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Közérdekű

Önkormányzati fogadóórák
A FOGADÓÓRA HELYSZÍNE

A FOGADÓÓRA IDŐPONTJA

Soproni Tamás
polgármester

Polgármesteri Hivatal,
Eötvös u. 3., V. em.

Előzetes időpont-egyeztetés
a (06-1) 351-7967-es számon

Dr. Kerék-Beleznay
Zsuzsanna
alpolgármester

Polgármesteri Hivatal,
Eötvös u. 3., V. em.

Minden hónap első kedd 16.00–18.00
Női és családjogi fogadóóra/tanácsadás:
Minden hónap első hétfő 16.00–18.00,
Előzetes időpont-egyeztetés
a (06-1) 351-7966-os számon

Temesvári Szilvia
alpolgármester

Polgármesteri Hivatal,
Eötvös u. 3., V. em.

Minden hónap első hétfő 15.00–18.00,
Előzetes időpont-egyeztetés
a (06-1) 351-7966-os számon

Győrffy Máté
alpolgármester

Polgármesteri Hivatal,
Eötvös u. 3., V. em.

Minden hónap első hétfő 15.00–18.00,
Előzetes időpont-egyeztetés
a (06-1) 351-7966-os számon

Miyazaki Jun
alpolgármester
képviselő (5. evk)

Polgármesteri Hivatal,
Eötvös u. 3., V. em.

Minden hónap első hétfő 16.00–18.00,
Előzetes időpont-egyeztetés
a (06-1) 351-8938-as számon

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Polgármesteri Hivatal,
Eötvös u. 3., V/508

Előzetes időpont-egyeztetés
a (06-1) 351-7965-ös számon

Választókerületek képviselői

A személyes fogadóórák határozatlan ideig szünetelnek!

NÉV

NÉV / VÁLASZTÓKERÜLET

A FOGADÓÓRA HELYSZÍNE

A FOGADÓÓRA IDŐPONTJA

Heltai László
1. sz. egyéni választókerület

LMP-iroda, V. kerület,
Kálmán Imre u. 24.

Hétfőn 17.00 vagy előzetes egyeztetés
alapján a (06-30) 751-8925-ös számon

Németh Helga Anna
2. sz. egyéni választókerület

Polgármesteri Hivatal,
Eötvös u. 3.

Minden hónap utolsó szerda 17.00–18.00
Előzetes egyeztetés a (06-30) 608-3687-es
számon

Szilágyi Erika
3. sz. egyéni választókerület

MSZP-iroda,
Andrássy út 79.

Minden hónap utolsó hétfő 17.00–18.00,
Előzetes időpont-egyeztetés
a (06-70) 665-1307-es számon

Kecskés Balázs
4. sz. egyéni választókerület

Polgármesteri Hivatal,
Eötvös u. 3., földszint 3.

Minden hónap első szerda 15.00–17.00,
Telefon: a (06-30) 768-5099

Szász Károly
6. sz. egyéni választókerület

Polgármesteri Hivatal,
Eötvös u. 3., földszint 3.

Minden hónap első csütörtök 15.00–17.00,
Telefon: a (06-70) 476-3783

Sajószegi Péter
7. sz. egyéni választókerület

Polgármesteri Hivatal
(recepción érdeklődni)

Minden hónap első szerda 15.00–17.00,
Telefon: a (06-70) 476-3792

Bálint György
8. sz. egyéni választókerület

Polgármesteri Hivatal,
Eötvös u. 3., V/516.

Csütörtök 17.00–19.00 vagy előzetes
egyeztetés alapján a (06-70) 314-5888-as
számon

Gaár Iván Zsolt
MSZP-iroda,
10. sz. egyéni választókerület Andrássy út 79.

Listán megválasztott képviselők

Minden hónap első hétfő 17.00–19.00,
Telefon: a (06-20) 936-6613

NÉV

A FOGADÓÓRA HELYSZÍNE

A FOGADÓÓRA IDŐPONTJA

dr. Bundula Csaba

Polgármesteri Hivatal,
Eötvös u. 3., földszint 3.

Előzetes időpontegyeztetés
a (06-20) 956-0506-os számon

Simonffy Márta

Polgármesteri Hivatal,
Eötvös u. 3., földszint 3.

Előzetes időpontegyeztetés
a (06-20) 476-3806-os számon

Császárné Csóka Ilona

Polgármesteri Hivatal,
Eötvös u. 3., földszint 3.

Előzetes időpontegyeztetés
a (06-20) 206-7263-as számon

Lindmayer Viktor

Polgármesteri Hivatal,
Eötvös u. 3., földszint 3.

Előzetes időpontegyeztetés
a (06-20) 935-6487-es számon

Országgyűlési képviselő
dr. Oláh Lajos

Fogadóórát tart a Teréz krt. 46. szám alatti irodájában bejelentkezés
alapján, amelyet a (06-30) 709-1102-es telefonszámon vagy
a drolahlajos@dkp.hu e-mail-címen lehet megtenni.

Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.
Vezető: Kárpáti Zoltán, 061/ 332 39 62
Hunyadi téri Vásárcsarnok és termelői piac
Piacfelügyelő: Mészáros László
1067 Budapest, Hunyadi tér 4., 061/ 342 55 93
Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ
Intézményvezető: Imre Ibolya Hedvig
1068 Budapest, Király utca 82., 061/ 344 60 60
Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat
Vezető: dr. Czermann Imre
1074 Budapest, Csengery utca 25., 061/ 321 2200
Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
Intézményvezető: Kecskés Andrea
Bp. VI., Podmaniczky u. 18. Tel.: 311-2230
Terézvárosi Gondozó Szolgálat
Vezető: Kelemen Krisztina
1061 Budapest, Király utca 38., 061/ 413 6601
Terézvárosi Parkolási Rendszer 0680 466 466
Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Vezető: dr. Bodnár Zoltán
1064 Budapest, Rózsa utca 81–83., 061/ 3016 700
Budapest Főváros Kormányhivatala VI. kerületi Hivatala
Hatósági Osztály és hivatalvezetés
1063 Budapest, Szinyei Merse utca 4.
E-mail: hatosag@06kh.bfkh.gov.hu, Telefon: 473-2714
Ügyfélfogadási: Előzetes időpont-egyeztetés alapján.
Nyitva tartás:
hétfő: 12.30–16.30, szerda: 8.00–16.30, péntek: 8.00–12
VI. kerületi Kormányablak
1062 Budapest Andrássy út 55.
1062 Budapest Teréz körút 55. (Nyugati pályaudvar)
Ügyfélfogadás: Előzetes időpont-egyeztetés alapján.
Nyitva tartás: hétfő: 8–18, kedd, csütörtök: 8–16,
szerda: 11–19, péntek: 8–14
Országos Telefonos Ügyfélszolgálat
Kormányablakokban, okmányirodákban történő
ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül
(ügyfélkapu nélkül is). Az ügyfélszolgálat felvilágosítást
ad a kormányablakokban, az okmányirodákban és a
kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető
ügyekkel kapcsolatban. Segítenek a megfelelő ügytípus
megtalálásában, az ügyintézés helyszínének
és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez
szükséges okmányok és iratok meghatározásában.
Telefon: 1818, E-mail: 1818@1818.hu

Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
1067 Budapest, Eötvös utca 3.
Központi telefonszámok: 342-0905, 342-0906,
342-0907, 342-0908, 342-0909.
Ingyenes zöld szám: +36 80 201 138
Ügyfélfogadás: hétfő 13.30–18.00, szerda 8.00–16.30,
péntek 8.00–11.30

Ügyfélszolgálat
1067 Budapest, Eötvös utca 4., Telefon: 351 8939
Hétfő: 8:00–18:00, kedd: 8:00–16:00 szerda: 8:00–16:30,
csütörtök: 8:00–16:00 péntek: 8:00–13:30

Az önkormányzat bizottságai

Humán bizottság
Németh Helga Anna elnök, Szász Károly alelnök,
Császárné Csóka Ilona, Greskovics Borbála, Hegyi András,
Komjáthy Anna, Sajószegi Péter, Simonffy Márta,
Szilágyi Erika, Takács Gergely, Török Attila
Pénzügyi és jogi bizottság
Kecskés Balázs elnök, Németh Helga Anna alelnök,
dr. Bundula Csaba, Gaár Iván, Lindmayer Viktor,
Klein Kálmán Sándor, Matolcsi Györgyné,
Molnár Gergely, Óvári Gyula
Tulajdonosi bizottság
Bálint György elnök, Heltai László alelnök,
dr. Bundula Csaba, Czuppon Zoltán Zsolt, Fülöp Gergő,
Kecskés Balázs, Kovács Máté, Lindmayer Viktor,
Nyíri Gábor, Sajószegi Péter, Tóth Viktor
Környezetvédelmi bizottság
Heltai László elnök, Bálint György alelnök,
Bencsik Zoltán, Császárné Csóka Ilona, Csontos Gyöngyi,
Konta Cintia Dóra, Matokanovic Lídia, Sajószegi Péter,
Simonffy Márta, Szász Károly, Varga Máté

Tartalom

3

Mama napja
Gyermekeim édesanyja vagyok
és édesanyám gyermeke, csak
már unokája nem vagyok senkinek – ha egy középkorú nő ekként
összegezheti felfele és lefele ívelő
egyenesági kapcsolatait, akkor
már szerencsésnek mondható.
Szerencsésnek, de akkor is elárvultnak, ha valamikor igazi unoka
lehetett – jut eszembe újra és újra
az ablakpárkányon pihenő képre
tekintve, a nappalit puha otthonná varázsoló szőnyegre lépve,
húslevest merve és a gyermekhátat simogatva esténként – nagymamám tárgyaitól körülölelve és
mozdulatait újrajátszva, mindig
mindenben hiányolva őt.
Amióta tudatomnál vagyok,
az anyák napja számunkra, az
öt (lány)unoka számára a nagymama napja volt leginkább.
Körégyűltünk, odahordtuk a
virágainkat kisgyerekként, kamaszlányként,
kisgyermekes
fiatalasszonyként,
érett-fáradt
nőként – az egyre nehezebb korszakokban is mindig ugyanazzal
az érzéssel. Hogy az unokái lehetünk ennek a csodálatos as�szonynak, és hogy ha felnőttet is
játszunk életünk nagy részében,
abban a hűvös, pogácsaillatú lakásban bármikor gyermekké válhatunk újra az ő közelségében.
Akkor is, amikor már azon bánkódott, hogy nem tud segíteni a
dédunokák körül, akkor is, amikor már mi vittünk süteményt
neki és akkor is, amikor már felkelni sem tudott az ágyból. Olyan
figyelemmel és aggodalommal
fordult felénk, amelyet az ember
nem remélhet mástól. Szeretem
az anyák napját, mert ez a nap
még élénkebben megidézi őt, a
virágokkal babráló ráncos-eres
kezét, minket pásztázó büszke tekintetét. Éljenek örökké a
nagymamák, maradjatok minél
tovább unokák!

Virágba borult
Terézváros
13

Még édesburgonya is díszíti
az ágyásokat

16

Továbbgondolt
festmények a Hunyadin
Fazakas Júlia színpad helyett képeken játszik

Kéttannyelvűsök,
irány Varsó!
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Már közel a virtuális cél
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Kertész Anna

Pont, mint a nagyinál!
Húsleves és Társai, a műfaj rajongóinak

Terézváros Közéleti, Kulturális és Életmódmagazin
KIADÓ: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata FELELŐS SZERKESZTŐ: Kertész Anna A LAP MUNKATÁRSAI: Csejtei
Orsolya, Dobi Ágnes, Gajdács Emese TÖRDELÉS: Formula Stúdió FOTÓ: Képszerkesztőség Kft. SZERKESZTŐSÉG CÍME: 1067 Budapest,
Eötvös utca 3. E-MAIL: sajto@terezvaros.hu NYOMTATÁS: Mediaworks Hungary Zrt. FELELŐS VEZETŐ: Szabady Balázs nyomda üzletág
igazgató TERJESZTÉS: DP-M Lapterjesztő Kft. A HIRDETÉSEK FELADHATÓK A SAJTÓIRODÁN: 06 1/342-0905, 2451-es mellék,
sajto@terezvaros.hu APRÓHIRDETÉSEK FELVÉTELE: VI., Eötvös utca 3., recepció, hivatali nyitvatartási időben.
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Megújulnak a közlekedési
táblák Terézvárosban
Folyamatosan javítják, tisztítják és cserélik
a közlekedési táblákat az önkormányzat
munkatársai a kerületünkben.

FOTÓ: TUBA ZOLTÁN/
KÉPSZERKESZTŐSÉG

A táblák karbantartása alapvetően a Budapest Közút Zrt.
feladata lenne, de ők egy-egy megrongálódást követő
lakossági bejelentésre csak lassan tudnának reagálni,
ezért Soproni Tamás, Terézváros polgármesterének
kezdeményezésére a BKK és az önkormányzat együttműködési megállapodásban rögzítette, hogy a kerület
közlekedési tábláit időről időre az önkormányzat munkatársai hozzák rendbe. Választókörzetenként dolgoznak – az első hármat már korábban rendbe tették, a múlt
héten pedig a 4-es és az 5-ös választókerület volt soron –,
de hetente újra és újra végigjárják azokat az utcákat és tereket is, ahol elvben már végeztek a táblák megújításával.
Legutóbb 64 olyan közlekedési táblát találtak, amelyek
a takarító- és helyreállító akció után rongálódtak meg.
A sziszifuszinak tűnő munkálatok az elkövetkező hetekben is folytatódnak, hogy minden kidöntött, elforgatott,
összematricázott és szétfirkált tábla a helyére kerüljön és
megújuljon, a közlekedés biztonsága pedig helyreálljon
Terézvárosban.

Tesztelték a pedagógusokat
Az önkormányzat Covid-tesztekkel is segítette
az óvodákba, iskolákba visszatérő dolgozók biztonságát.
Kerületünk decemberben kapott 1100 Covid-tesztet a fővárostól, majd
néhány hete ismét érkezett egy 200 darabos szállítmány. A járvány
megfékezését szolgáló tesztekkel első körben a legveszélyeztetettebb
szakmákban dolgozókat szűrték, később pedig a lakosság számára is
„kinyitották” az ingyenes tesztelés lehetőségét.
Az óvodák és az általános iskolák április 19-i nyitását az önkormányzat is igyekezett segíteni. A napokban 250 tesztet juttattak el azon
kerületi intézményekbe, amelyek ezt igényelték. A hat, Terézvárosban
működő óvoda 25-25 tesztet kapott az önkormányzattól, az általános
iskolák közül pedig a Bajza (25), a Vörösmarty (25) és a Derkovits (50
darab) élt a dolgozók ingyenes szűrésének lehetőségével.

FOTÓ: KARANCSI RUDOLF/
KÉPSZERKESZTŐSÉG

Baba-mama szoba anyák napjára
Május első vasárnapjára egy apró lépéssel előrébb lép a terézvárosi önkormányzat az anyuka- és gyerekbarátság terén. Megújítják,
vagyis 21. századi köntösbe öltöztetik a hivatal már meglévő gyereksarkát, illetve a recepciótól jobbra kialakítanak egy intim baba-mama szobát is, pelenkázóval.

Az összeállítást készítette:
Csejtei Orsolya, Gajdács Emese

Hírek
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Élelmiszerrel (is) segít
az önkormányzat

FOTÓK: ADRIÁN ZOLTÁN/KÉPSZERKESZTŐSÉG

Nyugdíjasok, nagycsaládosok,
munkanélküliek kapnak tartós élelmiszert
az elkövetkezendő hetekben.
Terézváros önkormányzata az idén már ötödik alkalommal élelmiszercsomaggal is szeretne segíteni azokon a VI. kerületben élőkön, akik anyagi gondokkal küzdenek.
Április 15-től május 30-áig a Szófia utca 7. szám alatti Szolidaritási Központban tartós élelmiszerekből álló csomagot kaphatnak
azok, akik három vagy több gyermeket nevelnek, egyedülálló szülők,
nyugdíjasok, illetve a munkahelyüket elvesztették. Egyedül élőknél
a jövedelem nem haladhatja meg a 150 ezer forintot, családban élők
esetén pedig az egy főre eső jövedelem nem lehet több 120 ezer forintnál.
A Szolidaritási Központ hétfőnként 13–18, kedden és csütörtökön pedig 9–14 óra között tart nyitva. Előzetes bejelentkezés nem
szükséges, a sorszámosztás a nyitás előtt egy órával kezdődik.
A csomag átvételéhez szükséges a személyazonosságot igazoló
okmány, a lakcímkártya és jövedelemigazolás. Háztartásonként
egy csomag kérhető, amelyben 1 kg kristálycukor, 1 kg finomliszt,
1 l étolaj, 1 kg fodros nagykocka tészta, 0,5 kg szarvacska tészta,
0,5 kg tarhonya, 660/465 üveges zöldborsó, 360/660 üveges zöldbab, 680 g meggybefőtt, 65 g májkrém, 65 g paradicsompüré lesz.
További információ Varga Lászlónétól kérhető
szerdán és pénteken a +36 1 342-0904-es telefonszámon.

Irány az ovi!
Május 3–5. között kell beíratni
az óvodába azokat a gyerekeket,
akik augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket. Jelentkezni
a meghirdetett időpontban
a lakóhely szerint körzetileg illetékes vagy választott
önkormányzati, vagy nem
ön
kormányzati óvodába lehet. Indokolt esetben az óvodalátogatás alól felmentést
lehet kérni, az erre szolgáló
nyomtatványt kitöltve kell a
terézvárosi szülőknek május 25-ig
a Budapest Főváros Kormányhivatal VI. kerületi Hivatalának Hatósági Osztályához benyújtaniuk.
A beiratkozás részletei az önkormányzat honlapján találhatók meg:
www.terezvaros.hu/kozlemenyek/tajekoztato-az-ovodai-beiratkozasrol

Mesevilág a Játékvárban

FOTÓ: TUBA ZOLTÁN/
KÉPSZERKESZTŐSÉG

Játszótereket lepipáló új udvarral várja a májusi beiratkozókat a Lendvay utcai
Játékvár óvoda, amely a felújítás során hipermodern árnyékolt játszórészt és árnyékolt színpadteret kapott. A piciknek és a nagyobbaknak külön-külön kialakított
vármászókák mellé biztonságos és korszerű kismotorterep is került, kapott az ovi
egy dupla fészekhintát, illetve kialakítottak egy-egy homokozótavat is a csúszdás
várak alatt. Ezeket hamarosan speciális, kifejezetten rájuk szabott borítással teszik szemét- és macskapiszokmentessé. Az óvodákban megszokott színkavalkád
helyett itt inkább a visszafogottabb pasztellszínek dominálnak. A diszkrét megjelenés kifejezett kérés volt a felújítás során (hogy a modern megoldások kerüljenek
harmóniába a villaépület színeivel, motívumaival), amelyet a Terézvárosi Vagyonkezelő, illetve a felújításra kiírt közbeszerzést elnyerő Szilvási Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Kft. maximálisan figyelembe vett. A Játékvár óvoda udvara
fél év alatt, közel 105 millió forintból újult meg.

Helyben vagyunk
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Még nagyobb biztonságban

Szent György-nap tájékán kapták kézhez a képviselő-testület tagjai dr. Kecskés Tamás kerületi rendőrkapitány évértékelő beszámolóját. A dokumentum tanúsága
szerint 2020-ban a rendőrség új feladatokkal szembesült, emellett az évek óta csökkenő számban előforduló
bűncselekmények még ritkábbak lettek, a jelenléti prevenciós munka ugyanakkor kevésbé valósult meg.

Az elmúlt év a
rendvédelmi szervek
munkáját is átalakította:
új feladatokat hozott
nekik, ugyanakkor
jelentősen csökkent
a bűncselekmények
és szabálysértések
száma. Terézvárosban
hagyományosan
Szent György napján
(is) jutalmazza az
önkormányzat a kiemelt
teljesítményt nyújtó
rendőröket, akiknek
a munkája nyomán
– Soproni Tamás
polgármester köszöntője
szerint – nemcsak egyre
nagyobb biztonságban
vagyunk, de egyre inkább
biztonságban is érezzük
magunkat.

Kertész Anna

Felezett bűnözés
„Mindig 10 éves viszonylatban érdemes áttekintenünk a statisztikát, ez pedig azt mutatja, hogy 2013
környékén volt évtizedes csúcson a bűnözés, azóta
folyamatosan csökken – mondta el dr. Kecskés Tamás
ezredes, hozzátéve, hogy nem tűntek el bűnelkövetési
formák, de tovább esett a számuk nemcsak kerületszerte, hanem az egész fővárosban. – Most már az a
nagy kihívás, hogy ezt a szintet meg tudjuk tartani.”
A regisztrált bűncselekmények száma Terézvárosban a felére csökkent egy év alatt, a 2019-es
3998 esethez képest 2020-ban csupán 1938 volt.
Míg 2019-ben 1370 lopást jelentettek a kerületben,
2020-ban csupán 872-t, a 2019-es 104 lakásbetöréshez képest 2020-ban csupán 28 ilyen esetben történt
intézkedés. Bár a forgalom nem csökkent, a személyi sérüléssel járó balesetek száma igen, az előző évi
131-hez képest 90 esetben sérült meg valaki súlyosan. Tavaly nem volt sem halálos baleset, sem gyilkosság a kerületben. A számok csak a közterületi intézkedések tekintetében nem mutattak csökkenést.
„Megvalósult célunk 2020-ban a közterületi jelenlét erősítése, tehát a szubjektív biztonságérzet fokozása volt – folytatta a kapitány. – Ez a Nyugati aluljáróban például – a visszajelzések tükrében – abszolút
hatásos. Folyamatosan vannak ott járőreink, és bár
eddig sem volt jelentősebb a bűnözés a pályaudvar
környékén, mint máshol, de a városlakók nagyobb
biztonságban érzik magukat.”

Kiválóra értékelve
Ez utóbbit emelte ki Soproni Tamás is köszöntőjében
az április 22-én kis turnusokban megtartott Szent
György-napi ünnepségen, amelyen a karácsony óta

eltelt időszakban kiemelkedő munkát végző 50 rendvédelmi dolgozót jutalmazták.
Az eseményen dr. Kecskés Tamás elárulta, hogy
az idén – zsinórban negyedik alkalommal – is kiválóra értékelte a terézvárosi kapitányság teljesítményét
az egyébként nagyon szigorú mércével mérő Budapesti Rendőr-főkapitányság.
„Ebben nagy szerepe volt a most kitüntetett munkatársaknak, de ez az egész közösségünk érdeme – mutatott rá az ezredes. – Ez nem egy szólóműfaj. Mindenkire büszke vagyok, egy nagy család vagyunk, amelynek
az erejét a közösség adja, a munkánk eredménye pedig
nemcsak számokkal bizonyítható, de szemmel is látható.” Kecskés Tamás szerint a kapitányság dolgozói
is terézvárosiaknak tekinthetők, hiszen itt töltik az
idejük nagy részét, jól ismerik a kerület minden zugát,
igazi lokálpatrióták, akik mindig azért dolgoznak, hogy
az itt élők és az adott pillanatban éppen Terézvárosban
lévők biztonságban legyenek.

Tudja a jobb kéz, mit csinál a bal
Ehhez szükség van arra az egyirányítású rendészeti szemléletre, amely a kerületben megvalósul:
a rendvédelemmel foglalkozó hatóságok rendkívül
hatékonyan működnek együtt, hetente konzultálnak.
Munkájukat többféleképpen is segíti a polgárőrség
és az önkormányzat. „Egyrészt hatalmas szakmai támogatást kapunk dr. Mogyorósi Sándor jegyzőtől és
az önkormányzat különböző osztályaitól. Soha nem
tudunk úgy megszólítani egy egységet sem – a kereskedelmi osztálytól az anyakönyvi részlegig –, hogy
ne kapjunk segítséget” – hangsúlyozza a kapitány,
hozzátéve, hogy az önkormányzat sok-sok éve kurzusokon átívelően és ugyanolyan mértékben támogatja
anyagilag is a rendőrséget.
„Nekünk volt elsőként elektromos autónk és csak
nekünk van immár kettő, az önkormányzatnak köszönhetően – mutat rá a kapitány. – Soha nem tudtunk olyat kérni, az idén például új liftet, amit ne kaptunk volna meg a kerület aktuális vezetőitől, és ezért
nagyon hálásak vagyunk.”
„Tavaly 110 millió forintot kért és kapott a rendőrség a térfigyelő rendszer működtetésére, helyi köz-
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biztonsági feladatokra és a vendéglátóhelyek éjszakai
ellenőrzésére, emellett a TEKA-val együtt 25 millió forintot adtunk 100 munkatárs jutalmára – sorolja Gaár
Iván Zsolt közbiztonsági tanácsnok a rendőrségnek
nyújtott önkormányzati támogatásokat. – Rendezés
alatt van a kapitányság épületének tulajdonosi viszonya és a térfigyelő rendszer megújítása, amelynek
130 millió forintos tervezésére nyílt pályázatot hirdet
az önkormányzat. 2022-ben 500 millió forintból újulhat meg a rendszer, amely a legkorszerűbb technikával szolgálja majd a kerület biztonságát.”

FOTÓ: ADRIÁN ZOLTÁN/
KÉPSZERKESZTŐSÉG

Megtartani az értékes embereket
A Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány (TEKA) többféle módon segítette a rendőrség
munkáját. „Tavaly is próbáltuk fokozni az együttműködést a kerületi rendőrkapitányság és a TEKA között
– mondja Töreki Milán, a TEKA elnöke. – Itt elsősorban a prevenciós tevékenységekre kell gondolnunk:
rendőrségi figyelemfelhívó anyagokat juttattunk el a
lakossághoz, igyekeztünk bemutatni a kerületi rendőrök kiváló munkáját, hogy a lakosság is tudja azt,
hogy számíthatnak a »körzetisekre«. Felmértük és
javítottuk a gyerekkerékpár-állományt, hogy a rendőrség azokat bemutatókon tudja használni, anyagilag
és eszközökkel is támogattuk a kerületi rendőröket.
Például gyerekkönyvcsomagot adtunk a családos,
helyben szolgáló rendőreinknek.”

FOTÓ: TUBA ZOLTÁN/
KÉPSZERKESZTŐSÉG

„Szeretnénk minden módon kifejezni a hálánkat
azoknak, akik a számunkra, az önkormányzat vezetői számára olyan fontos rendet biztosítják Terézvárosban, és itt tartani az értékes embereket, ezért
a bővülő szolgálatilakás-programunk keretében
minél több rendvédelmi dolgozónak kívánunk terézvárosi otthont biztosítani” – teszi hozzá Soproni
Tamás polgármester.
Dr. Kecskés Tamás kapitány a munkatársaival minél inkább szolgáltató, kommunikatív, a megelőzésre
hangsúlyt fektető rendőrséget kíván kialakítani Terézvárosban, mindebben számít a helyiek támogatására.
„A körzeti megbízottjaink legfőbb feladata a helyiek
jelzéseinek fogadása, de sajnos még nagyon kicsi az
érdeklődés a fogadóóráinkon. Mi mindig ott vagyunk
az utcákon, magam is heti rendszerességgel teszek sétát a kerületben, de mi sem láthatunk mindent. Kérjük,
keressenek minket, ha bármi problémát észlelnek,
együtt könnyebben megelőzhetjük a nagyobb bajt.”

Több ezer kilométer
Terézvárosban
Negyedszázada, még szinte gyerekként lépett
a terézvárosi kapitányság kötelékébe Gyömbér
Krisztián őrnagy, a Szent György-díj idei kitüntetettje.
Minden apró zugát ismeri a kerületnek, a rendészeti
osztály főelőadójaként és a körzeti megbízottak
vezetőjeként pedig nagyon sokféle módon szolgálja
a helyieket és a kerületben megfordulókat.
„Nagyon régi rutin – mondja az őrnagyról a kapitánya, dr. Kecskés Tamás. – Ha valaki ismeri ezt a kerületet, az ő, és bár nem itt lakik, a legelkötelezettebb
terézvárosiak egyike.”
Gyömbér Krisztián egész felnőtt életében terézvárosi rendőr volt. A sorkatonaság után egyből az
akkor még összevont VI–VII. kerületi őrsre került,
már az állomány tagjaként végezte el a Rendőrtiszti
Főiskolát. „Nemcsak az nem kísértett meg, hogy más
munka után nézzek, de az sem, hogy máshol – vallja
be az őrnagy, aki a 25 év alatt folyamatosan egyre feljebb haladt a ranglétrán. – Szerettem járőrözni, pedig akkor még nem volt elegendő autó, és leginkább
gyalog jártuk a kerületet. Több ezer kilométert gyalogoltam Terézvárosban, de így lehet igazán megismerni egy kerületet.”
Az őrnagy mindig megtalálta a változatosságot
a munkában, mint mondja, nincs „szerepálma”,
számára ideális a jelenlegi munkaköre a rendészeti
osztályon, hiszen az utcán és az íróasztal mögött egyaránt akad munkája, és a rendészeti munka nagyon
sok területet lefed. Ő a helyiekkel kapcsolatot tartó
körzeti megbízottak vezetője, hozzá csatornázódnak be a lakossági panaszok – nagyrészt társasházi
problémák –, amelyek orvoslására kreativitásra,
diplomáciai készségre és határozottságra egyaránt
szükség van, és mint mondja, munkatársaival mindig találnak megoldást.
A kollégák körében segítőkészsége miatt nagyon
népszerű rendőr a legtöbb ismerősét, barátját is a
kapitányságon ismerte meg. Az ünnepségen elhangzott laudáció szerint igazi csapatjátékos, akit elöljárói és beosztottjai egyaránt elismernek, szeretnek.
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Egyre tisztább Terézváros
Kerületünkben a közterek
állapota nagymértékben
javult – a Terézvárosi
Közfoglalkoztatást
Elősegítő Nonprofit Kft.
munkatársai szó szerint
reggeltől estig suvickolják
Terézvárost. Soproni
Tamás polgármester
és dr. Kerék-Beleznay
Zsuzsanna köztisztaságért
felelős alpolgármester
nemegyszer csatlakoztak
már hozzájuk, hogy az
utcákat róva saját maguk
győződjenek meg arról:
a rengeteg munkának
és erőfeszítésnek annak
ellenére látványos
eredményei vannak,
hogy mindig akad
további tennivaló.
Csejtei Orsolya

A Terézvárosi
Közfoglalkoztatást
Elősegítő Nonprofit Kft.
10 utcaseprőt keres, akiket
közmunkásként tudna
alkalmazni – ha valakinek,
aki mondjuk a járvány
miatt elveszítette
a munkáját, ez lehetőséget
jelent, jelentkezzen
az info@koztisztasag.hu
e-mail-címen.

FOTÓ: ADRIÁN ZOLTÁN/KÉPSZERKESZTŐSÉG

A Terézvárosi Közfoglalkoztatást Elősegítő Nonprofit
Kft. ügyvezetője, Kárpáti Zoltán által vezetett csapat
tudja a dolgát – még tanult koreográfiája is van például annak, miként kövesse egymást a Podmaniczky
és a Bajza utca sarkánál lévő alagútban a seprűs autó
és a locsolókocsi. Az idén először jött létre a Bajza–
Bulcsú-aluljáró gépekkel való rendszeres takarítása
– az alagút rendészeti felügyeletét és biztonságát a
MÁV helyett már az önkormányzat Rendészeti Osztálya biztosítja.

Megújul az alagút
A takarítás idejére biztonsági okokból lezárt alagutat
oda-vissza járja a seprűs autó, a járókelőknek picikét várakozniuk kell, de ez nem kelt zúgolódást. Egy
a Lehel piacra igyekvő idősebb hölgy meg is jegyzi, mekkora előrelépés történt az átjáró ügyében:
„Rendszeresen erre járok a Lehelre, elképesztő változásokon ment át az utóbbi időben” – mondja elismerően, mire a polgármester további ígéretet tesz:
„Az idén fel is lesz újítva, kicseréljük a fényeket,
felszedjük a hangos fémlemez borítást és megcsináljuk a feljárókat.” Be is kamerázzák a környéket, ami
egyfelől a tagelőket, gerillafirkálókat, másfelől a hamarosan a szomszédos területre áthelyezett FKF-es
kukákat is figyeli majd az illegális szemetelés miatt.
Az önkormányzat ugyanis felszámolta az Eötvös utca
sarkán lévő szeméthegyeket; az egyelőre ott maradt
nagy alumíniumkukákat pedig áthelyezi ide, az alagút mellé, egy a MÁV-tól igényelt területre, ahol jól
védhető, zárt környezetbe kerülnek, így megelőzve
az illegális szeméthegyek képződését és a guberálás
okozta károkat.

A megoldás fontos
Annak ellenére, hogy sokat javult a köztisztaság
helyzete Terézvárosban – Soproni Tamás szerint
kevesebb bejelentés is érkezik –, 2021-ben sem állt

meg a kerületi takarítás fejlesztése. Az előző évhez
képest több mint 100 millió forinttal növelte meg az
önkormányzat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. költségvetését, a cég munkatársai 2020 óta egyes fővárosi tulajdonú területeket –
Teréz körút, Andrássy út, Oktogon, Ferdinánd hídi
aluljáró, Nyugati tér – is takarítanak. Terézváros
önkormányzata számára nem a területi jogviták,
hanem a megoldás és a tisztaság a fontos! „Mindig
arra próbálunk törekedni – mondja dr. Kerék-Beleznay Zsuzsanna –, hogy ha érkezik egy panasz, az kezelve legyen, és a probléma akkor is megoldódjon,
ha adott esetben a terület nem a mi hatáskörünkbe
tartozik.”
A takarítási műszakok 2021-ben már nem 14.30ig, hanem 17.30-ig tartanak, de még az idén kitolják
21.30-ig a munkaidőt. „Június-júliusban már szeretném elindítani a próbaüzemet” – mondja optimistán Kárpáti Zoltán.
Hétfőnként 15 és 17 óra között Kárpáti Zoltán
ügyvezető várja a lakosság észrevételeit – a járványhelyzet elmúlásáig telefonon, a +361-332-3962
számon –, de egy újfajta, e-mailes panaszkezelési
rendszer is kidolgozás alatt van. Az önkormányzat
a főváros által leszerelt kukákat is pótolja, a helyükre két hónapon belül új, terézvárosira matricázott
szemétgyűjtőket helyez ki több helyen a kerületben,
és az ürítésüket is átvállalta a fővárostól – a panaszkezelési e-mail-cím ezeken is mindenhol rajta lesz.

Motiváló környezet
Ahogy haladunk az Oktogon felé, minden kis utcában köztisztaságiakba botlunk – egy utcaseprő a túloldalról integet át, az Aradi utcát hárman mossák,
a Székely Bertalan utcában pedig épp a dogboxot
ürítik.
Kárpáti Zoltán azt mondja, a kollégák egyre jobban értik, hogy az utca az övék is – 70 százalékuk VI.
kerületi, magukért is dolgoznak. Összetartó csapat,
a köztisztaságért felelős alpolgármester is szinte
mindegyikőjüket név szerint ismeri. „Nagyon fontos, hogy dolgozóink számára motiváló és családias
környezetet teremtsünk – mondja a főnökük –, ezzel segítve és mentorálva azokat, akik erre rászorulnak. Számunkra nem az a fontos, hogy honnan jön
a munkavállaló. Hajléktalan munkásaink is vannak/
voltak, akikkel nagyon elégedettek vagyunk. Az idén
bevezetjük az év dolgozója elismerést is, amelynek
keretében anyagilag jutalmazzuk a lelkiismeretes
és szorgalmas alkalmazottainkat.”

Szerdán és pénteken délelőtt 9.30-tól
10 óráig takarítják az aluljárót, kérünk
mindenkit, hogy úgy szervezze
a programját, hogy ezen időszak alatt
nem tudja használni az aluljárót!
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Döntések
demokratikusan
A kormány által
beadott javaslat
szerint szeptemberig
meghosszabbítanák
a veszélyhelyzetet.
Terézváros testülete
a következő időszakban
is demokratikusan dönt
a nagyobb volumenű
ügyekben.
Gajdács Emese

Lapzártánk idején még csak valószínűsíthető, hogy
a kormány szeptemberig meghosszabbítja a veszélyhelyzetet, így továbbra sem tud összeülni a
képviselő-testület, helyette a március óta működő
Döntés-előkészítő Tanács (DET) biztosítja a demokratikus döntéshozatalt Terézvárosban.
A járvány tavaly márciusi kitörésekor a fővárosban elsőként hozott létre Döntés-előkészítő Tanácsot Soproni Tamás polgármester. A pandémia
miatt kihirdetett veszélyhelyzet alatt ez a testület
biztosítja, hogy demokratikus, ne pedig egyszemélyes döntések szülessenek a VI. kerületben.
Az eddig megtartott nyolc ülésen 194 határozatot
és 35 rendeletet hoztak a képviselők, 217 előterjesztést tárgyaltak meg, hat alkalommal pedig írásban
szavaztak.
A tanács úgy működik, mint a képviselő-testület,
de azon nincsenek jelen a hivatali dolgozók, a cégvezetők, külső személyek. Az online megtartott üléseken a polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző
mellett csak a kerületben képviselettel rendelkező

FOTÓ: DIMÉNY ANDRÁS/KÉPSZERKESZTŐSÉG

pártok frakcióvezetői, illetve az általuk megbízott
képviselők vesznek részt.
Ők a frakció létszámának megfelelő szavazati
arányában mondhatnak igent vagy nemet egy-egy
előterjesztésre. A polgármester a voksolás eredményének figyelembevételével hozza meg a döntéseket.
Az országban egyedülálló intézmény létrehozásával
Soproni Tamás azt kívánta demonstrálni, hogy a
demokráciát veszélyhelyzet idején sem szabad karanténba zárni. A Döntés-előkészítő Tanácsot a polgármester addig működteti Terézvárosban, amíg a
veszélyhelyzet elmúltával a képviselő-testület vissza
nem kapja eredeti jogait.

Újabb felújítások
kezdődnek
Az iskolafelújítási
program keretében
hamarosan megszépül
a Tóth Aladár Zeneiskola
(TAZI) Szív utcai
homlokzata, a Terézváros
otthont ad program
keretében pedig
újabb hét bérlakást
hozat rendbe az
önkormányzat, amely
kivitelezők jelentkezését
várja a közbeszerzési
pályázatokra.

„A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. folytatja
az iskolafelújítási és a Terézváros otthont ad program
keretében a renoválásokat. A nyílt közbeszerzési eljárások felhívásai minden fontos információval együtt
megtalálhatók az Egységes Közbeszerzési Rendszerben és a vagyonkezelő honlapján” – tájékoztatott dr.
Bodnár Zoltán, a vagyonkezelő vezérigazgatója, hozzátéve azt is, szeretnének minél szélesebb körből választani, ezért várják a kivitelezők jelentkezését.
Mint megtudtuk, a TAZI műemléki védettséget
élvező épületének 550 négyzetméteres homlokzata
egyre inkább balesetveszélyessé vált. A felújítás így
nemcsak Terézváros épített örökségének megőrzését, hanem az iskola diákjainak, dolgozóinak, az itt
élőknek a biztonságát is szolgálja.
A kerület környezettudatos fejlesztésének jegyében a projekt keretében a régi, százéves utcai ablakokat is kicserélik új, jó hőszigetelésű, az eredeti ablakokkal megegyező, a helyi előírásoknak megfelelően
fából készült ablakokra, éppen úgy, ahogy ez tavaly az
Erkel Ferenc Általános Iskola felújítása során történt.
A nyertes vállalkozónak a munkát négy hónap
alatt szükséges elvégeznie úgy, hogy a zavartalan
tanévkezdés érdekében az ablakok, ajtók cseréjét
augusztus végéig be kell fejeznie. A nyílt közbeszerzés ajánlattételi határideje május 7.

FOTÓ: ADRIÁN ZOLTÁN/KÉPSZERKESZTŐSÉG

Az iskolafelújítási program következő munkálata a tervek szerint a Szinyei Merse Pál Gimnázium
Kmety György utcai homlokzatának felújítása és ablakcseréje lesz – rövidesen ez a közbeszerzési kiírás
is megjelenik.
Dr. Bodnár Zoltán azt is elárulta, hogy hamarosan
hét, teljesen megújult bérlakást is birtokba vehetnek
az önkormányzat által kijelölt terézvárosi családok.
A Terézváros otthont ad program keretében tavaly új
bérlőre talált 15 teljes egészében megszépült ingatlan, az idén már elkészült három és elkezdődött a felújítás tizenegy lakásnál. Jelenleg az évek óta üresen
álló Bajza utca 64., Király utca 42., Nagymező utca
18., Ó utca 42., Szondi utca 37/B, Teréz körút 12. és
Weiner Leó utca 20. szám alatt lévő ingatlanok teljes
renoválására kiírt közbeszerzés zajlik. A munkák becsült költsége 25,6 millió forint, az ajánlattételi határidő április 30., 10 óra.
G. E.
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Jobb képek
a tüdőnkről
Huszonöt éves gépet küldött nyugdíjba az az új,
korszerű masina, amely az Egészséges Budapest
programnak köszönhetően került
a Vörösmarty utcai tüdőszűrő állomásra.
Gajdács Emese

Az önkormányzat az idén a Terézvárosi Egészségügyi
Szolgálat (TESZ) számára a működési támogatáson
kívül eszközbeszerzésre is biztosított közel 70 millió forintot, de a főváros és a kormány megállapodása
alapján az Egészséges Budapest Program keretében
végül ennél is több forráshoz, összesen 200 millió forinthoz jutott az intézmény.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított Egészséges Budapest Program keretében már több
fejlesztés is megvalósult a TESZ-ben. A fül-orr-gégészeti rendelőkbe új kezelőegységeket szereltek fel, sikerült
új defibrillátort, a kardiológiára 12 csatornás EKG-t,
kerékpár-ergométert, a fogászatra amalgámleválasztót vásárolni, de állítható, motoros vizsgálóágyakat és
várótermi padokat is beszereztek a fővárosi forrásból.
Mint azt dr. Czermann Imrétől, a TESZ igazgató főorvosától megtudtuk, néhány napon belül a Csengery utcai rendelőintézetben is birtokba vesznek egy új röntgenberendezést, valamint folyamatban van urológiai és
szemészeti diagnosztikus eszközök beszerzése is. Mindez a terézvárosiak korszerű ellátását szolgálja majd.
„Az új berendezés megbízhatóbb, jobb minőségű
képeket és könnyebb archiválást garantál. A régi több
mint 25 éves volt” – ezt már dr. Kis Sándortól, a szakrendelést vezető főorvostól tudtuk meg, aki hozzátette:
a tüdőszűrő és tüdőgondozó fő feladata a terézvárosi
lakosság tüdőgyógyászati szakellátása, a krónikus betegek gondozása, az akut esetek felismerése, valamint
a háziorvosok munkájának segítése. Új elem a jelenlegi járványhelyzetben a Covidon átesettek vizsgálata,
szükség esetén követésük, illetve a rehabilitációs kezelés elindítása. A terézvárosi tüdőgondozó és tüdőszűrő
éves betegforgalma 7000-8000 fő.
„A tüdőszűrés eredetileg a tbc kiszűrését szolgálta
nagy hatékonysággal. A tüdőrák szűrésére ugyanakkor
jelenleg nem áll rendelkezésünkre hasonlóan jó módszer, a mellkasröntgenszűrés a tüdőrák vonatkozásában
nem tekinthető elegendőnek” – mutatott rá dr. Kis Sándor, aki azt is elárulta, hogy a kötelező tüdőszűrés megszüntetése ellenére a kerület lakosságának nagy része
továbbra is él az évenkénti vizsgálat lehetőségével.
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Egyre többen kérik
a védőoltást
Tetten érhető az oltásirigység, és sokakat győzködni kell
a vakcina által szerezhető védekezés fontosságáról
dr. Timár Róbert terézvárosi háziorvos szerint, aki már nem olt,
hanem a többi családorvoshoz hasonlóan a betegek oltópontra
irányításában vállal komoly feladatokat.

Gajdács Emese
Timár doktor éppen beszélgetésünk napján kapta
meg azt a kimutatást, amelyből kiderült, hogy saját,
1600 fő feletti praxisából április harmadik hetének
végére 755 ember kapta meg legalább az első védőoltást, ami 46 százalékos eredmény.
„A statisztikákban persze lehetnek átfedések,
hiszen a hozzánk érkező listákon csak a már regisztrált, de még nem oltottakat látjuk. Azokról,
akik más csatornán jutnak hozzá az oltáshoz, például egészségügyi dolgozók, pedagógusok, nincs
információnk. Az utóbbi hetekben mi, háziorvosok
már nem kaptunk vakcinát, a feladatunk most az,
hogy elérjük és oltópontokra küldjük a betegeinket.
Néha előfordul, hogy a regisztráltak közül is kiesik
valaki, mert kiderül, hogy mégsem akar oltást kapni. Egy nagyon kedves idős hölgypáciensemmel is
ez történt. Nagyon szereti a miniszterelnököt, kapott tőle postán egy képeslapot, amit szépen kitöltött, visszaküldte, de fogalma sem volt arról, hogy
ezzel az oltásra jelentkezett. Amikor hívtuk, kiderült, hogy esze ágában sem volt beadatni az oltást.
Vannak olyanok is, akikre már sor került volna, de
mivel Covid-betegek voltak, nem kaphatták meg a
vakcinát, így még mindig rajta vannak a listán. Sajnos a fertőző betegek és az oltási lista még nincs
összhangban” – mondta el érdeklődésünkre a Bajcsy-Zsilinszky úti rendelő háziorvosa.
Dr. Timár Róbert megosztotta velünk tapasztalatait, miszerint a felkínált vakcinák közül nagyon sokan válogatnak, az a ritka, hogy valaki bármelyiket
elfogadja. Az orvos szerint az ő praxisukban is tetten érhető a pszichológusok által is leírt jelenség, az
oltásirigység: „Mindenkinek a Pfizer kellene, ebben
van a legnagyobb bizalom, de olyan betegem is van,
aki kijelentette, hogy ő kizárólag a kínait fogadja el.
Ez ma még teljesen szubjektív döntés. Tudni kell,
hogy az oltások hatékonyságáról igazán pontos
adataink úgy öt év múlva lesznek. Jelenleg a médiában, az internetes oldalakon megjelent hírekre
alapozzák a véleményüket az emberek, az általuk
elérhető cikkek azonban nem mindig alapulnak
tudományos kutatásokon. Még a szakemberek, a
virológusok is most tanulják a koronavírus okoz-

FOTÓ: ADRIÁN ZOLTÁN/
KÉPSZERKESZTŐSÉG

ta betegséget, az
ellene való védekezést. Mi, orvosok is
minden létező forrásból igyekszünk tájékozódni,
hiszen a tőlünk segítséget kérők is ezekre a
cikkekre fognak hivatkozni. Együtt tanuljuk ezt a
betegséget.”
Nagyon sokan keresik saját háziorvosukat azért,
hogy segítsen nekik eligazodni az információk között. Telefonon, személyesen, e-mailben, messengeren, a legkülönbözőbb csatornákon záporoznak
a kérdések az amúgy is leterhelt orvosokhoz, és ezt
időben, energiában sokszor nehéz kezelni. „Érezhetően türelmetlenek, néha már erőszakosak is
az emberek, előfordul, hogy a háziorvoson kérik

számon, hogy miért nem kerültek még sorra, miért
éppen azt a vakcinát ajánlottuk nekik, amit. Pedig
tudni kell, hogy mi csak a központi listán szereplők közül értesíthetjük ki az oltandókat, nem mi
állítjuk össze a listát. A vakcina felvétele után néhányan hosszas sorban állásról, várakozásról, fejetlenségről mesélnek nekünk, de persze olyanok
is akadnak, akik kedvező tapasztalataikat osztják
meg velünk. A napokban kaptam egy köszönőlevelet, amit egy olyan betegem írt, akit a Terézvárosi
Egészségügyi Szolgálatnál oltottak. Szerencsére a
Csengery utcai oltópontról igazán jó véleményeket
hallunk” – szögezte le dr. Timár Róbert.
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A környéken élők nyugalma a legfontosabb

A Jókai tér felújítása
kapcsán Kecskés Balázst,
a Demokratikus Koalíció
frakcióvezetőjét, a tér
egyik önkormányzati
képviselőjét több lakó is
megkereste ötletekkel,
javaslatokkal.

„Az önkormányzat jelenlegi vezetése elkötelezett a
Jókai tér megújulása mellett, a Fővárosi Önkormányzat támogatásának egyik alapfeltétele, hogy az idén
megkezdődjön a beruházás. Mindannyiunk közös
célja és érdeke, hogy élő és élhető Terézvárost hozzunk létre. Megújul a zöldfelület,
a térburkolat és tucatnyi parkolóhely
is megszűnik, közel 300 négyzetméterrel növelhetjük a park területét”
– fogalmazott a frakcióvezető, akit a
tér egyik egyéni képviselőjeként már
a ciklus elején is sokan megkerestek a
felújítással kapcsolatos kérdéseikkel.
Mivel a Demokratikus Koalíció terézvárosi
képviselőcsoportja nagy hangsúlyt fektet a lakókkal
való folyamatos párbeszédre, a közelmúltban a pol-

gármesteri hivatal online tájékoztatót tartott, amelyen közel negyven környékbeli lakos vett részt.
„Látszik, hogy az itt élők szeretik ezt a teret, egy
kicsit mindenki a sajátjának érzi, teljes joggal. Általában a hangulatos, családias jellegét emelik ki, fontosnak tartják, hogy van itt egy csendes pihenőpark,
mivel a belvárosban szinte egyáltalán nincs dús növényzettel lezárt terület. Sokan mondták, hogy még
a jelenlegi állapotában is elfogadhatónak tartják a
teret, talán az egész felújítás szükségszerűségét kérdőjelezik meg, azonban arra szinte mindenki felhívta a figyelmet, hogy több energiát kellene fordítani a
növényzet megújítására, karbantartására, illetve a
keletkező hulladék kezelésére, a tér folyamatos tisztán tartására” – idézte fel a lakók által elmondottakat
a képviselő.
Kecskés Balázs utalt arra, a lakosoknak fontos,
hogy ne kávézóterasz legyen a Jókai tér, arra már ott
van vele szemben a Liszt Ferenc tér. Elmondása szerint a fórumon szóba került, hogy a kutyásoknak létrehoznának itt egy kutyaillemhelyet, de a terveken már
nem lehet ilyen sarkalatos változtatásokat véghezvinni, így ezt a funkciót a tervezővel egyeztetve az egyik
parkolóhelyen szeretnék létrehozni.
„Az online fórumon javasoltam a polgármesteri hivatalnak, hogy szervezzenek a lakókkal közösen egy személyes
bejárást, így a tervezővel együtt és az
önkormányzat munkatársainak segítségével jobban el tudnák képzelni, milyen lesz a megújuló tér, hogyan tudják
azt az igényeiknek megfelelően birtokba
venni. A cél ugyanis, hogy minden ott lakó kellemesen tölthesse el az idejét a Jókai téren” – szögezte le végül a DK frakcióvezetője.
TMSZ

Kell az oltás, hogy visszakapjuk
a normális életünket
Az oltásra buzdít és
segít a regisztrációban
a DK terézvárosi
képviselőcsoportja.

„Egyre többen vannak hazánkban azok, akik a Covid elleni védőoltásból már legalább az első adagot
megkapták. Továbbra is nagyon fontos, hogy megfelelő ütemben nőjön a beoltottak száma. A terézvárosi önkormányzat ennek érdekében folyamatosan
dolgozik. Felhívjuk a figyelmet az oltás fontosságára,
személyes példamutatással is mindenkit erre biztatunk a létező összes kommunikációs felületen. Én
még decemberben regisztráltam, egyelőre nem kaptam oltást, de a DK-frakció másik két tagja, Kecskés
Balázs és Szász Károly már be van oltva” – sorolja
Miyazaki Jun.
Az önkormányzati képviselő felhívta a figyelmet
arra is, hogy mindazok, akik egyedül nem tudnak

regisztrálni az oltásra,
fordulhatnak bizalommal
a pártja helyi képviselőihez.
Azok is jelentkezhetnek a képviselőknél, akik tudnak
olyanokról, akiknek nincs technikai hátterük vagy
tudásuk a regisztrációhoz.
„Csak akkor indulhat újra a gazdaság, akkor kaphatjuk vissza a régi, normális életünket, ha megfelelő
számú beoltott lesz” – fogalmaz Szász Károly képviselő, felhívva a figyelmet arra, hogy vannak, akik
valamilyen egészségügyi ok miatt nem kaphatnak
védőoltást. ,,Azzal, hogy beoltatjuk magunkat, nemcsak saját egészségünket, hanem őket is védjük” – teszi hozzá a képviselő.
TMSZ
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Édesburgonya (is)
díszíti Terézvárost
Bár a tavasz csak lassan
hozza meg nekünk
a meleget és a napsütést,
kerületünk virágágyásai
már színesen pompáznak.
Érdemes rácsodálkozni
a különleges
növénykompozíciókra,
amelyek remek hátterei
lehetnek egy-egy
szelfinek is.
Gajdács Emese

A kétnyáriak, így például a tulipánok, nárciszok,
hóvirágok, krókuszok már hetek óta gyönyörködtetik a szemünket, s a napokban helyükre kerülnek a
begóniák és az édesgyökér-palánták is.
A kerület legszínpompásabb helyszínei a Liszt
Ferenc és a Jókai tér környéke, a Hunyadi és a Nyugati tér, a Nagymező utca, de a Király utca is egyre
inkább kizöldül mostanában.
Mint azt Dóka Szabolcs (képünkön) kertészeti vezetőtől megtudtuk, a Király utcában nemrég
huszonhárom planténeres fa kapott olyan innovatív technológiával előállított földet, amelynek jobb
a vízháztartása, mikrobiológiai összetétele, így a
növények is jobban érzik magukat benne. A tetőkertekben ugyancsak használatos földkeverékben
reményeik szerint szebbek lesznek majd a Király
utcát ékesítő gömbkőrisek, díszkörtefák.
Az itt élők által nagyon kedvelt virághengerekbe
az idén csüngő begónia és színes levelű édesgyökér
kerül. Dóka Szabolcs felhívta a figyelmet arra, hogy
ezekbe a járdán elhelyezett hengerekbe előnevelt,
tehát már mélyen meggyökeresedett palánták vannak, amelyeket nem lehet sértetlenül kivenni. Ha
valaki azzal a nagyon elítélendő gondolattal kacér-

kodna, hogy kihúzza onnan és hazaviszi a kis növényeket, jobb, ha tudja, hogy azok hamar elpusztulnak majd.
Terézváros jókora címerét a Liszt Ferenc tér
elején ebben az évben begóniákból és árvácskákból formázták meg, ez egy különlegesen népszerű
látványossága a kerületnek, akárcsak a Hunyadi tér
színpompás rózsabokrai.
A kertészet vezetője elmondta, hogy a kiültetett
növényeket a köztisztasági cég munkatársai rendszeresen ápolják, slaggal öntözik, és hamarosan
egy új, elektromos autó is segíti majd munkájukat.
Örömteli hír, hogy a cég kertészete az idei szezonban már kizárólag környezetkímélő, akkumulátoros vagy elektromos berendezéseket használ
feladatai ellátása közben, így egyáltalán nem szen�nyezik a belváros levegőjét.
FOTÓ: BERECZ VALTER/KÉPSZERKESZTŐSÉG
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Meg sem állnak
Varsóig
Közelít céljához a
Terézvárosi Magyar–
Angol, Magyar–Német
Két Tannyelvű Általános
Iskola csapata: a virtuális
futás résztvevői január
1-jén vágtak bele a saját
és a lengyel fővárosban
lévő testvériskolájuk
közötti táv lefutásába.
A kezdeményezés kiötlői
valójában nem a „fejben
futást” találták fel,
csupán a több mint
16 maratoni táv kijelölése
történt a virtuális térben,
a mozgás nagyon is
valódi.

Dobi Ágnes

A virtuális futást úgy kell elképzelni, hogy a programhoz csatlakozók itthon futnak, de a 687 kilométeres
távot a képzelet szárnyán a Budapest–Vác–Bánk–
Ipolyság–Selmecbánya–Zólyom–Besztercebánya–
Krakkó–Varsó útvonalon is megteszik. A terézvárosi
iskolában meghirdetett programhoz az intézmény
tanárai, diákjai és a gyerekek vállalkozó kedvű szülei
is csatlakozhatnak.
A kilométerek számolásának speciális szabályai
vannak, az egyes napokon lefutott távok nem egyszerűen összeadódnak, hanem azt elosztják az aznapi
résztvevők számával, a kapott eredményt pedig feltüntetik a térképen. „Ezt az egyedi számítási módot
részben azért választottuk, hogy ne érjünk túl gyorsan Varsóba, menet közben minél többen csatlakozhassanak és érezzék, hogy ebben a programban
együtt, közösen veszünk részt” – magyarázza Hajduné Fetzer Ágnes tanárnő, aki oroszlánrészt vállalt az
akció részleteinek kidolgozásában, amelynek ötletgazdája az iskola igazgatója, Martikán Beatrix volt.
A tanárnő elmesélte, a testvérkapcsolat a Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO
w Warszawie iskolával tavaly nyáron jött létre. Azóta
a németül tanuló nyolcadikos magyar és lengyel diákok a közös idegen nyelven leveleznek egymással.
A varsói iskola szervezésében pedig már két online
országismereti versenyre is sor került. „Annak ellenére, hogy a személyes találkozásra nincs lehetőség,
szerettük volna a két intézmény közötti, még az ismerkedési fázisban lévő kapcsolatot tartalmasabbá
és élővé tenni. Ezenkívül ebben a nehéz időszakban a
saját közösségünket is erősíteni akartuk, éppen ezért

nemcsak a nyolcadikosokat, hanem az egész iskolát
bevontuk a programba” – mondja a tanárnő.
Nagy Viktória negyedik osztályos fiával, Rockenbauer Marcival csatlakozott a csapathoz. „Az Irány
Varsó jó katalizátornak bizonyult. Január elseje óta ha
nem is minden nap, de amikor csak tehetem, heti 3-4
alkalommal reggelente lefutok két kilométert. Amióta
online oktatás van, legtöbbször Marci is csatlakozik
hozzám, nagyon büszke vagyok rá, hogy ő is bírja az
iramot és egyre könnyebben teljesíti a távot. Jó, hogy
kicsit kijön a szabadba és nem a számítógép vagy a
tévé előtt ül. A Városligetben tavaly átadott futópályára járunk, ahol egy kör pont két kilométer” – számol
be Marci anyukája.
Egy-egy útszakasz végén néha „megpihennek” a
résztvevők, és a tanárok, diákok által készített prezentációkon, kisfilmeken megnézik az adott hely
látványosságait is. Először virtuálisan Vácot és környékét barangolták be, majd a Börzsöny természeti
szépségeit csodálták meg. Legutóbb pedig a Felvidékről készített az egyik nyolcadikos diák, Bodor Ivána
egy nagyon szép videót.
„Többször jártam a Felvidéken, az Alacsony- és a
Magas-Tátrát is elég jól ismerem, ezért is jelentkeztem
a feladatra. Nagyon örültem, hogy a videóban megmutathattam az egész iskolának azokat a csodálatos
helyeket, amelyeket megismertem. Imádom a történelmet, a földrajzot is nagyon szeretem, a videó összeállításának minden percét élveztem” – árulja el Ivána.
Mint kiderült, ő már járt Lengyelországban, Krakkót különösen szépnek találta. Nagyon várja, hogy
újrainduljon az élet és ismét lehessen utazni. Szerinte a testvériskolai kapcsolat nemcsak azért jó, mert
gyakorolni lehet az idegen nyelvet, hanem mert más
országok kultúrájához is közelebb kerülhetnek, az ott
élő diákokkal is összebarátkozhatnak.
Fetzer Ágnes szerint már a célegyenesben vannak,
úgy gondolja, április végén megérkeznek a varsói iskola kapujába, és átadhatják az ajándékukat: egy a
terézvárosi két tannyelvű iskolát, Budapestet és Magyarországot bemutató filmet. Terveik szerint az utat
visszafelé a lengyel diákokkal teszik meg. Szívből reméli, hogy nem virtuális együttléttel, hanem egy valódi közös futással zárhatják majd le a programot.

Helyi érték
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Tejesüvegben mért anyaság
Május első vasárnapja anyák napja,
ami egy világjárványban, ha lehet,
még jobban nyomatékosítja,
mit is jelentenek az édesanyák.
Akár velünk vannak, akár nincsenek.
Fátyol Viola fotóművész a képeivel segít
megérteni, mekkora csoda anyának
lenni, anyához tartozni.

Csejtei Orsolya
Az elmúlt egy évben rengetegen veszítették el szeretteiket, sokan váltak – felnőttek, gyerekek – árvává, és akadnak olyanok is, nem kevesen, akik már
soha nem ölelhetik magukhoz a gyermekeiket. A koraszülött osztályokon nem egy olyan idő előtt világra
jött picit gondoznak, akinek az édesanyja elvesztette a harcot a Coviddal szemben, és olyanokat is, akik
a nap nagy részében „egyedül” küzdenek egy inkubátorban, függetlenül a járványtól, hogy behozzák a
lemaradást. Arra a napi egy-két órára várva, amikor
az édesanyjuk bemehet hozzájuk, megsimogathatja
őket.

Kétszáznégy üveg
A Nagymező utcai Capa Központban nemrég virtuálisan megnyílt egy tárlat, amely címében (Gyógyír),
koncepciójában és a kiállított alkotásokban gyógyírt
próbál keresni az élet nehéz pillanataiban megélt
fájdalmakra, szorongásokra. A fotókon keresztül
igyekszik lehetséges válaszokat adni arra a kérdésre, mi minden segíthet a mentális egészség megőrzésében, egy krízisből való kilábalásban.
A kiállításban részt vevő nyolc alkotó egyike Fátyol Viola, aki 204 című fotósorozatával a saját történetén túl olyan édesanyáknak kíván kapaszkodót
nyújtani, akik valami miatt nehézségek árán érnek
bele az anyaszerepbe. „A 204 cím a tejesüvegek számára utal – meséli Viola –, amiket a kisbabámnak
vittem a kórházba. A vártnál két hónappal korábban
és kis súllyal született, így a szülés utáni 34 napban
a Szent János Kórház koraszülött intenzív (PIC),
majd sima koraszülött osztályán gondozták őt. A
babák ilyenkor még nem tudnak elegendő mennyiséget szopni, ezért mesterségesen táplálják őket. A
PIC-es anyák szintén bent laknak a kórházban, naponta hatszor, meghatározott időközökben lefejik
az anyatejet – ehhez követni kell az előírt fertőtlenítési szabályokat –, kimérik a pontos adagot egy kis
üvegbe, majd felviszik a PIC osztályra. Amíg lerakod
a tejet az inkubátor tetejére, láthatod pár percre a
babát, és minden nap egy-két alkalommal hosszabban is együtt lehettek.”

Kitartás és lélekjelenlét
Viola számára az üvegek a legfontosabb kapcsolódási
felületet jelentették a kisbabához. Örült, hogy a teste
képes tejet termelni, és így a köztük lévő távolság ellenére mégis gondoskodni tud róla. „Elkezdtem fényképezni a telefonommal az üvegeket, a képkészítés
pedig egyrészt visszavitt a saját, szülés előtti énemhez,
másrészt egy pillanatra el tudta feledtetni a nyomasztónak tűnő jelent. Nem minden üvegről készült kép,
így a hiányzó darabokat utólag pótoltam, a kórházban
készült fotók kollázsolásával, új képekké alakításával.”
A kórházi anyaság Viola számára főleg a kitartásról és a lélekjelenlét megőrzéséről szól. „Ne engedd
el magad, ne fogyassz sok energiát a sírással és az
aggódással, mert a gyerek ott van a másik szobában
az inkubátorban, és abban a rövid időben, amikor
végre láthatod és hozzáérhetsz, nem a félelmet akarod felé kommunikálni, hanem annyi biztonságot,
nyugalmat és szeretetet akarsz neki átadni, amen�nyi kitart a következő találkozásig.”

A képek segítenek
Ha a művészet megoldást nem is, gyógyírt jelenthet
a nehéz helyzetekben. Aki alkot, jó esetben azért
(is) teszi, hogy a munkáival hatással legyen arra, aki
megnézi őket. A néző rezonáljon a művel, induljanak
meg benne különböző érzelmi-gondolati folyamatok. „A munkáim kiindulópontja mindig valamilyen
személyes élmény vagy életesemény – folytatja Viola –, de a személyes köreim megmutatásával nem
(vagy nem pusztán) magamról szeretnék beszélni,
hanem igyekszem ezekben a személyes élményekben megjelenő univerzális kérdéseket megmutatni,
amelyekhez nézőként lehet kapcsolódni. Abban reménykedem, hogy az én anyukámról készített portré
a nézőkben felidézi a sajátjukat és a szülői gondoskodás általuk megélt formáit. A népdalkörről készített
Ha van szíved... című sorozat nyomán vannak, akik a
nagymamáikra gondolnak, mások a házasságuk sors
kérdéseit látják viszont egyik-másik szöveges üzenetben. A koraszülött intenzív osztályos élmények
feldolgozása sokakban keltett visszhangot, talán
mert mindannyian rettegünk a gyermekeink elvesztésétől, és ez még akkor is átélhető ősfélelem, ha az
embernek történetesen nincs saját gyereke.”
Azt mondja, a művészet, vagyis valamilyen új
minőség létrehozása a legjobb gyógyulást segítő
eszköz, amihez folyamodhatunk. Fátyol Viola a képeivel szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy könnyebb
legyen nekünk, nézőknek. Könnyebb anyává válni
akár nehéz helyzetekben is, anyának vagy gyereknek lenni, megélni az együtt töltött pillanatokat, és
ha már nem maradt más, emlékezni.
Mi is ezt a „könnyebbséget” és az összekapcsolódást kívánjuk önöknek anyák napjára!

A Capa Központ kiállításába
egyelőre online lehet bekukkantani
a www.capacenter.hu oldalon
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Száz után a járványnak is vége
Egy a Covid miatt
hónapok óta a
bemutatójára váró
mozifilmben több száz
éves boszorkányt alakít,
a Szeretett vezérünk
című darabban pedig
Ceauşescu bőrébe bújik.
Amióta a sokarcú
és sokoldalú színésznő,
Fazakas Júlia
nem tud játszani,
festményparafrázisokat
készít. A Hunyadi téren
május végéig 41 alkotása
látható kiállítva,
de a közösségi oldalára
már a hetvenötödik
festménybe öltözős képe
is felkerült. Ezekről
és a román exelnök
nevéről beszélgettünk.
Csejtei Orsolya

– Több mint egy éve gyártja a parafrázisokat, tart még
a lendület?
– Százig nem akarok megállni, talán az lehetne az utolsó – úgy tervezem, addigra a járványnak
is vége lesz. Háromnaponta csinálok egyet, ha így
haladok, még nagyjából 75 napot kell kibírnunk.
– A Covid-biztos kiállításmegnyitón azt mondta, nagyon fontos, hogy szeresse a festőt, akinek a képével
dolgozik. Van kedvenc?
– Nagyon szeretem például Romaine Brooks
amerikai származású festőt (a Hunyadi téren látható képe: Péter, a fiatal angol lány – a szerk). Legalább száz évvel megelőzte a korát: az 1900-as évek
akkor még tabunak számító leszbikus és meleg
szubkultúráját örökítette meg. Egyszer egy modellje arra panaszkodott a róla készített portré láttán, hogy a festő nem szépítette meg. Erre Brooks
csak annyit felelt: „Sokkal inkább megnemesítettelek”.
Egy másik kedvelt festőm Mark Ryden – őt teljesen véletlenül tettem a felesége, Marion Peck mellé a kiállításon. Ők most Amerika leghíresebb élő
kortárs festőpárosa. Miután felraktam a képeikről
készült parafrázisokat az Instagramra, ismeretlenül is reagáltak rá, hogy tetszik nekik.

– Ha a néző jól figyel, apró titkokat, személyes információt is talál a képekbe, például a szignókba rejtve…
– Igen, Daria Petrilli A flamingóvirág magányossága című képét például Koronás Júliaként
írtam alá, mert akkor fertőződtem meg a vírussal,
amikor épp az készült, Jerry Weiss Susan című
festményén pedig a Júlia Covidoff 19 szignó jelöli a
vesztegzár végét. Elárulom még azt is, hogy a Szent
Rókus-képhez, amivel nyertem a Szépművészeti
Múzeum pályázatán, szétvágtam egy szőrmemellénykémet, abból csináltam szakállat; néhány
fotón pedig a kutyám, Mozi szerepel. Mindig ott
lebzselt körülöttem, részt akart venni az alkotásban, úgyhogy egyszer csak megengedtem neki: az
Ország Lili-képhez szükségem volt egy hatalmas
patkányra, amit nem tudtam otthonról beszerezni. Mivel Mozit amúgy is sokszor lepatkányozzák,
tökéletes megoldás volt őt a képbe ültetni.
– Amikor épp nem parafrázisokat gyárt, akkor színészkedik, babákat varr, jelmezt tervez, zenekarban
énekel. Tagja például az Utcaszínházi Alkotóközösségnek. Mindent elkaszált a vírus?
– Mindent. Most már újítjuk fel az Utcaszínházzal a Madarak tanácskozását és egy új produkcióban is részt veszek, amelyben a jelmezeket
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tervezem 14 emberre. Egyetlen tanult szakmám
a színészet, de gyerekkorom óta szabok-varrok.
A Boszorkányház című filmben, amelynek a bemutatóját az utolsó pillanatban hiúsította meg a
Covid, nemcsak Lucát, a több száz éves modern
kori boszorkánylányt játszom, de a jelmezek is az
én terveim alapján valósultak meg.
– Online látható valamiben?
– Az egyetlen streamelt előadásom Jon Fosse
Én vagyok a szél című darabja (április 30-án online
megnézhető a TRIP WebSzínházban) – a Trip Hajó,
a Szkéné és a Transzformáció Alapítvány karantén
alatt született közös előadása. Szorcsik Krisztával
ketten játsszuk, nagyon aktuális. Két emberről
szól, akik egy magányos bárkában hánykolódnak a
nyílt tengeren. Az egyikőjük meg akar halni, a másikuk azt szeretné, ha élne. De az erős sodrásban
egyre vonzóbb a mélység… Persze ott a remény is,
hogy egyszer végre partot érnek.

Ország Lili: Szorongás

– Korábban játszott a Halmozottan hátrányos helyzetű angyalok karában, amellyel a nevelőotthonokat
járták. Az talán a hánykolódásnál is valóságosabb
volt.
– Főleg, amikor az előadások utáni levezető beszélgetésekben szemtől szemben ott ültünk olyan
14-15 éves gyerekekkel, akik számára teljesen természetesnek tűnt a darab alapvetése, vagyis hogy
„persze, hogy kurva leszek, mert csak úgy lehet
pénzt keresni”. Úgy indultak neki az életnek, hogy
vagy bolti eladók lesznek, vagy prostituáltak. Minden reakciójuk mellbevágó volt.
– Békeidőben az RS9 színházban Frida Kahlót alakította – ő a parafrázisok közt is szerepel. Kedvenc ő is?
– Azt hiszem, sok közös vonás van bennünk, a
sikertelen gyerekszülés, a gerincproblémánk, a festés, az élet szeretete, a hedonizmusunk vagy a katartikus szerelem keresése.
– A Terminal Workhouse Szeretett vezérünk című
abszurd show-jában Ceaușescu (cs-vel mondom: Csaucseszku) bőrébe bújik. Segített a karakter megformálásában erdélyi származása?
– Csauseszku, s-sel ( javít ki). Van az előadásban
egy pillanat, amikor leállítom a darabot és megtanítom a nézőknek, hogy kell helyesen kiejteni
Ceaușescu nevét. Senki nem tudja. És igen, segít,
hogy maximálisan megéltem gyerekként a romániai kommunizmust – nagyon jól tudom például
utánozni Ceaușescut. Majdnem mindennap láttam
a tévében, csak őt, semmi mást. Belém ívódott.
Amúgy sokféle alakot ölt az előadás során – maga a
despotizmus megtestesítője vagyok, ami egy anya,
egy apa vagy egy szerető éppúgy lehet, mint szeretett vezérünk.

Dominic Beyeler: Senki vagyok, te ki vagy?

Daria Petrilli: A flamingóvirág magányossága

Irodalom
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Videoklipek díszlete
lett Terézváros

MÁTÉ ATTILA

Szerelem
Nő először
– Láttál már meztelen nőt?
A rám szegeződő tekintetekből tudom, sorsdöntő lesz a
válaszom. – Láttam hát! – vágom
ki a hazugságot gondolkodás nélkül.
Reméltem, nem pirulok el. Az igazat megvallva, életem addig eltelt nyolc évében
többre tartottam egy szépen kivitelezett
kapáslövést vagy egy jó cselt. Sőt, talán
egy csúzlival jól eltrafált galamb is több
izgalmat váltott ki belőlem. – És puncit is?
– kérdezi a szókimondó Laskai. A… a… azt
is, makogtam, közben másfelé néztem. És
ugyan kit? – jött a következő kérdés. Én
csak motyogok: – A… a… a Nagyit – mondom ki az egyetlen környezetemben élő,
ivarérett nő nevét. – Gyerekek, ez hülyeee,
üvölt a Laskai, a többiek röhögnek. – Ne
vigyük magunkkal! – De visszük – mondja
Pozsár Feri. Visszük, bandatag.
És ha Pozsár Feri valamit megmond,
az meg van mondva! Ő a főnök, neki van
bőrfocija. Az apja kamionos. A Tátrai ikrek bólogatnak, a szeplős Wiesler gyerek
ismételgeti, hogy „visszük, bandatag”, a
Laskai kussol.
Az este már a Gubacsi híd túloldalán
talál bennünket, öreg diófa tetejéről figyeljük a kivilágított ablakot. Belül minden hófehér, én még ilyet sosem láttam,
azt mondják, ez a fürdőszoba. A Nikolovék
háza. Bolgárkertészek. Gazdagok. Nem
kell sokat várni, szépségesen telt, harminc körüli Angi lányuk jelenik meg, vetkőzni kezd, nyelni sem tudok az izgalomtól. – Jobb, mint nagyanyád, mi? – súgja
Laskai. A többiek úgy röhögnek, reng a fa.
A nő fedetlen halmokkal kinyitja az ablakot, sosem láttam ilyen szépet, még pislogással sem akarok veszíteni a látványból.
Istenem, milyen szépséges! Istenem, csak
egyszer érhetnék hozzá! Vagy ha beszélhetnék vele… Nem vagyok vallásos, csak
ha valami kell. Nem gondoltam, hogy az
Úr ilyen hamar meghallgat.
Bálványom szép komótosan magára veszi a pongyoláját, kimegy a fürdőszobából.
De a villanyt égve hagyja, él a remény, látjuk még ma. Visszajön, érzem, visszajön…
– Lefelé a fáról, kurva kis csibészek!
– A fa alatt állt, kezében gereblye. Hiába,
egy kertészlány keze ügyében mindig
legyen valami szerszám! Somfordálni
kezdtünk lefelé. Futni, bújni fölösleges,
mindenki mindenkit ismert, akkoriban a
külváros olyan volt, mint egy falu. Álltunk

a fa alatt. Ki vihogva,
ki ijedten hallgatva a
hegyi beszédet. – Hát
illik ez, mi lesz így belőled, megmondlak anyádnak, apád agyonpofoz, meglásd… Rám nem vesztegetett szót. Nézd a
kis csavargót! – kiáltással kokit nyomott
a fejemre. Talán csak tudta, hogy árva
vagyok, engem ugyan hiába fenyeget. Talán csak tetszettem neki. Szerintem nyilván az utóbbi. Mindenesetre, ha csak egy
koppintásra is, hozzám ért. Az Úr nagylelkűsége határtalan, gondoltam.
Otthon még a késői hazaérkezés örömére nagyapámtól is kaptam kettőt. –
„Kurva kölök, mi lesz így belőled, strici?”
Azzal a gondolattal aludtam el, hogy az
Angi szebb, mint a nagyi. Máskor is meglesem…

Love story
Jól sikerült este volt. Mindketten elégedetten
állapították meg magukban. Búcsúzáskor
megszorították egymás kezét, valami félénk
csókféle is elcsattant. A nő kecsesen szállt
ki az autóból. – Tudna szeretni? – kérdezte
az ablakra hajolva. A férfi végignézett a nőn,
megállapodott a tekintete a hívogató dekoltázson. – Nagyon! – lelkesedte. És maga? A
nő végigsandított a ragyogó fekete sportkocsin. Én is! – súgta.
Egy szerelem kezdete…

Egyedül
Már megszokta, hogy egyedül van. Néha-néha még hajnalban vén kezével átnyúlt az ágy másik oldalára, a derekát
kereste, aztán a hideg lepedő érintésétől
megértette, hogy egyedül van. Megszokta.
Keservesen. De megszokta. Persze, előfordult, hogy estére a teraszon mindkét székbe készített takarót, két poharat vitt a borhoz… Ha hazajött a kutyasétáltatásból még
hangosan köszönt. Pedig tudta, egyedül
van. Reggel, ha kávét főzött, mindig kettőt
főzött. Nem is lehet egyet főzni, gondolta.
Mindegy, elteszi, majd délben megisszák.
Vagyis megissza! Hiszen egyedül van!
Az őszt gyűlölte. Rozoga, öreg szívéből
gyűlölte! Az ősz elhozta a születésnapját,
pedig nem várta. Olyankor két főre terített, pedig tudta, egyedül van. Aztán az
ősz mindig beígérte a karácsonyt, amitől
rettegett! Félt, hogy akkor nagyon egyedül
lesz! Nagyon egyedül…

Lezárult az Ez is Terézváros!
könnyűzenei videoklip-pályázat
2. fordulója. A végső megmérettetésre
14 zenekar kisfilmje készült el.
A három legjobbat a forgatásra megítélt
pályázati pénzen túl további jelentős
összeggel támogatta az önkormányzat.

A pandémia miatt többször is módosítani kellett a
határidőket, de fél évvel az után, hogy a zsűri átlagosan 600 ezer forintos támogatást szavazott a
137 beérkezett pályamű 17 legígéretesebb koncepciójának, végre elkészültek a támogatott videók.
A március 31-i végső határidőre 14 előadó, illetve
zenekar küldte be a klipjét, amelyekből a zsűri kiválasztotta a három legjobbat. A döntésnél a filmek
szakmai-minőségi színvonala mellett fő szempont
volt, hogy mennyire kapott bennük hangsúlyos
szerepet Terézváros.
Harmadik helyezett a Herself Uncertain című
dalához készült klip lett – a pályázati pénzen kívül
őket 300 000 forinttal támogatja Terézváros önkormányzata. Lábas Viki, a Margaret Island frontembere indokolta a zsűri döntését: „A dal és a klip
is arra buzdít minket, hogy ne legyünk bizonytalanok, hiszen a folytonos elégedetlenségérzéssel
falakat húzhatunk magunk köré, ami távolságtartáshoz és gyanakváshoz vezet, ami csorbát ejthet
az emberi kapcsolatainkon.”
Második a TPSRPRT Liars című számához készült videója – ez az elismerés extra 400 000 forint
pénzjutalommal jár. Sajó Dávid, a Telex újságírója
szerint a klip egyik legnagyobb erénye, hogy a terézvárosi koncepciót remekül vegyítették a 3D-s
animációs technikával, amellyel a Red Hot Chili
Peppers legendás klipjét is megidézték, amit anno
a Californication című számukhoz készítettek.
Az 500 000 forinttal járó első díjat a Quiet Kid
& The Speakers All My Friends című száma és videója kapta, akiknek a nevét Bihari Balázs zenei újságíró szerint kizárólag a járvány miatt nem ismeri
még ország-világ.
A pályázati támogatásból elkészült videoklipek
az Eötvös10 YouTube-csatornáján megtekinthetők.
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A szív törött csontjai
A cím és a látszat ellenére Csató József kiállításában, amely szép csendesen megnyílt
április közepén a Deák Erika Galériában,
nincs az égvilágon semmi ijesztő vagy
szomorú. A szív törött csontjai valójában
angolul szól (Broken bones of the heart),
és a kiállított festmények címével együtt
azt a gyakorlatot követi, amely szerint
Csató József szeret lemezborítós címeket
adni képeinek. Morning window, Early
rise, Show for Nobody – hirdetik a Mozsár
utcai bemutatóteremben függő alkotások
– látszólag teljesen függetlenül a rajtuk
lévő kacskáktól, plasztikus formáktól, síkba fordított biomorf alakzatoktól. Afféle
absztrakt csendéletek ezek, a festő játékos kísérletei, amelyeket lehet pusztán az
absztrakció jegyében szemlélni, ám Csató
József azt sem hagyja kapaszkodó nélkül,
aki szeretne némi figurativitást is beléjük
látni. Lehet nézni ezeket a képeket úgy is,
hogy puszta színeket és formákat, domborműszerű kanyarulatokat, a két és a három
dimenzió között billegő amőbákat vagy
organikus növénymotívumokat látunk,
de úgy is, hogy arcok, fakoronába hajló
hajkorona, gólya hozta puttony, kezek, lá-

bak, szemek, tenger jelenik meg előttünk.
Egy önálló életre kelt mikrokozmosz,
amelynek minden darabja történetet mesél. Mondják, hogy a Csató-stílus annyira
markáns, hogy ezer közül is felismerni,
más laikusok szerint mindig ugyanolyan.
Ahogy a Derkovits- és Esterházy-díjas művész fogalmaz: „Igaz, hogy ugyanazokból
a motívumokból építkezem, gondolok itt a
növényi, organikus dolgokra. De egy olyan
állapotot szeretnék fenntartani saját magamnak, amikor nem arra figyelek, hogy
mi történik a stílusommal vagy mennyit
változik a tematika, hanem egyszerűen azt
festem le, ami akkor és ott érdekel. Megengedőnek kell lennem magammal szemben
olyan szempontból, hogy hagyjam a dolgokat aszerint haladni, ami belülről jön.”
Deák Erika Galéria, május 21-ig
A tárlat a galéria honlapján 3D virtuális
túrán is megtekinthető.

SOROZAT

Fél évezred házasság
Hat idős szerelmespárt követtek egy teljes
éven át a Netflix dokumentumfilmesei,
hogy megmutassák nekünk, mit gondolnak boldogságról, párkapcsolatról, életről
és elmúlásról a különböző kultúrákban,
olyan élettapasztalattal, ami csak azon
szerencséseknek adatik, akik megérik a
nyolcvanas éveiket. Erről a generációról
ritkán készülnek filmek vagy sorozatok,
és a pandémia óta – személyes és digitális
kapcsolattartás hiányában – még inkább
láthatatlanná váltak a társadalom számára. Brazíliától Japánon át Spanyolországig
bepillanthatunk egy-egy kivételes házaspár életébe, akik legalább fél évszázadot
töltöttek már együtt – összeadva ez már
csaknem fél évezrednyi együtt ébredés,
egymás létezésének biztonságában eltöltött idő. Ezért is a legmegkapóbb pillanatok, mikor a halálukról beszélgetnek, és
arról, hogy egyiküknek egy időre egyedül
kell majd megbirkóznia a másik nélküli
élettel. Mi talán még sosem gondolkodtunk
ilyesmin, számukra azonban természetes arról beszélgetni, milyen romantikus
lesz, ha majd összetalálkoznak a hamvaik,

miután mindketten elmentek. Ha nem is
fejtjük meg a sírig tartó szerelem receptjét
– hiszen minden pár más, másképp csiszolódott össze –, rengeteget tanulhatunk tőlük, olyan apróságokat is, hogy a tevékeny
élet – amelynek a pihenés is része –, illetve
az egymásra fordított figyelem a legjobb
befektetés a boldog öregkorba, és ezt nem
lehet elég korán kezdeni. Az sem kibúvó,
ha valakinek közben hat gyereket kell felnevelnie. Példaértékű, ahogy az amerikai
házaspár, David és Ginger nem akarnak
a gyerekeikre terhet hagyni, eladják a házukat, leegyszerűsítik az életüket, megszervezik az ápolásukat és kifizetik előre
a temetésüket. A brazil történet még egy
különleges szempontot hoz be a sorozatba,
mivel két nő 43 éve tartó harmonikus párkapcsolatának színes, vidám, zenével és
tánccal teli hétköznapjait mutatja be.
(Szerelem egy életen át: Hat szerelmes történet, Netflix)

SOROZAT

Háziasszonyból hősnő
Szappanoperából percek alatt izgalmas krimibe
fordul a BBC walesi sorozata, bár minden részben
van legalább egy melankolikus zenére merengés,
amikor a főszereplő, Faith rendes háziasszonyként
megiszik egy üveg sört vagy egy pohár bort, miután
lefektette a gyerekeket. Másképp talán nem is lehet
elviselni ezt a fogcsikorgatóan boldog, hervasz
tóan hétköznapi házaséletet, az eszményi férjjel,
két kisiskolás lánnyal és egy pufók bébivel. Férjével sikeres ügyvédi irodát visznek (egyelőre ugyan
csak a férje dolgozhat) és van egy szemérmetlenül
dizájnos, tengerre néző családi házuk. Aztán egy
szempillantás alatt elporlik a mézes-mázos kép,
és Faith elnyeri örök szimpátiánkat, amikor vissza
akar menni dolgozni, az anyósa pedig megjegyzi,
„de hát már olyan kis házias lettél!” Faith (a háta
mögött) elküldi a p…ba, ami így nem hangzik el elég
gyakran a köztévén. Evan ezzel szemben megtestesíti a legrosszabb férjsztereotípiákat: míg felesége szülési szabadságra megy, csődbe viszi a céget,
sikkaszt és hazudozik, talán még szeretőt is tart,
aztán egy napon köddé válik, menti a saját irháját,
adósságban és életveszélyben felejtve a családját.
Kettős élete nyomait lassan Faith is felfedezi, miközben próbálja megtalálni, mielőtt még korábbi
ügyfelei (mint kiderül, drogkereskedők és rablógyilkosok) találják meg. Faithből egyre inkább kibújik a penge agyú, öntudatos nő, akit már nem lehet bezárni a tökéletesnek látszó kalickába. Emiatt
sok ellensége akad, a nyomozónő mindenáron rá
akarja kenni, hogy ő tüntette el a férjét, és férje
családjából egyedül az apósa nem támadja hátba.
De szabotálják a kollégái, cseszegetik az ügyfelei,
a bank, a maffiózók, az unatkozó öreglány a szomszédból és a férfiak, akik segíteni ajánlkoznak, de
csak be akarnak férkőzni a bugyijába. Egyszemélyes háborút vív a világgal, mégsem roppan össze
és nem keseredik meg. Ilyen egy igazi hősnő, a háziasszonyság Jeanne d’Arcja. Amennyire keresi a
férjét, annyira nem várjuk már, hogy Evan hazatérjen – legfeljebb azért, hogy kanosszát járjon bűneiért, és utána Faith úgy rúghassa ki, hogy legalább a
csatorna túloldáig repüljön.
(A bizalom ára, Duna TV)
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Küldetés
teljesítve

Az idén 180 éves
budapesti Skót
Misszió története több
szálon is kapcsolódik
Terézvároshoz.
A Magyarországi
Református Egyház angol
nyelvű gyülekezeteként
működő misszió itt
alapított iskolát,
zsidó családoknak
nyújtott menedéket
a leányinternátus később
Auschwitzba deportált
nevelője, Jane Haining és
a mai napig a Vörösmarty
utcában van a ma már
St. Columba néven
működő skót gyülekezet
templomtere.

A legenda szerint az első két skót misszionárius Palesztinából hazafelé menet cövekelt le Magyarországon,
1839-ben. Evangelizációs munkát végeztek a Közel-Keleten, ám mivel egyikőjük leesett egy tevéről és megsérült, jobbnak látták, ha inkább Skócia felé veszik az
irányt. Hazafelé menet valami nyavalya is elkapta őket
egy dunai hajóúton, úgyhogy amíg teljesen fel nem
épültek, kénytelenek voltak a Habsburg Birodalomban
„vesztegelni”. Ekkor ismerkedtek meg József nádor feleségével, a mélyen hívő protestáns Mária Dorottya (teljes
nevén Mária Dorottya Lujza Vilma Karolina) főhercegnővel, aki rábírta őket, hogy folytassák térítő szolgálatukat a magyarországi zsidóság körében. Itt maradtak,
hogy megágyazzanak a Skót Missziónak – 1841-ben a
Lánchidat építő Adam Clarkkal együtt már több skót
presbiteriánus lelkész is Budapestre érkezett, hogy
Mária Dorottya támogatásával protestáns gyülekezetet
szervezzenek a katolikus Habsburg Birodalom közepén. Az első gyülekezet magvát a Lánchíd építésére érkező skót munkások és családjaik alkották.

Egy keresztény, egy zsidó kislány

Csejtei Orsolya

Az edinburghi Zsidó Bizottság John Duncan tiszteletest
nevezte ki afféle hittérítő „rabbinak”, aki személyes
tanúságtételei mellett keresztény irodalmat terjesztett
a Jézusra fogékony magyar zsidóság körében. A többi
keresztény egyházzal szemben a skót presbiteriánusok
nem tekintették kollektíve bűnösnek a zsidóságot Jézus
megfeszítésében, sőt úgy gondolták, minél több zsidót
térítenek keresztény hitre, annál hamarabb érkezik
el a megváltó második eljövetele. A Pesti Református

Egyház részeként főleg skóciai adakozásból működtek. Kezdeményezésükre épült meg a Bethesda kórház,
1846-ban pedig leányiskolát alapítottak az V. kerületi
Hold utcában. A misszió koncepciója az volt, hogy ha
egy padba ültetnek egy zsidó és egy keresztény kislányt, akkor a személyes kapcsolat miatt nem alakulnak ki előítéletek.
A korabeli beszámolók szerint nemcsak a zsidó, de
a protestáns családok körében is nagy népszerűségnek
örvendett az iskola, olyannyira, hogy 1910-re kinőtték
a Hold utcai épületet és költözniük kellett. A belvárosi
házat eladták, gyűjtést szerveztek, majd egy a terézvárosi Vörösmarty utcában megvásárolt ingatlanban
létrehoztak egy már polgári elemi iskolaként és internátusként hivatkozott alma matert, amelynek a helyén
a mai napig általános iskola működik.

Jane Haining marad
Az első világháború alatt a skót misszionáriusokat hazahívták, s bár a magyar hívek tovább folytatták a mis�sziós munkát, az épületet a háború végéig a katonaság
rendelkezésére kellett bocsátani. Az 1920-as években
ismét teljes gőzzel üzemelt az iskola, 1932-re több mint
400 tanulója volt, a beiratkozott gyerekek háromnegyede zsidó származású. Azt mondják, aki akár csak egyszer is a lelkészként ekkoriban itt szolgálatot teljesítő
Knight házaspárnál vendégeskedett, nagy valószínűséggel meg is keresztelkedett.
A második világháború kitörése és a vele járó zsidótörvények egyre nagyobb feszültséget keltettek a társadalomban, de a Skót Misszió mindennapjaiba ez vajmi
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kevéssé szivárgott be. 1940 nyarán Knight tiszteletes így
írt a Budapestről küldött jelentésében: „Iskolánk épülete Mennyország a külvilág dühödt antiszemitizmusával szemben.” 1941-ben aztán Knightot családjával és
misszionáriusaival együtt hazarendelték, az iskola skót
nevelőnője, Jane Haining azonban a maradás mellett
döntött, és a Magyar Református Egyház Jó Pásztor elnevezésű missziójával közösen aktívan részt vett a vészkorszak alatti embermentésben. Lengyel menekültektől kezdve zsidó családokon át egészen Magyarország
miniszter-, majd köztársasági elnökéig, Tildy Zoltánig
nagyon sokan menedéket kaptak a Vörösmarty utcai
épületben. Knight távozása után gyakorlatilag Haining
vezette a missziót – képtelen volt elfogadni, hogy bárkit
vallási vagy faji hovatartozása miatt hátrányos megkülönböztetés érjen. Minden erejével, sőt erején felül is
mentette, akit csak tudott. Azon túl, hogy az épületben
búvóhelyet biztosított az üldözötteknek, a tanulmányaikkal már végzett diákok közül sokakat álláshoz segített
Nagy-Britanniában, amivel az életüket mentette meg.

teremtett számukra: „Minden este áhítatot tartottunk.
A bombázások alatt sem volt pánik, mert a szüleink belénk táplálták: meghalni együtt, az nem olyan borzasztó.
És Krisztus minden hajszálunkra vigyáz.”

Vendégszeretet és misszió

Jane Haining

1944 decemberében a Vörösmarty utcai épületből
mindenkit „kilakoltattak”: a zsidókat gettósították, a
többieket szélnek eresztették. Megszállta a katonaság, egyes beszámolók szerint a háború végére jelentősen megrongálódott: valamennyi ablaka betört és
a tető is felújításra szorult. George Knight 1946-ban
visszatért, de az iskolát 1948-ban államosították, a
Skót Misszió felé eső bejáratát pedig befalazták. Általános iskolaként ugyan tovább működhetett (és működik ma is), de a skót presbiterek a kommunizmus
alatt nem szolgálhattak Magyarországon. A hidegháború időszakában az ösztöndíjprogramjukban koráb-

Csak pezsgő és csokoládé
Benes Miklósné Zsófi néni, akivel 1985-ben Nógrádi Gábor készített interjút az Új Tükörben, 1900-ban
abban az épületben született a Vörösmarty utcában,
amelyben később a Skót Misszió és az iskolája is helyet
kapott. Azt mesélte, hogy a háború alatt mind az iskola, mind a missziós ház tele volt menekültekkel – Tildy
Zoltán a harmadik emeleten bujkált, alatta két szinttel
mintegy száz anya és gyerek rejtőzött. „A gyülekezeti
termet középen egy szekrénysorral választottuk ketté –
meséli az interjúban –, egyik oldalán a fiúk voltak, a másikon a lányok, a dobogón és a karzaton pedig az anyák.
A férfiak máshol bujkáltak, itt nem lehetett a felnőtteket
nemek szerint elkülöníteni. Tildy Zoltánék a harmadik
emeleten rejtőztek, róluk keveset tudtam, Nagy Lajos
lelkész gondozta őket. Nekem az internátust kellett
berendeznem a menekülteknek. A svéd Vöröskereszt
ágyakat, tüzelőt meg élelmet is ígért, végül csak riadt,
sovány gyerekek érkeztek némi meleg ruhával. Azt se
tudtam, mit csináljak.”
Az iskolában 1944. április 5-én még kiosztották a bizonyítványokat, de a diákoknak másnap már fel kellett
varrniuk a sárga csillagot. A Skót Misszió hivatalosan
bezárt, Jane Haininget pedig a Gestapo letartóztatta.
Zsófi néni emlékszik egy kusza betűkkel írt lapra, amely
nem sokkal később tőle jött, az asszony szerint már
Auschwitzból. „Csomagot kért. Elmentem a postára.
Nevettek, és azt mondták: oda csak pezsgőt és csokoládét lehet küldeni.”
A missziós épület falai között a német megszállás
után elvben csak az árvák maradhattak, a tanítónők
azonban titokban Szálasi hatalomátvételéig, azaz 1944
októberéig tanították az ott megbújó gyerekeket. Az ablakokra újságpapírt tettek, a folyosóra nem mehetett ki
senki, rövid órák váltakoztak rövid szünetekkel, kettesével rohanás a pincébe, napjában többször is.
Egy ott bujkáló túlélő, akkoriban kamaszlány, arról mesélt az Új Tükör korábban hivatkozott írásában,
hogy a teljes kiszolgáltatottságban és megaláztatásban
a misszió menedéke mindvégig biztonságos légkört

Tavaly ősszel jelent meg
a Prea Kiadó gondozásában
Halász Margit Hetvenhét
vörös bárány című
gyerekkönyve, amelyet
a szerző Jane Haining
emlékének ajánl. A kislány
Jane mesemondó Roy
barlangja előtt üldögél
valahol a messzi Skóciában,
és hallgatja a skót és
magyar tündérmesék
világából táplálkozó
csodaszép történeteket.
A könyv zárómeséje (A lány,
aki sírva varrta az égre
a csillagokat) az ő életét
dolgozza fel.

ban részt vevő magyar lelkipásztorok gondoskodtak
a misszió munkájának folytatásáról: heti rendszerességgel tartottak magyar, illetve időnként angol nyelvű
istentiszteleteket.
Ma az egykori skót iskola épületegyüttesének bal
oldali bejárata a St. Columba Skót Gyülekezeté. Ugyan
már két különálló épületről van szó, máig élő kapcsolat
van a gyülekezet és a szomszédos iskola tanárai, valamint diákjai között. A templomban ma is őrzik Jane
Haining emlékét. 1982-ben emléktáblát is avattak a
skót nevelőnő tiszteletére: „Nincs senkiben nagyobb
szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.
Ján. 15. 13.” Két évvel később, Haining halálának 40.
évfordulóján a Mazsihisz is megemlékezett egy táblával a mártír nevelőről.
A gyülekezet továbbra is hisz a vendégszeretet és a
misszió fontosságában. Az épület történetének tiszteletéből fakadóan több közösséggel is megosztják templomukat: a skót gyülekezet mellett a menekülteket segítő Kalunba Nonprofit Kft., a Sófár Messiáshívő Zsidó
közösség, egy orosz nyelvű keresztény gyülekezet és a
Fasori Református Gyülekezet egyik bibliaköre is ebben az épületben tartotta, tartja alkalmait.
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Kézműves leveses
Átszellemülten és jogos
büszkeséggel mesél
Varga László a lépésről
lépésre valóra váló
álmáról: egy házias,
nagymama konyhája
jellegű levesmérésről.
Itt tényleg minden a két
keze munkáját dicséri –
pedig messziről indult
és hosszú utat tett meg
Terézvárosig.

A gondolat megszületése, többévnyi lélektani felkészülés, átgondolás, elemzés, majd több hónapnyi
megfeszített munka és előkészítés után, október óta
várja a levesek szerelmeseit a talányos nevű Húsleves és Társai levesező a Zichy Jenő utcában.

Sokat a jóból
Varga László Sárospatakról, a Miskolci Egyetem
közbeiktatásával érkezett Budapestre, ahol multikörnyezetben, majd szabadúszóként az IT világában dolgozott másfél-két évtizedet. Vendéglátós
háttere sem családilag, sem személyesen nem volt.
Csak egy álma. Hogy olyan húslevesből ehessen,
amit tényleg szeret és annyit, amennyitől tényleg jóllakik. Ez kicsit úgy hangzik, mint ahogy az
éhenkórász Ludas Matyi álmodozik „aranysárga
húslevesről, telis-tele tésztával”. Pedig inkább világszemlélet, megközelítési mód, szenvedélyesség
László részéről.
Az álom jó fogódzónak bizonyult: a szenvedélyesség mellé páratlan alaposság társult, Varga

László a kibérelt kis konyhát aprólékosan, részletről részletre haladva újította fel, varázsolta át, hol
barátokkal, hol egyedül barkácsolt, míg végül elkészült álmai levesezője.
A kulcsrecept, vagyis a húsleves hosszú évek óta
tökéletesedett, itt „csak” az alapanyag-kitalálás, -beszerzés jelentett átmeneti kihívást. De aztán meglett
a megfelelő hentes, Hercegkútról jön a házi kolbász
és a jóféle szalonna, egy „otthoni”, sárospataki kézműves tésztakészítő-manufaktúrával is sikerült
megállapodnia, ők szállítják az utánozhatatlan eperlevél, lúdgége, cérnametélt és más levesbetét száraztésztákat. Jó alapanyagok nélkül nincs jó étel.

Megtanulta, amit kellett
Szaktudás nélkül László nem vágott volna bele egy
ekkora vállalkozásba, így nem restellt iskolapadba ülni, és megfelelő képesítéseket, tudást szerezni vendéglátós menedzserként, felszolgálóként,
szakácsként. Hasonló alapossággal tervezte meg
a kiszolgálást, az ételkészítést, most állnak rá az

Gasztro
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Üvegből bor

FOTÓK: BERECZ VALTER/
KÉPSZERKESZTŐSÉG

A szárnyasból
készült ételben egy
grandiózus, húsos
pulykanyakrészlet
és egy csirkeszárny
képviseli a
húsfrontot, míg a
marhahúslevesben
vajpuhára, rezgősre
főtt, falatnyi
kockákra vágott
marhalábszár adja
az ízvilág gerincét.

elviteles csomagolás fenntartható változatára, és
készülnek a márkanevet hordozó arculati anyagok.
Működésbe lép egy különleges melegen tartó is,
amely László reményei szerint forradalmasítja a ki
szolgálás sebességét: a kiporciózott adagokat befőt
tesüvegben tudja majd kiadni az utcán sorban álló
vendégeknek. Hogy lesz-e később leülős-vendégte
res kiszolgálás, az a jövő kérdése, jelenleg elviteles
kiszolgálásra és kiszállításra van felkészítve a hely.
„A pandémia miatt könnyebb volt helyet találni,
nem kellett vendégtéri kiszolgálásra berendezked
ni, és jutott idő mindent kigondolni, kikísérletezni”
– találta meg az ürömben az örömöt Varga László.
És hogy mennyire komolyan gondolja, amit egyszer
a fejébe vesz, az is bizonyítja, hogy a budai zöld
övezetből a levesezővel együtt maga is beköltözött
Terézvárosba, így háromszáz méternél sosincs tá
volabb az üzlettől…
A tervek és az előzetes stratégiák persze arra va
lók, hogy aztán el lehessen tőlük térni, néhány pon
ton László is így tett. Az eredeti elképzelés szerint
csak levesek és desszertek (palacsinták és kókusz
golyó) szerepeltek volna az étlapon, de a közönség
igény kikényszerítette, hogy egy-egy főétel is le
gyen. Így jelenleg a nagy, klasszikus levesek mellett
minden héten van néhány főétel is, esetenként hét
közben is módosítják a választékot.

Pulykanyak és marhalábszár
A legendás levesek között felbukkan a palócleves, a
Jókai vagy csülkös bableves, a gulyás és babgulyás,
a tárkonyos raguleves, illetve mindig van legalább
egy vegán opció is: borsó-, gomba-, zöldségkrémle
vesek. Egyetlen stabil pont van, ez pedig a húsleves,
méghozzá két változatban. A könnyebb, szárnyasból
készült ételben egy grandiózus, húsos pulykanyak
részlet és egy csirkeszárny képviseli a húsfrontot,
míg a marhahúslevesben vajpuhára, rezgősre főtt,
falatnyi kockákra vágott marhalábszár adja az íz
világ gerincét. Mindkettőben sok-sok répa és a már
említett, sárospataki manufaktúra által készített,
tetemes mennyiségű tészta biztosítja a László által
eredetileg megálmodott jóllakást. Ízfokozó semmi
ben sincs, csak nemes ízek. Az éveken át tökéletesí
tett receptek nem publikusak, nem tudjuk közölni
őket, megkóstolni viszont érdemes, a visszajárás
pedig onnantól garantált.
BK

Egyre kevésbé része a napi rutinnak
az üvegek visszaváltása, pár nagyobb
közért veszi csak be a flaskákat,
jó esetben a hulladéksziget vár rájuk,
de sokan a kommunális hulladékba
dobják őket. A Király utcai
Borbázis egyedülálló módon vállalja
azt, hogy vevői levásárolhatják
üzletükben a behozott nem betétdíjas
üres üvegek árát.
Magyarországon (is) nagyságrendekkel több
üveghulladék keletkezik, mint harminc évvel ez
előtt: hazánkban évente 100 ezer tonna üveg ürül
ki, amely szinte 100 százalékban újrahasznosít
ható lenne és 20 százalékos energiamegtakarí
tást jelenthetne – ha bekerülne a körforgásba.
Egyedülálló lehetőséget kínál az újrahasz
nosításra (és a lelkiismeret megnyugtatására)
a Király utcai borkereskedés: visszaveszik, és
törzsvásárlói akciójuk keretében levásárolhatóvá
teszik az üvegek árát az üzletükben.
„Erre a szolgáltatásra mi etikus marketing
eszközként tekintünk, áldozunk rá, hiszen az üve
gek elszállítása szervezéssel és költséggel jár, de
megéri, a vásárlók nagyon szeretik a programun
kat. A vevőink fele most már üveggel jön hozzánk,
átlag 10 palackkal érkeznek. A legtöbben a VI–VII.
kerületből vásárolják le nálunk az üres boros- és
egyéb üvegek 50 forintos visszaváltási árát, elég
sokan érkeznek a VIII–IX. kerületből, de dobogó
sak még az Óbudáról és Újbudáról visszajáró vevő
ink is” – sorolja Keresztesi Zoltán üzlettulajdonos.
A vásárlók azonnal felhasználhatják a kedvez
ményt, vagy igény esetén egy kis pontgyűjtő füzet
ben gyűjthetik a visszavitt üvegekért járó pontokat,
amelyeket később is be tudnak váltani. A törzsvá
sárlói konstrukció jóvoltából akár 10–25 százalék
kedvezményt is kaphatnak a polcárból.
Hosszú távú cél, hogy az újrahasznosított üve
gek azokhoz a borászokhoz kerüljenek vissza,
akiknek a borait árulják, de ez országos szintű
szabályozást igényel, ugyanis redukálni kellene
az üvegtípusok számát – jelenleg közel 120 fajta
üveg van forgalomban.
Addig is sokat tehet ez az egyetlen üzlet (és ve
vőköre) a körforgás biztosításáért.
„A programmal jelenleg évente közel 250 ezer
üveget juttatunk vissza az üveggyártás folyamatába.
Ezzel a mennyiséggel megközelítőleg 17 250 kWh
energiát, 16 tonna szén-dioxidot, 50 tonna hulla
dékot és 60 tonna nyersanyagot spórolunk meg”
– árulja el Keresztesi Zoltán, aki azt kéri, mielőtt el
indulunk hozzájuk a – tisztára mosott – üvegekkel,
olvassuk el a visszaváltás feltételeit a honlapjukon:
www.borbazis.hu/uvegvisszavaltas.
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Hogyan védekezzünk a kullancsok
által terjesztett betegségek ellen?
Mivel enyhe telünk volt, bőségesen számíthatunk a kullancsok jelenlétére, és nem csupán
az erdőkben, mezőkön, de a belvárosi környezetben, a parkokban, játszótereken is.
Az apró vérszívók között vannak olyanok, amelyek komoly betegségeket is
okozhatnak. A kullancsok által terjesztett
agyvelőgyulladás ellen a leghatásosabb a
gyermekek és felnőttek esetén is a védőoltás. Ezt tavasszal érdemes beadatni. A háziorvos tud receptet írni, és a gyártó cégek
némelyike a szezon elején jelentős kedvezményeket is ad, így most érdemes megszerezni a vakcinát. Azért is fontos előre gondolkodni, mert ezek az oltások csak pár hét
elteltével adnak védettséget.
A kirándulások, szabadban töltött napok
végén érdemes átnézni az egész testet, mivel
ilyenkor még találhatunk olyan kullancsot,
ami nem jutott a bőr alá. Ha már vérszívás
közben vesszük észre az apró rovart, semmiképp se nyomjuk szét, ne próbálkozzunk
megfullasztani krémekkel, olajokkal. Ilyenkor ugyanis ijedtében visszalöki a nyálával
keveredett vért a gazdatestbe, így a vírusok
bejuthatnak a szervezetbe.

A legjobb kézzel, vagy erre a célra szolgáló csipesszel finom, lassú mozdulatokkal
megtekerni a kullancsot, ami így jó esetben
elengedi a bőrt. Ha kiszedtük, érdemes fertőtleníteni a szúrás helyét, de csak annyira,
hogy a későbbiekben figyelni tudjuk a bőr
elváltozását. A Lyme-kórnak ugyanis az a
legjellemzőbb tünete, hogy piros folt mutatkozik meg a bőrön. Ez a betegség antibiotikummal jól gyógyítható, forduljunk azonnal
orvoshoz, ha megjelent a piros kör.
Sokkal veszélyesebb a kullancsok által
okozott agyvelő- és agyhártyagyulladás, ami
antibiotikummal nem kezelhető, és akár bénulást is okozhat. Ezt csak a már megjelenő
tünetek mutatják, védekezni ellene pedig kizárólag a védőoltással tudunk.
Mindenkinek azt javaslom, jegyezzék meg
a napot, amikor magukon vagy a gyerekeken
kullancsot találtak, és akár írják be egy naptárba is, mivel később nagyon fontos tudni,
hogy mikor történt a fertőzés. Érdemes használni a különféle rovarriasztó szereket is, de
ezek sem adnak teljes védettséget.

DR. KOVÁCH ISTVÁN
gyermekháziorvos

ZÖLD TÁRSAINK

Virágokkal a méhekért
Színpompás, illatozó virágok ültetésével hozzájárulhatunk a városi méhek életben maradásához. Némi odafigyeléssel balkonkertünket
nemcsak szemet gyönyörködtető virágszigetté,
de valódi méhlegelővé varázsolhatjuk.
Pár évvel ezelőtt a Földtudományi Intézet, az Earthwatch Institute deklarálta, hogy
világunk legfontosabb élőlényei a méhek, és
felhívta a figyelmet arra is, hogy vészesen
fogyatkoznak a mezőgazdasági növényeinket beporzó rovarok. Kipusztulásuk beláthatatlan következményekkel járna: nemcsak a
méz, de a leggyakoribb haszonnövények 70,
illetve a gyümölcsöktől kezdve a zöldségeken
át az emberiség élelmének 30-35 százaléka
tűnhet el örökre.
A méhbarát balkon kialakításának legfőbb
szabálya az, hogy nem szabad semmilyen
vegyszert, műtrágyát használni, a kártevők
ellen a növények ápolásához természetes szereket kell bevetni. Például a fokhagymás permet kitűnő gomba- és vírusölő, a levéltetvek
ellen pedig vízben áztatva jó hatású a csalánlevél és a mosódióhéj is.

Egy termetes kaspóban
vagy jó vízáteresztésű, széles
balkonládában kicsinyke virágos rétet alakíthatunk ki. Nagy
előnye, hogy a tárolóedényen, a
jó minőségű virágföldön és a magokon kívül semmire sincs szükség, és
az öntözésen túl nem igényel több törődést. Ha
szerencsénk van, akkor annak ellenére, hogy
többnyire egynyári virágokról van szó, szétszórt magjaik a következő évben is kikelnek.
A készen kapható keverékekből érdemes olyat
választani, amelyik minél több vadvirág magjából áll, hogy kertünk tavasztól késő őszig odavonzza és táplálékkal lássa el a méheket.
Az illatokon túl kifejezetten csábítók számukra a feltűnő, élénk színek – egyes kutatók
szerint a kedvencük a kék, mások szerint a bíbor, de akadnak olyanok is, akik úgy gondolják, hogy a sárga a favorit. Látásuk a zöldre,
a kékre, a bíborra épül, a pirosat ibolyántúli
sugárzásként érzékelik. Nemesebb virágokból összeállított méhlegelőnél is célszerű a
sokszínűségre törekedni. Napfényes balko-

Egy kilogramm méz
előállításához a méheknek
2 millió virágot kell
meglátogatniuk,
a szükséges nektár
mennyiség begyűjtése
során 144 ezer kilométernyi
utat tesznek meg.

nokon egymás mellé állított cserepekben
például tátikából, levendulából, mézvirágból,
rózsából, veronikából, a bájos nyuszifülként
ismert talajtakaró gyapjas tisztesfűből, illatos
gólyaorrból, szellőrózsából, vaníliavirágból,
az elnyílása után száraznövényként is rendkívül mutatós kék iringóból alakíthatunk ki
vegyes virágsarkot.
A fűszernövények legtöbbje, a zsálya, az
oregánó, a borsika, a kakukkfű, a rozmaring, a
narancsmenta is mágnesként vonzza a mézelő
rovarokat, de a gyógynövényeket is kedvelik.
Méhbaráttá tett balkonunkon nemcsak
annak örvendhetünk, hogy tettünk valamit
ezekért a felbecsülhetetlenül hasznos rovarokért, de a városban ritkán felbukkanó pillangókban is gyönyörködhetünk. 
DÁ
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Vissza
a természetnek!
Május 8-án elindul a lakossági
komposztgyűjtés a Hunyadi téri
csarnokban, amely egyéni szinten
is lehetőséget ad a környezetbarát
hulladékkezelésre. A komposzt
használatával kapcsolatban pár dologra
fontos odafigyelnünk.
Magyarországon fejenként és évente átlagosan 381
kg szemetet termelünk, ennek a 20-30 százalékát
zöldhulladék adja, és jelentős része újrahasznosítás nélkül kerül a szeméttelepre. Annak érdekében,
hogy ez a hatalmas mennyiség csökkenjen, a kerület vezetése megteremti a komposztálásra alkalmas
hulladékok összegyűjtésének lehetőségét.
Május 8-ától kezdődően szombatonként, reggel
8-tól 12 óráig komposztmester felügyeletével a terézvárosiak az alábbi hulladékokat helyezhetik el
a gyűjtőben: konyhában keletkező zöldhulladékok
– a déligyümölcsök kivételével gyümölcs- és zöldségmaradékokat (héjakat, csutkákat, leveleket,
szárakat), gyógynövények, fűszerek maradványait,
kávézaccot és teafüvet (teafiltert azonban nem!),
illetve tojáshéjat apró darabokra törve. Ezeken túl
elszáradt virágokat, cserepes növényeket és ezek
földjét is beletehetik a gyűjtőbe, minél apróbb darabokban.

Mást – a tojáson kívül állati eredetű dolgokat,
pékárut, feldolgozott élelmiszert, főtt ételt, valamint szervetlen hulladékot (pl. műanyag zacskókat)
– nem szabad beletenni a komposztalapanyagba.
A hulladékcsökkentés érdekében a zöldhulladékot
otthon valamilyen műanyag edényben kell gyűjteni és úgy elhozni a csarnokba.
Az összegyűjtött zöldhulladékot az önkormányzat munkatársai a Fővárosi Állat- és Növénykertbe
szállítják, ott készül komposzt belőle, amelyet a kerületi kertészek használnak majd fel. A Komposztáló Terézváros nevű Facebook-oldalon sok-sok információt találhatnak a komposztálás fontosságáról és
mikéntjéről. 
KA

Suhanjunk,
mint a metró!
Sorra dőlnek meg a bringásrekordok Budapesten
– az elmúlt egy évben a járványhelyzet és a bővülő kerékpáros-infrastruktúra miatt egyre többen
választják a közlekedésnek ezt az egészséges és
környezetbarát módját. A metrófelújítás újabb okot
adhat arra, hogy nyeregbe pattanjunk.
A Nyugati pályaudvarról a Kálvin térre nettó 16
perc alatt juthatunk el a metrópótló busszal – tehát
akkor ennyi a menetidőnk, ha a stoppert a megállóban indítjuk el, majd leszálláskor le is kapcsoljuk.
Ehhez persze fel kell férjünk, és nem állhat a jármű útjába semmilyen akadály. Autóval sem érünk
oda gyorsabban, csúcsidőben szintén körülbelül
negyedóra alatt tehetjük meg ezt a távot, a parkolóhely keresése azonban további 10-20-30 percet is
igénybe vehet – mindez jelentős költséggel és környezetszennyezéssel jár.
Az említett utat egy nem túl gyakorlott kerékpáros 12-15 perc alatt teszi meg – csúcsidőben és
azon kívül ugyanúgy –, és ezt még akkor is tartani
tudjuk, ha a Kálvin környéki utcák valamelyike a
célpont. De nemcsak időt és pénzt spórolhatunk,
ha a biciklit választjuk, a mozgás jót tesz az egész-

Nem csak időt és
pénzt spórolhatunk,
ha a biciklit
választjuk.

ségünknek és a megfertőződésre
is kisebb az esély.
A Magyar Kerékpárosklub
az M3-as metró középső, tehát a
Lehel tér–Nagyvárad téri szakaszának lezárása alatt a Nagykörút kerékpársávjait, a Kiskörút
– Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány ut
ca kerékpársávjait és
kerékpárútját, illetve a kisebb
forgalmú belvárosi utcákat javasolja a gyors és biztonságos bringásközlekedésre.
Dél felé a belvároson át a Duna-parti kerékpár
úton juthatunk el a Parlamentig, utána a Nádor utca
(a Széchenyi utcától dél felé egyirányú) – József
nádor tér – Harmincad utca – Petőfi Sándor utca –
Kecskeméti utca – Ráday utca – Bakáts tér – Tompa
utca (a József nádor tértől kerékpárral kétirányú)
útvonalon érdemes közlekedni.
Észak felé a belvároson át a Tompa utca – Ráday
utca – Kecskeméti utca – Petőfi Sándor utca – Október
6. utca – Nádor utca – Kossuth tér – Duna-parti kerékpárút sort ajánlják.
A Magyar Kerékpárosklub oldalán (www.kerekparosklub.hu/metropotlo) megannyi további útvonalat, illetve a memorizálásukhoz magyarázó videókat
találhatunk.
KA
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SUDOKU

TEKERVÉNYES

9 D

BEÍRANDÓK:
2 betűs
Út
szavak: Vő
Íz
3 betűs
10 letter word
Ki
szavak:
UzsonnázikOk
Alá
Ős
Dér
Ró
Ing
11 letter word
Sí
Lök

Mai
Női
Üde
Ünő
4 betűs
szavak:
Csap
Gúzs

Kupa
Ómen
5 betűs
szavak:
Bevet
Viasz
6 betűs
szavak:

Züllik
7 betűs
szavak:
Világos
8 betűs
szavak:
Eltunyul
10 betűs

szavak:
Uzsonnázik
11 betűs szavak:
Kíváncsiság
12 betűs szavak:
Individuális
15 betűs szavak:
Bűvészmutatvány

6 7

7 8 0
2 F C
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E
9
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0
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4
1
9 A
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9
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9
6
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D
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0
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Kíváncsiság

SKANDI

12 letter word
Individuális

Nátrium
---------------Autómárka

*

Vágóeszköz
---------------Foszfor

Köszönés
---------------Tova

Lim - ...

Hűsítő
---------------Méter

Erőforrás

Lián
---------------Nóta

Olaszország
autójele

15 letter word
Széchenyi
idézet

1. rész
Bûvészmutatvány

Horvát
olajcég

Szintén
----------------

Női név
----------------

Idézet
2. rész

Idézet
4. rész

... Gibson,
színész
---------------Kérdő
névmás

Lantán

Anód

Római 1

3. zenei
törzshang
---------------Jessica...,
színésznő

(Világ-)
háló

Idézet
5. rész

Női szólam

Bendő

Légnemű
anyag
---------------Polgári Törvénykönyv
Len
keverve!
---------------Róbert
Oszkár

Jogvita

Kálium
---------------Község
Nógrád
megyében

Névelő

Bak része!
---------------Kertet
művel

Patás állat
Siemens
---------------Görögország
autójele

Ilyen utas
is van
---------------Te és én
együtt

R
Kalamajka

Télen
hordjuk
---------------Fejet tartja

Haza
---------------Telefon
kódja

Társ
---------------Pázsit

T

*

Kezével
jelez

Idézet
3. rész

Egyik
vitamin
neve
---------------Hamis

Amper

Tantál
---------------Művészet
angolul

Óriáskígyó
---------------Kutya

Hosszú
magánhangzó

Lendület

Ilyen
technikus
a tűzijáték
szakértője

Rágógumi
márka

*

Fokozat a
karateban

Ételízesítő
---------------Cipész
szerszáma

Röntgen

... Annoni,
műsorvezető
---------------Ciprus
autójele

*

*

*
E

Liba
beszéde
---------------Oxigén

Szintetizátor
márka

REJTVÉNYNYERTESEK Az április 14-én megjelent lapszámunk rejtvényének nyertese: Sándor Soma. Beküldendő a színnel kiemelt sorok tartalma
2021. május 5-ig. Cím: Terézváros szerkesztősége, 1067 Budapest, Eötvös utca 3. A helyes megfejtők között 1 db 10 000 forintos Edenred utalványt sorsolunk ki.
A nyereményt a +36 70 445 4245-ös telefonszámon előzetes egyeztetés után személyesen lehet átvenni a 1067 Eötvös utca 5.-ben.
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APRÓHIRDETÉS
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás
bútormozgatással. Parkettacsiszolás,
aljzatkiegyenlítés, PVC-,
szőnyegpadló-lerakás. Minőségi,
precíz munka, mérsékelt árakon.
(Alapítva: 1998) Csapó György.
Tel.: 06-31-780-6430, 061-229-5694
festesma.iwk.hu

TERÉZVÁROSBAN ESZEM-ISZOM
VÁLASZD A HELYIT, LAKJUNK JÓL!
A Terézváros magazin ingyenes kuponmegjelentetési lehetőséget
biztosít a kerületben működő vendéglátóhelyeknek.
További információ a toreki.milan@terezvaros.hu e-mail címen kérhető.

Közös képviselet, társasházkezelés!

KUPON

Dr. Bíró Anna, Lőrincz Péter,
06-70-383-5004.
Iroda: Teréz körút 21.

keres! Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen,
külföldi vevők elérése.
Ismerős lakása eladó?
Hívjon, Ön is jutalékot kap!
06-20-9-600-600
Régiség-, hagyaték-, örökségfelvásárlás
magas áron készpénzért!

SZERPENTIN
SZALON
Régiségbolt és Kávézó

ZING BURGER
OKTOGON

Budapest, Teréz körút 20.

Burger és hasábburgonya vásárlása mellé

Budapest, Hegedű utca 1.

Minden vásárláshoz és fogyasztáshoz

EGY ESPRESSOT VAGY
EGY LIMONÁDÉT ADUNK.

#

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat

KUPON

+1 DB PEPSI TERMÉKET
ADUNK AJÁNDÉKBA
(alkalmanként és helyszíni vásárlás esetén).

ÉRVÉNYESSÉG: 2021.05.04.- 2021.05.30.

ÉRVÉNYESSÉG: 2021.04.28 - 2021.06.30.

KUPON

KUPON

#

Tapasztalat, referenciák!

Antik bútorokat (koloniált is),
festményeket, ezüstneműket, órákat,
dísztárgyakat, csillárokat, tükröket,
szőnyegeket, varrógépet, zongorát,
könyveket, érméket stb. Web:

kiszállással és azonnali elszállítással,
készpénzért vásárol régi és új könyveket,
teljes könyvtárakat, térképeket,
metszeteket, kéziratokat,
képes levelezőlapokat, festményeket,
porcelánokat, egyéb régiségeket,
teljes hagyatékot.

MEATING POINT

10%
KEDVEZMÉNY
a számla végösszegéből

Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 25.

10%
KEDVEZMÉNY
a vásárlás végösszegéből.

ÉRVÉNYESSÉG: 2021.04.28.-2021.05.31.

ÉRVÉNYESSÉG: 2021.04.28.-2021.05. 31.

KUPON

KUPON

#

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes

LÍRA-PONT

Budapest, Hunyadi tér park

#

magyarantik.hu, tel.: 06-70-673-7787

Tel.: 06(1)312-62-94; 06-30-941-2484.

feladni a Terézváros című lapban,
küldjön e-mailt az apro@terezvaros.hu
e-mail-címre a hirdetés szövegével,
számlázási névvel és címmel, valamint
a kívánt megjelenés(ek) darabszámával.
Az apróhirdetések feladása jelenleg
csak e-mailben, a fizetés kizárólag
átutalással történhet, személyes
ügyintézésre és befizetésre
átmenetileg nincs lehetőség.

MRSALE CAFÉ

MADHOUSE

Budapest, Weiner Leó utca 6.
A kupon

egy KÁVÉRA
vagy TEÁRA
vagy LIMONÁDÉRA
jogosít.
ÉRVÉNYESSÉG: 2021.04.28.-2021.05.31.

1061 Budapest, Anker köz 1-3.

A kupon felmutatása

#

Amennyiben apróhirdetést szeretne

20%-os
KEDVEZMÉNYRE
jogosít a számla végösszegéből

(kivétel az ebédmenü és akciós termékek)

ÉRVÉNYESSÉG: 2021.04.28.-2021.06.15.

#

Apróhirdetések feladása:

Nagyvilág
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365 SZÍVET FESTETTEK FEL

Halandzsakampány
az írástudásért
EHETŐ ZSÍRKRÉTA
A zsírkrétát a legtöbb gyerek olykor a szájába veszi,
noha veszélyes, környezetszennyező: paraffinból, gumiból és mesterséges színezékből készül, egyes színek pedig ólmot is tartalmazhatnak. A japán dizájner
és grafikus, Kimura Naoko a gyereke számára nem talált elég biztonságos, természetes alapanyagú zsírkrétát, ezért nekiállt ilyet gyártani kidobott zöldségekből.
Répából lett a narancssárga, édesburgonyából a lila,
almából a piros. Ezután elindította saját zöldségkrétamárkáját, aminek nem csak az alapanyagai, a színei is
természetesek.

Az oldalt összeállította: Bálint Orsolya

Autó a szmog ellen
Az Airo nemcsak egy újabb önvezető
elektromos autó, hanem valóságos guruló
szmogszívó: az alvázába épített HEPAszűrőivel az alá beáramló szennyezett
utcai levegőt is folyamatosan tisztítja. Első
szériáját 2023-ban kezdhetik gyártani az
Egyesült Államokban. A dizájnja is izgalmas,
az oldala és a teteje fényre sötétedő üveg,
a belső tér pedig étkezővé, irodává vagy
hálószobává alakítható, ahol az üvegtetőn át
este a csillagokat nézhetik az utasok.

Nem létező nyelven írt reklámtáblákkal hívja fel a figyelmet az írástudatlanság globális
problémájára egy finn jótékonysági szervezet. Világszerte 774 millióan nem férnek hozzá
alapszintű oktatáshoz, hogy legalább írni-olvasni megtanuljanak, így elveszítik az esélyt
egy jobb életre. Az írástudatlanok kétharmada nő, miután több országban a kislányok
jelentős részét be sem íratják az iskolába, és
ez az elmúlt húsz évben alig változott. Pedig
a lányok oktatása a következő generációra
is hatással van: az iskolázott nők gyermekei
egészségesebbek, 50 százalékkal nő az esélyük, hogy megérjék az ötéves kort. A pandémia tovább mélyítette az oktatási szakadékot, ezért indított figyelemfelkeltő kampányt
a World Vision Finland, amelynek az volt a
szándéka, hogy az emberek átéljék, milyen
az, ha nem tudnak értelmezni egy fontosnak
tűnő feliratot. A húsvétkor indított kampánynak óriási visszhangja volt, fél Finnország felbolydult az érthetetlen plakátoktól, találgatták, vajon véletlen hiba vagy szándékos, ki és
milyen céllal tehetett ki ilyen hirdetést. Eközben a szervezet által felkért hírességek is rejtélyes, olvashatatlan üzeneteket posztoltak,
fokozva a zavart és a meghökkenést, amelyet
egy járókelő sem kerülhetett el, ha meglátta
az egyik halandzsa-óriásplakátot.

bristoli street art művészek a város
parkjaiba, hogy a jó időben ide kitelepülő embereket szeretetteljes
módon segítsék a távolságtartásban. A környezetbarát festékkel
készített, egymástól legalább két
méterre lévő szívekbe ülhetnek családok, szerelmespárok, és amióta
Nagy-Britanniában feloldották az
eddigi legszigorúbb korlátozásokat,
külön háztartásban élő barátok is,
egyelőre legfeljebb hatan.

INGYEN MEHET MÚZEUMBA
New Yorkban, aki megkapta a koronavírus elleni oltást. A manhattani
Természettudományi Múzeum környéke tavaly még a járvány egyik
epicentruma volt, ma hivatalos oltópont működik a Central Park mellett álló kiállítóhelyen. Tizenhat éves
kortól bárki bejelentkezhet ide az
ingyenes vakcinára, ráadásképp pedig végignézheti az óriás dinócsontvázairól és hatalmas meteoritjairól
híres múzeumot, ahol az Éjszaka a
múzeumban és a Men in Black című
filmeket is forgatták. New York város vezetése azt reméli, így többen
kérik az oltást, amit egy különleges
élménnyel is összekapcsolhatnak.

A jövő karikája
A kínai Hangcsou legnagyobb felhőkarcolója lesz a szuper-környezetbarát, végtelen kör formájú O torony. Kína legnagyobb
okostelefon-gyártója, az Oppo székháza a Jövővárosnak is hívott, felhőkarcolókkal teli városnegyed új „kapuja” lesz. Az épület
innovatív formája miatt saját magát árnyékolja és hűti, ezzel energiát spórol, amellett hogy maximálisan kihasználja a természetes
fényt, ezzel elősegíti az ott dolgozók jólétét és termelékenységét. Nyitott belső udvara összeér a mellette lévő parkkal és kis
tóval, így a helybeliek, valamint a turisták kedvenc közösségi tere
jöhet létre az UNESCO-világörökségére is büszke városban.

