy nyelvtanárt fizessenek, de a nyelvtu-
dás a jövőjük, az elhelyezkedésük szem-
pontjából is fontos. Az ingyenes kurzuso-

kat egy, a VII. kerületben lakó angoltanár 
vállalta.

Pszichológus és szociális munkás vezeté-
sével önbizalomnövelő csoportos trénin-
geket indítanak tartósan munkanélküliek 
számára. A januárban kéthetente csütörtö-
kön szerveződő csoport zártkörű lesz, de 
lehet még jelentkezni rá. Szintén a kerületi 
munkanélküli lakosokat várják szerdánként 
12-től. Felkészítik őket az álláskeresésre, ál-
lásinterjú-technikákat gyakorolhatnak szak-
emberek segítségével. 

Ingyenes foglalkozások a Fejlesztési Centrumban

Ismét lesz Nyitva! fesztivál Erzsébetváros-
ban. A kerület régóta üresen álló épületei-
nek, helyiségeinek közösségi célú hasznosí-
tását ösztönzi Erzsébetváros önkormányzata 
és a KÉK – Kortárs Építészeti Központ a prog-
rammal, pályázni december 18-ig lehet.

A Nyitva! kiadó üzletek fesztiválja több, 
mint egy kulturális esemény: az ingatlan-
közvetítés kooperatív formája. Jelenleg 
nyolc, gondos gazdára váró helyiség bérleti 
jogát lehet elnyerni: a Nagy Diófa utcában, 
az Izabella utcában, a Dohány utcában, a 
Szövetség utcában, a Peterdy utcában, a 
Nefelejcs utcában és a Dózsa György úton. 
A Nyitva! fesztiválon bérbeadó és bérlő 
csökkentett kockázatok mellett működhet 
együtt, hogy majd megalapozottan dönt-
hessenek a folytatásról. 

Ötleteket a legkülönbözőbb területekről 
várnak: kulturális, közösségi témában, de 
az itt élőket célzó szolgáltatások is 
előnyt élveznek az elbírálás során.  

tzs

Kedves olvasó!
Hogy ön a jövőben még hamarabb 
megtalálja önkormányzati képvi-
selője híradását, 2023 januárjától 
a „Képviselői Oldalak” már nem 
az Erzsébetváros újság mellékle-
teként, hanem önálló sajtótermék-
ként jelenik meg. Azt havonta to-
vábbra is lakásának postaládájába 
kézbesítjük.

OLVASSA ÖN IS 
AZ ERZSÉBETVÁROSI ÖNKORMÁNY
ZAT KÉPVISELŐINEK MUNKÁJÁRÓL 

SZÓLÓ KIADVÁNYUNKAT!

KÉPVISELŐI OLDALAK
ERZSÉBETVÁROS

Nyitva! 
fesztivál
Nyolc üzlet -
helyiségre lehet 
pályázni 
december 18-ig



12.15. | 19:00 
#OLVASNISZABAD 
Szendrői Csaba (Elefánt 
zenekar)
Vendég: Kovács Zoltán 
(Elefánt, építész és inter-
média-művész). Csellón 
játszik: Hazafi Manna
Az #olvasniszabad moz-
galmat Szendrői Csaba, 
költő, Artisjus díjas szö-
vegíró, énekes, az Elefánt 
zenekar frontembere ta-
lálta ki. Hónapról hónap-
ra olvasni hívja a követőket, majd átbeszélik az 
aznap olvasottakból a leginkább megmaradt 
mondatokat, bekezdéseket. Jegyek elővételben: 
1500 Ft, a helyszínen: 2500 Ft.

12.17. | 14:00 
MARÉK MŰHELY: Ünnepi kerámia-workshop
Kerámiamozaik-workshop a Marék Műhellyel. 
Minden szükséges felszerelést biztosítunk, az 
elkészült alkotások a foglalkozás után elvihetők. 
Jegyek elővételben: 1000 Ft, a helyszínen: 1500 
Ft

12.17. | 18:00 
BARTUS MARCELL – TRENDRAKÓ: Az ecetes 
srác jegyzetei. Könyvbemutató és workshop. 
Az egészséges és vegyszermentes takarítással 
foglalkozó tartalomgyártó állandó workshopjai 
mellé megjelenteti első, önálló könyvét. A belé-
pés díjtalan

12.20. | 18:00 
ÜNNEPI GASZTROAJÁNDÉKOK
Workshop Eisler Zsolttal (Street kitchen)
Enni jó! Ehető ajándékot kapni, majd jóízűen el-
fogyasztani pedig még jobb. Ha szeretnél te is 
idén ehető ajándékot adni a családnak, akkor 
gyere, és együtt megcsináljuk. 
Jegyek elővételben: 1000 Ft, 
a helyszínen: 1500 Ft

12.21. | 19:00 
BOGGIE – XMAS 
ACOUSTIC
Csemer Boglárka dal-
szerző-énekes saját Bog-
gie-produkciójának dalai 
mellett izgalmas karácso-
nyidal-feldolgozásokkal 
is kedveskedik zenekará-

val együtt a közönségnek. 
Jegyek elővételben: 2500 Ft, a helyszínen: 
3500 Ft. Gyerekjegy 14 éves korig: 1500 Ft. A 
koncert 7 éves korig ingyenesen látogatható

12.30. | 20:00 
ELŐSZILVESZTER AZ INFUSION TRIÓVAL

Az InFusion Trio 2011 decemberében alakult. A 
zenekar különlegességét a hangszerválasztás is 
meghatározza: elektromos hegedű, elektromos 
cselló, basszusgitár és elektromos dob hallható. 
Jegyek elővételben: 1500 Ft, a helyszínen: 2500 
Ft

01.10. | 19:00
KVÍZEST – MINDEN, AMI SÖR
Éljünk át együtt egy egész estés sörmámorban 
úszó kvízt, ahol 60 kérdésen keresztül verse-
nyezhettek kifinomult tudásotokkal. Jegyek elő-
vételben és a helyszínen: 1000 Ft

01.11. | 20:00
DYNAMITE DUDES: PANTY-SHAKIN’ 
ROCKABILLY
K11 Pótszilveszter és évadnyitó

A velejéig romlott Mitch Farty új bandája a tőle 
jól megszokott energiával robbantja szét a szín-
padot. A zenekar dirty rock and rollban utazik, 
rockabillyt és bluest kevernek régi és új sláge-
rekkel. Jegyek elővételben: 1500 Ft, a helyszí-
nen: 2500 Ft

01.12.; 01.19 | 10:00 
RUMMIKUB KLUB – Életet az Éveknek Szövet-
ség
Ez a társasjáték az egész családot átfogja, a ki-
csik (6 évestől) a nagyikkal (99 évesig és még 
tovább) tudnak stratégiai, logikai készséget 
fejlesztő, fenntartó játékot játszani. A részvétel 
ingyenes

01.12. | 19:00 METIL-JAZMONÁT
Nagy Iza kiállításának megnyitója a K11 La-
borban
Metil-jazmonát: illékony vegyület, amelyet a 
sérülést szenvedő növény bocsát ki magából, 
ezzel jelezve a többi növénynek, hogy veszély 
közeledik. Nagy Iza kiállításán a spekulatív di-

zájn és a fotográfia eszközeivel készült munkák 
feltárják a növényi intelligencia működését. A 
kiállítás 2023. január 13. és február 3. között lá-
togatható. A megnyitóra és a tárlatra a belépés 
díjtalan

01.14. | 14:00
VEGÁN 1 × 1 – KRÉMLEVESEK
Workshop a Vászonzsákoslány vezetésével
Érdekel a növényi alapú étrend, de még csak 
barátkozol a zöldségevéssel? Vagy csak inspi-
rációt gyűjtesz a konyhádba? Akkor gyere el 
vegán főzős workshopunkra. Minden eszközt, 
alapanyagot, tudást és segítséget mi adunk. Je-
gyek elővételben: 1500 Ft, a helyszínen: 2500 Ft

01.17. | 18:30
TÁRLATVEZETÉS NAGY IZA METIL-JAZMO-
NÁT című kiállításán
K11 Labor
A tárlatvezetésen a művész és a kiállítás kuráto-
ra vezeti végig a látogatókat. A belépés díjtalan

01.18. | 20:00
KOLLÁR-KLEMENCZ LÁSZLÓ: ÖREG BANDA
Zenés irodalmi est
Kollár-Klemencz László első regénye Öreg Ban-
da címmel 2021 októberében jelent meg. 
A szerző az erdőből a család erdejébe költö-
zött. A könyv az író többgenerációs zenészcsa-
ládjának és a családja alkotta Öreg Bandának 
izgalmas, sokszínű életét kíséri végig az ezer-
nyolcszázas évek közepétől az ezerkilencszáz-
hetvenes évekig. Jegyek elővételben: 2000 Ft, 
a helyszínen: 3000 Ft

01.19. | 19:00
#OLVASNISZABAD – Szendrői Csaba (Elefánt)
Vendég: Moskát Anita író. Jegyek elővételben: 
1500 Ft, a helyszínen: 2500 Ft

01.20. | 10:00
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Életet az Éveknek Szövetség
Amatőr vers-, próza- és mesemondók. Lehet 
csatlakozni hozzánk! Kérjük, aki részt venne a 
programon, jelezze azt is, ha fel is lépne. Fellépni 
legfeljebb egy mű bemutatásával lehet, ennek 
kérjük megadni a szerzőjét és a címét. Jegyek 
elővételben és a helyszínen: 500 Ft

01.21. | 19:00
JÓZSEF ATTILA-EST Vecsei H. Miklós és Balla 
Gergő (Platon Karataev) előadásában
A magyar kultúra napjának alkalmából
Mit jelent nekünk József Attila? Ismerjük az 
életét. Van kedvenc versünk tőle. Életszakasza-
inkban újra- és újraértelmezzük sorait. De ritkán 
gondolkozunk el azon, hogy milyen pusztító 
szenvedély és szeretni vágyás élt benne. Je-
gyek elővételben: 2000 Ft, a helyszínen: 3000 Ft

01.22. | 11:00 
PLANTROPOMORF WORKSHOP 
A K11 LABORBAN
Gonda Soma tervezőgrafikus vezetésével
Gondolkodtál már azon, hogy milyen növény 
lennél, ha egyszer csak növényként ébrednél? 

A workshopon személyre szabott fiktív növény-
vizualizációkat készítünk Gonda Soma tervező-
grafikus vezetésével. Jegyek elővételben: 1000 
Ft, a helyszínen: 1500 Ft

01.25. | 20:00
FRENK-SZÓLÓKONCERT
Frenk a hazai zenei élet meghatározhatatlan 
alakja. Szinte minden hangszeren játszik, leme-
zein maga dobol, zongorázik, gitározik, énekel. 
Rock & roll popsanzon a nagyvárosi éjszakák 
füstös lokáljaiban. Jegyek elővételben: 2000 Ft, 
a helyszínen: 3000 Ft

ÁLLANDÓ PROGRAMOK A K11-BEN:
ZUMBA LINE DANCE – Könnyed zenés torna 
nem csak fiataloknak! A foglalkozásokat az 
alábbi időpontokban tartjuk: 01.10. | 16:00, 
01.24. | 16:00. Jegyár: 500 Ft/alkalom, mozgás-
sérült-igazolvánnyal ingyenes
SENIOR 50+ JÓGA – A senior klub kiváló lehe-
tőség arra, hogy egy jó közösség részese legyél. 
Szeretettel várjuk azokat, akik egy bizonyos kor 
felett is aktív életet élnek, és ezt meg is szeretnék 
tartani. Vezető: Kotroczó Ferencné senior jóga-
oktató. A foglalkozásokat az alábbi időpontok-
ban tartjuk: 12.21. | 10:00, 01.11. | 10:00, 01.18. 
| 10:00, 01.25. | 10:00. Jegyár: 600 Ft/fő/alkalom. 
Négyalkalmas bérlet: 2000 Ft/fő. Mozgássé-
rült-igazolvánnyal ingyenes
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12.15. | 17:00
FŐZZÜNK FŰSZERES ESZTERREL 
Egy este, öt fánk, öt leves
A decemberi gasztroprogramunkon ismét kü-
lönleges, finom és a zsidó konyhához kapcsoló-
dó ételeket főzünk Bodrogi Eszter gasztroblog-
gerrel. Amit megfőztünk, meg is esszük. Jegyár: 
10 000 Ft

01.12. | 18:00 – SZUNYOGH SZABOLCS 
ZSIDÓ  KÜLÖNLEGESSÉGEI Előadás a 
Csányi5 Facebook-oldalán. Folytatjuk 
Szunyogh Szabolcs nagy sikerű online előadá-
sát a Csányi5 Facebook-oldalán. 

01.18. | 16:00
AZ EMLÉKEZÉS SÉTÁJA
A budapesti gettó felszabadulásának évfor-
dulójára Deák Gábor sétájával, vallási vezetők 
gondolataival, zenével és a brazil nagykövet-
ség A száműzetés öröksége című kiállításával 
emlékezünk. A részvétel ingyenes

01.19. | 17:00
FŰSZERES ESZTER gasztro-workshopja
A legjobb ételek sajtból – a fondue-től a la-
banehig. A januári gasztroprogramunkon is-
mét különleges és finom, a zsidó konyhához 
kapcsolódó ételeket főzünk Bodrogi Eszter 
gasztrobloggerrel. Amit megfőztünk, meg is 
esszük. Jegyár: 10 000 Ft

Az ERöMŰVHÁZ műsorkínálata 2022. december 15. és 2023. január 25. 
között. A programok változhatnak. Az ajánlónkban szereplő eseményekkel 
kapcsolatban mindig tekintsék meg az aktuális információ kat a kulturális 
intézmény honlapján: www. eromuvhaz.hu

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

A Quack alterpop zenekar – jelentsen ez bár-
mit is. Nehéz helyzetben vagyok, amikor kér-
dezik, milyen zenét játszunk. Egyelőre nincs 
két egyforma dalunk, egyszerűbb pár dalun-
kat meghallgatni, mint kategorizálni, hogy mi 
is ez. A hangszerelésünk dob, basszus, gitár, 
akusztikus gitár, ének, vokál, ez egészül ki na-
gyobb koncertekre és lemezre billentyűvel, 
plusz vokállal és egy szexi fúvósszekcióval. 
Ez összetéveszthetetlenné teszi dalainkat a 
magyar könnyűzenében. Mondjuk, egyelőre 
még nincs is, ki összetévesszen minket.

Első nagylemezünk december 30-án 
jelenik meg, beharangozásképp egy izgal-

mas koncepciójú videoklipet is bemutatunk 
a jövő filmes csillaga, Bukowski Márk ren-
dezésében, aki nem mellesleg a testvérem, 
és Skóciában él, ott végzett filmes szakon 
az egyetemen. Ezek a dalok aktuális képet 
adnak a zenekarról. 

A zsűrielnök  Péterfy Bori személye volt 
a kulcs számunkra, a szakma ilyen jelentős 
alakja előtt mindenképpen szerettünk volna 
játszani, ezért jelentkeztünk az erzsébetvá-
rosi ERöMŰVHÁZ által szervezett Szabad a 
színpad versenyre. Igaz, aznap csak ketten 
értünk rá Daróczi Bencével. Azt tűztük célul 
magunk elé, hogy teszteljük a dalok nyer-

sebb, akusztikus változatait, vajon működ-
nek-e a zenei körítés nélkül. Mielőtt zenélni 
kezdtünk, Bori konferált fel minket, aki persze 
nem kapta meg az infót: a beküldött felvé-
telekhez képest nyolc embert otthon hagy-
tunk – mint Kevint a családja minden évben 
karácsonykor. Rá is kérdezett, szóval éreztük, 
hogy ez „hit or miss” (bejön vagy nem) szituá-
ció lesz. Szerencsére így is sikerült meggyőz-
ni a zsűrit és a közönséget is. A színpadon 

az első díjat vehettük át a program végén, 
viccelődtünk is, hogy mindenkit kirúgunk a 
bandából, ha ilyen jól megy nélkülük. 

De ahogy elmondtuk ott is: valójában 
semmi nem hasonlítható ahhoz az érzés-
hez, amikor megtöltjük a nagyszínpadot, és 
sokan muzsikálunk, így bár nagyobb bátor-
sággal vállalunk ezentúl akusztikus fellépé-
seket, a fő vonal továbbra is a nagyzenekar.

A decembert régóta tervezzük, rengeteg 
a munka még mindig a lemezzel, a koncert-
re való előkészületekkel. Igyekszünk minél 
több embert elérni a közösségi oldalakon, 
ám hogy ne felejtsék el kedves arcainkat, 
két akusztikus zenélést csinálunk még: a 
Manyiban a The Sharonz előtt 18-án, majd 
a Madách téren az Erzsébetvárosi adventen 
23-án mutatjuk meg magunkat, ez utóbbi a 
nyereményünk része volt.

A Quack zenekar nevében: 
Lőrincz Álmos énekes, szövegíró

Akik megnyerték a Szabad 
a színpad tehetségkutatót

  DECEMBER 23-ÁN QUACK-KONCERT A MADÁCH TÉREN 
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KERESZTREJTVÉNY

Vezesd ki a labirintusból 
a hódot a fatörzshöz!

Találd meg a két kép közti 
öt apró különbséget!

Megfejtések:

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

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

határolt területe-
ken belül minden 

szám egyszer 
forduljon elő!

GYERMEKREJTVÉNY

Ukrajna a bombázások után
Megrázó fotókiállítás látható 
a Klauzál téren december 20-ig. 
A kijevi Ukrán Intézet kezdeménye-
zésére készült fényképek harminc 
ukrajnai létesítményt mutatnak be 
a háború előtti és mostani állapo-
tukban. A kiállítás inspirálta Török 
Zsuzsát egy képzelt képeslapszö-
veg megírására. 

Egyetlen szerelmem, Szergej!
Nem tudom, hol vagy, merre jársz, megtalál-e 
ez a képeslap.

Te hiába írnál nekem, nem fogom meg-
kapni, a házunkat egy orosz rakétacsapás tel-
jesen lerombolta. Szerencsére mi a nagyszü-
leimnél voltunk anyámmal Ohtirkában.

Emlékszel az ottani állomás épületére, 
amit mutattam neked, hogy 127 éves, és már 
egyszer szétbombázták a nácik? Hát, most 
megint egyenlő lett a földdel.

Sajnos az első randevúnk helyszíne sincs 
már meg: a lukjanyivkai templom, ahol az 
ukrán szakrális faépítészetről beszélgettünk, 
négy harckocsilövedéket kapott. Tüzérségi 
támadástól porig égett a mi múzeumunk is, 
ahol beleszerettél Szkovoroda verseibe. Tőle 
idéztél, amikor megkérted anyáméktól a ke-
zem tavaly karácsonykor.

Szinte hihetetlen, hogy tavaly ilyenkor 
még együtt tanultunk Harkivban. A Karazin 
Egyetemen szerettem beléd. Az egyetemet 
lerombolták, a képeslapon láthatod, mi lett 
belőle: kísértetház. 

Látlak-e még valaha? S vajon ugyanaz az 
ember vagy-e, akinek én megismertelek? Le-
het, hogy egy nap te fogsz rám fegyvert?

Apa és a bátyám meghaltak a háborúban. 
Én jól vagyok. Még élek.

Boldog karácsonyt kívánok
a Te kis kozákod, Viktória
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Színházjegy a megfejtőknek! Novemberi keresztrejtvényünk megfejtése: Tábornok úr, ebben az esőben kezd összemenni! 
A helyes megoldásért Berki Mária olvasónk nyert két belépőt a Belvárosi Színházba. Decemberben legyen Ön az Orlai produkció 

által felajánlott színházjegyek nyertese! Küldje be megfejtését az ujsag@erzsebetvaros.hu címre. 


