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Közérdekű

Önkormányzati fogadóórák

Önálló rendőrkapitányság

Tisztségviselők

Bp. VI., Szinyei Merse u. 4. Tel.: 461-8141

Név		

A fogadóóra helyszíne

A fogadóóra idŐpontja

Soproni tamás

Polgármesteri Hivatal,	Előzetes időpont-egyeztetés
polgármester		Eötvös u. 3., V. em.
a (06-1) 351-7967-es számon

Temesvári Szilvia

V.–VI.–VII. kerületi tűzoltóság

Bp. V., Gerlóczy u. 6. Tel.: 317-5233

Szakorvosi rendelőintézet

Bp. VII., Csengery u. 25. Tel.: 321-2200

ÁNTSZ

Győrffy Máté

VI.–VII. kerületi szervezete
Bp. VII., Erzsébet krt. 51. Tel.: 342-5835

ideig szünet
elnek!

Polgármesteri Hivatal,	Minden hónap első hétfő 15.00–18.00
alpolgármester		Eötvös u. 3., V. em.	Előzetes időpont-egyeztetés
			
a (06-1) 351-7966-os számon
Polgármesteri Hivatal,	Minden hónap első hétfő 15.00–18.00
alpolgármester 	Eötvös u. 3., V. em.	Előzetes időpont-egyeztetés
képviselő (9. evk.)		
a (06-1) 351-7966-os számon

Miyazaki Jun

Polgármesteri Hivatal,	Minden hónap első hétfő 16.00–18.00
alpolgármester 	Eötvös u. 3., V. em.	Előzetes időpont-egyeztetés
képviselő (5. evk.)		
a (06-1) 351-8938-as számon

dr. Mogyorósi Sándor

Polgármesteri Hivatal,	Előzetes időpont-egyeztetés
jegyző		Eötvös u. 3., V/508.
a (06-1) 351-7965-ös számon

Választókerületek képviselői
Név

1.

Heltai László

A fogadóóra helyszíne

A fogadóóra idŐpontja

atározatlan

Evk.

LMP-iroda, V. kerület,
Csütörtök 18.00 vagy előzetes egyeztetés
Kálmán Imre u. 24.
alapján a (06-30) 751-8925-ös számon
		
Németh Helga Anna Polgármesteri Hivatal	Minden hónap utolsó szerda 17.00–18.00
Eötvös u. 3.
Előzetes egyeztetés a (06-30) 608-3687-es számon
		
Szilágyi Erika
Polgármesteri Hivatal,	Minden hónap utolsó kedd 17.00–18.00
Eötvös u. 3., V/516.
Előzetes egyeztetés a (06-30) 705-5568-as számon

2.
3.
4.

Kecskés Balázs

6.

Szász Károly
Polgármesteri Hivatal,	Minden hónap első csütörtök 15.00–17.00
	Eötvös u. 3., I/104.
Telefon: (06-70) 476-3783

7.

Sajószegi Péter

8.

Bálint György
Polgármesteri Hivatal,
Csütörtök 17.00–19.00 vagy előzetes egyez	Eötvös u. 3., V/516.
tetés alapján a (06-70) 314-5888-as számon
		
Gaár Iván Zsolt
MSZP-iroda,	Minden hónap első hétfő 17.00–19.00
Andrássy út 79.
Telefon: (06-20) 936-6613

fogadóórák
h

Polgármesteri Hivatal
(recepción érdeklődni)

Minden hónap első szerda 15.00–17.00
Telefon: (06-70) 768-5099

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

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar Vöröskereszt

Bp. VII., Szövetség u. 17. Tel.: 342-2712

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat
Bp. VI., Hegedű u. 7. Tel.: 322-0623

Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
Bp. VI., Podmaniczky u. 18. Tel.: 311-2230

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Kft.
Bp. VI., Rózsa u. 81–83. Tel.: 332-3962

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Bp. VI., Rózsa u. 81–83. Tel.: 3016-700

Főgáz észak-pesti szolgáltatási osztálya
Bp. XIII., Béke tér 9. Tel.: 462-6472, 465-6474

Budapest Főváros Kormányhivatala VI. kerületi
Hivatala Hatósági Osztály és hivatalvezetés
1063 Budapest, Szinyei Merse utca 4. Telefon: 4732714, 473-2718 Ügyfélfogadási idő: hétfő 13.30–
18.00, szerda 8.00–16.30, péntek 8.00–11.30

Budapest Főváros Kormányhivatala
VI. kerületi Hivatala Kormányablak

1062 Budapest, Andrássy út 55. Telefon: 795-8690
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd 8.00–
17.00, szerda 8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 8.00–14.00.

Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
1067 Budapest, Eötvös utca 3.
Központi telefonszámok: 342-0905, 342-0906, 3420907, 342-0908, 342-0909. Ügyfélfogadás: hétfő
13.30–18.00, szerda 8.00–16.30, péntek 8.00–11.30

Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs
1052 Budapest, Gerlóczy utca 6.
Telefon: 459-2305
E-mail: 6.ker.pvkirendeltseg@katved.gov.hu

Császárné Csóka Ilona

A személyes

10.

Polgármesteri Hivatal,
Eötvös u. 3., I/104.

Bp. VI., Podmaniczky u. 27. Tel.: 301-5050

Polgármesteri Hivatal,	Előzetes időpont-egyeztetés
	Eötvös u. 3., I/104.
a (06-20) 206-7263-as számon

Kecskés Balázs elnök, Németh Helga Anna alelnök,
Gaár Iván, Lindmayer Viktor, Kovács Aranka, Matolcsi
Györgyné, Molnár Gergely

Lindmayer Viktor
Polgármesteri Hivatal,
	Eötvös u. 3., I/104.

Előzetes időpont-egyeztetés
a (06-20) 935-6487-es számon

Tulajdonosi bizottság

Listán megválasztott képviselők
Név

A fogadóóra helyszíne

A fogadóóra idŐpontja

dr. Bundula Csaba
Polgármesteri Hivatal,	Előzetes időpont-egyeztetés
	Eötvös u. 3., I/104.
a (06-20) 956-0506-os számon
Simonffy Márta
Polgármesteri Hivatal,
	Eötvös u. 3., I/104.

Előzetes időpont-egyeztetés
a (06-20) 476-3806-os számon

Országgyűlési képviselő
dr. Oláh Lajos 		
		
		
		

Az önkormányzat bizottságai
Humán bizottság

Németh Helga Anna elnök, Szász Károly alelnök,
Császárné Csóka Ilona, Sajószegi Péter, Szilágyi
Erika, Grekovics Borbála, Hegyi András, Komjáthy
Anna, Takács Gergely

Pénzügyi és jogi bizottság

Bálint György elnök, Heltai László alelnök,
dr. Bundula Csaba, Kecskés Balázs, Sajószegi Péter,
Fülöp Gergely, Nyíri Gábor, Tóth Viktor, Töreki Milán

Környezetvédelmi bizottság
Fogadóórát tart a Teréz krt. 46. szám alatti
irodájában bejelentkezés alapján,
amelyet a +36 30 709 11-02-es telefonszámon vagy
a drolahlajos@dkp.hu e-mail-címen lehet megtenni.

Heltai László elnök, Bálint György alelnök,
Sajószegi Péter, Simonffy Márta, Szász Károly,
Csontos Gyöngyi, Matokanovic Lídia,
Szabó Krisztina Diána, Varga Máté
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Köszönet
a védőoltásokért
Hazánkban nemzetközileg is elismert színvonalú a csecsemők különféle betegségek elleni védőoltásának
gyakorlata. Néhányan ugyanakkor
ellenállnak ennek, időről időre hangosan kampányolnak az oltások ellen, bár Magyarországon jogszabályba ütköző az efféle, felelőtlen magatartás. Most, a koronavírus okozta
világjárvány idején érdekes jelenségre figyeltek fel a szakemberek. Mégpedig arra, hogy erős kapcsolat van a
kötelező védőoltás és az egyes országokban tapasztalható alacsonyabb
koronavírusos megbetegedési és halálozási arány között. Jelenleg is több
kutatás zajlik annak érdekében, hogy
bizonyítsák a BCG-oltás jótékony hatását a koronavírus elleni védekezésben. Tény, hogy azokban az országokban, ahol kötelező a tuberkulózis elleni oltás, kevesebben halnak
bele a koronavírus által okozott betegségbe, és annak az esélye is csökkenhet, hogy a fertőzötteknél súlyos
betegség alakul ki. A világ öt legnagyobb halálozású országa közül egyben sem kötelező a BCG-oltás, míg a
legsikeresebben védekezőknél mindenhol. Egy nemrég megjelent tanulmány szerint a tuberkulózis ellen
adott oltás azzal segít, hogy az immunrendszer nem teljesen felkészületlen az újfajta kórokozó ellen. Hazánkban 1953 óta minden csecsemőnek beadják ezt az oltást, amelynek
kifejlesztése Camille Guérin és Albert
Calmette francia immunológusok
nevéhez fűződik. Itt az idő, hogy hálával gondoljuk rájuk, akár csak
azokra a döntéshozókra, akiknek köszönhetően a magyar lakosság jó része megkapta csecsemőkorában ezt
az oltást. Mert ha csupán egy picike
esély is van arra, hogy ennek köszönhetjük most az életünket, egészségünket, már megérte!
Gajdács Emese
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Hétvégére megnyíltak a kerület terei
Lapunk folyamatosan ismerteti
azokat a kormányzati és Terézváros önkormányzata által hozott intézkedéseket, amelyek a veszélyhelyzet kihirdetésekor és azt követően életbe léptek. Az előző lapszámunk megjelenése óta eltelt
két hétben meghozott legfontosabb döntéseket vesszük számba.

Május 9-én az önkormányzat is
megünnepelte Európa napját.
Miyazaki Jun alpolgármester
a Nyugati téren felállított LED-fal előtt
(Az eseményről következő
számunkban olvashatnak.)

A kormány intézkedései
Kötelező a védőmaszk viselése
A boltokban és a tömegközlekedési járművökön a 1,5 méteres védőtávolság betartása és
védőmaszk viselése az egész országban kötelező. Augusztus 15-ig tilos nyilvános rendezvényeket, koncerteket, fesztiválokat tartani.
Újraindultak a szakrendelések
Telefonos előjegyzés útján újraindultak a háziorvosi és fogászati ellátások, a szakrendelések,
a transzplantációs beavatkozások bizonyos
formái és az egynapos sebészet ellátás. Fő szabály szerint az orvosok óránként négy beteget
fogadhatnak, a páciensnek telefonon kell időpontot kérnie az adott ellátásra, minden vizsgálat után fertőtleníteni kell a helyiséget.
Engedély helyett bejelentés
Új rendeletet alkotott a kormány a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről és az
ellenőrzött bejelentésről. A hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel is végezhető lesz
a legtöbb tevékenység, ezáltal is csökkenti a
kormány az ügyintéző-ügyfél találkozások
számát, valamint a vállalkozások adminisztrációs terheit. A bürokráciacsökkentő intézkedésnek köszönhetően akár a bejelentéstől számított kilencedik naptól szabadon elkezdhető
lesz a kívánt tevékenység.
Kiszállította az önkormányzat
a Föld napjára ajándékozott muskátlikat
a kerület lakóinak

420 milliárd fejlesztésre
A kormány 420 milliárd forint fejlesztési forrást biztosít a gazdaságvédelmi intézkedésekhez a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból (GINOP). Az éves fejlesztési keret módosításával többletforrás juthat
egyebek mellett a bértámogatási programra, a
vállalatok kapacitásbővítéseinek és beruházásainak támogatására, továbbá kedvezményes
vállalati hitelekre is.
Segítség a civil szervezeteknek
A veszélyhelyzet ideje alatt a kormány a civil
szervezetek munkáját segítendő, lehetővé tette, hogy elektronikusan szervezhessék működésüket, számviteli beszámolóikat szeptember végéig adhassák be, és a folyamatban lévő projektek támogatásával is a veszélyhelyzet
után számolhassanak el.

Terézváros
önkormányzatának intézkedései
Hétvégére megnyíltak a kerület terei
A május 9-i hétvégén az önkormányzat – a fővárosi intézkedésekkel összhangban – megnyitotta a Liszt Ferenc, a Jókai és a Hunya-

di teret. Az újranyitás egyelőre nem érinti a
sportpályákat és a játszótereket, erre csak a későbbiekben, további egyeztetéseket követően
kerülhet sor.

Kérj segítséget!/Segíts másokon!
Továbbra is várjuk azon idősek jelentkezését, akik nem tudnak magukról gondoskodni a járványhelyzet miatt. Jelentkezés itt:

06-1-344-6060
Ha viszont önkéntesnek jelentkeznél, itt
tudsz érdeklődni:
06-1-413-6601 (8–18 óráig hívható)

onkentes@terezvaros.hu

Igényelhetők a kríziscsomagok
Az önkormányzat önkéntesek bevonásával
megszervezte, hogy a lehető legrövidebb időn
belül eljussanak a kríziscsomagok a nehéz
helyzetbe került terézvárosiakhoz. A támogatást e-mailben a kriziscsomag@terezvaros.
hu címen, telefonon a 06-1-342-0904-es, hétköznapokon 10 és 13 óra között hívható számon igényelhetik azok a kerületi lakosok, akik
munkanélküliek, gyermeküket egyedül nevelik, nagycsaládosok, a járványveszély miatt a
jövedelem nélkül maradtak, vagy nyugdíjasok
és a nyugdíjuk nem éri el a 150 000 forintot.
Érkeznek az igénylések
Folyamatosan érkeznek az önkormányzat által meghirdetett, a veszélyhelyzetben bajba
jutottak segítését szolgáló Terézváros melléd
áll! és a hátrányos helyzetű gyerekek tanulását támogató laptopprogramra az igénylések.
Az önkormányzat segítsége úgy juthat el leghamarabb az arra jogosultakhoz, ha az igénylőlapokat szabályosan töltik ki és a szükséges
igazolásokat is hiánytalanul csatolják.
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Szükség lesz a büdzsé módosítására
A koronavírus-járvány alapvetően változtatta meg az önkormányzat
február végén elfogadott költségvetésében leírt idei terveit. Növekedtek a kiadások, csökkentek a bevételek, magától értetődően módosítani
kell a büdzsét és hozzáigazítani a kialakult helyzethez. Erről kérdeztük
Kecskés Balázst, a Demokratikus Koalíció frakcióvezetőjét, az önkormányzat pénzügyi és jogi bizottságának elnökét.
Kecskés Balázs

– Mik voltak a 2020-as költségvetés prioritásai?
– Az új városvezetés egyértelműen szakítani
kívánt a korábbi pazarló, gyakran észszerűtlen
pénzügyi döntésekkel. A választási kampányban haladó, modern és zöld Terézvárost ígértünk, amelyben a terézvárosi polgárok iránti
szolidaritás elsőbbséget élvez az irodaházak és
a szállodák igényeivel szemben.
A költségvetésben egyértelmű irányt mutatott a képviselő-testület, megkezdtük az előkészítését a hosszabb távú céljainknak, ezzel
együtt pedig rögtön belekezdtünk a választási ígéreteink megvalósításába. Tisztább, zöldebb, rendezettebb Terézvárost szeretnénk,
ezért a költségvetés prioritásai között a köztisztaság javítása, a rendészet, az útfelújítások, a társasházak, illetve az önkormányzati
lakások felújítása volt. Ezekre 20-50 százalékkal többet kívánunk költeni a korábbi évekhez
képest, amely a gyakorlatban több százmilliós
pluszforrást jelent.
Az önkormányzat szociális és támogatási rendszerére 20 százalékkal többet terveztünk, amelybe az óvoda- és iskolakezdési kiadások támogatása, a születési, lakhatási, fűtéstámogatások, illetve a szépkorúaknak járó
szolidaritási csomagok és utalványok is beletartoznak. Ennek a költségvetési többletnek a
jelenlegi helyzetben nagy jelentősége lett, így
mindenki számára létfontosságúvá vált a képviselő-testület előrelátása.

– A célokat, terveket hogyan írta felül a
koronavírus-járvány?
– Mindannyiunkat váratlanul ért a veszélyhelyzet, a családjainkat és az intézményeinket egyaránt megterheli. A terézvárosi városvezetés stabilitásra épülő pénzügyi
tervei azonban jelentős mozgásteret hagytak nekünk, így gyors és megfontolt döntésekkel segítünk a terézvárosiak nehézségein. A kerületben élő idősek, családok, egyedülállók, egészségi állapotuknál fogva rászorulók egyaránt megkapják a számukra
szükséges támogatásokat. Az önkormányzat egy új, több százmilliós szociális csomagot dolgozott ki, amelyet a Terézváros melléd áll! program keretében valósít meg. Ebben azonnali segítséget nyújtunk azoknak,
akik a veszélyhelyzet kihirdetése óta kerültek nehéz helyzetbe.
– Milyen további szolidaritási lépéseket
tett a képviselő-testület?
– A veszélyhelyzet kihirdetése óta nincsenek bizottsági vagy képviselő-testületi
ülések, ezért az egyéni képviselők önkéntesként dolgoznak a kerületben. Részt vettünk a szolidaritási csomagok és a mosható
maszkok házhoz szállításában, segítettünk
a pályázati úton elnyerhető laptopok üzembe helyezésében, illetve magánadományokat juttattunk el intézmények és rászorulók részére. A Demokratikus Koalíció frak-

cióvezetőjeként kidolgoztam egy javaslatot,
amelynek keretében a képviselők a veszélyhelyzeti időszak végéig lemondanak az őket
megillető költségtérítésről. Sikerként értékeltem, hogy ezt a kezdeményezésemet
egyhangúlag támogatták a döntés-előkészítő ülés résztvevői.

– Számításaik szerint mennyivel csökkennek a tervezett bevételek (építmény-, iparűzési, idegenforgalmi adó,
tulajdonosi bevételek)? Mely tételeknél
várhatók a legnagyobb veszteségek?
– Jelentős területeken érik elképzelhetetlenül nagy anyagi veszteségek a terézvárosi
önkormányzatot. A hivatal számításai szerint az építményadó-bevételek a felére, az
idegenforgalmiadó- vagy a gépjárműadóbevétel az ötödére esik vissza. A kormány
az egész országban ingyenessé tette a parkolást, amelynek elsősorban a belvárosokban élők, így a terézvárosiak látják a kárát.
Csak a parkolási bevételeink 500 millióval
fognak csökkenni. De itt érdemes megemlíteni, hogy még a parkolóhely-megváltások
esetében is 40 százalékos kieséssel számolnak a szakértők. Összességében véve több
milliárd lesz a veszteségünk, ez mindenkit
letaglózott.
– Az önkormányzatnak jelentős összegű
megtakarítása van, ez bevonható-e a kieső bevételek pótlására?
– Valóban komoly megtakarításai vannak
az önkormányzatnak, a költségvetés tervezésekor is jelentős összegeket helyeztünk a tartalékkeretbe. Természetesen ehhez nyúltunk
hozzá, amikor a krízistámogatáshoz, a rendkívüli bérletidíj-támogatáshoz és az állásvesztési támogatáshoz szükséges 200 millió forintot átcsoportosítottuk a már említett Terézváros melléd áll! programba.
– Megvalósíthatók-e a tervezett fejlesztések? Ha nem, akkor mi az, amit el kell
halasztani?
– A beruházások némiképp lassulhatnak –
így a Patróna Óvoda befejezése is ősz elejére
tolódhat –, de elmaradni egy sem fog. A Hunyadi téri csarnok tervezése folyamatban, az
Erkel Ferenc Általános Iskola homlokzatának
felújítására, ablakainak cseréjére kiírt közbeszerzési eljárás sikeres volt, és várhatóan a Terézvárosi Vagyonkezelő a Jókai tér megújítására is heteken belül kiírja a közbeszerzési eljárást.
DÁ

6 fókusz – koronavírus-járvány Terézváros 2020. május 14.

Terézvárosban is újraindul a be
Május 4-től országszerte fokozatosan újraindult a betegellátás. Arról,
hogy a terézvárosiak mivel szembesülnek, ha vizsgálatra, kezelésre szeretnének menni, dr. Czermann Imrét, a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosát kérdeztük.
Dr. Czermann Imre

– A betegellátás újraindítása után a
TESZ-ben, illetve a kerületi háziorvosoknál mire kell számítaniuk a pácienseknek?
– Tulajdonképpen mi sosem álltunk
le: megteremtettük a telefonos konzultáció lehetőségét, és ha ez nem volt megnyugtató, akkor személyesen is elláttuk
a betegeinket. A miniszteri rendelkezés
szerint március 14-e óta kizárólag sürgős
szükség esetén, azonnali ellátást igénylő
beavatkozásokat végezhettünk. Az április
30-án kiadott miniszteri levél értelmében
május 4-étől szigorú szabályok betartása mellett, fokozatosan bővítve, lehetőség
nyílik néhány ellátás újraindítására rendelőintézetünkben. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy Covid-gyanús, lázas beteg továbbra sem léphet be a rendelőintézetbe: ellátásukat telefonos konzultációk segítségével – a járványügyi
előírások szerint – a háziorvosok intézik.
– Szükséges-e a negatív teszteredmény?
– A bejáratnál végzett tájékozódó vizsgálat alapján a Covid-gyanúsnak vélelmezhető betegeket tilos a szakrendelésre irányítani. Őket az esetek többségében
megkérjük, hogy hívják fel a háziorvosu-

kat, ha ez nem megoldás, akkor el kell különíteni és – a járványügyi irányelveknek
megfelelően – értesíteni kell az illetékeseket. Ha egy betegnél nem zárható ki a
koronavírus-fertőzés gyanúja, akkor előfordulhat, hogy egyes tervezett beavatkozásokat csak negatív PCR-technológiával
végzett teszt birtokában végeznek el. (Ennek szabályait később teszik közzé.)

– Csak előzetes telefonos egyeztetés
után lehet bejutni a rendelésekre?
– Igen, rendelőintézetünkben szakorvosi vizsgálatra kizárólag előzetes megbeszélést követően, pontosan a megadott időpontban fogadunk betegeket.
Időpont-egyeztetésre kizárólag telefonon van lehetőség: a +36 1 321 2200-s
és a +36 1 999 5100-s telefonszámon, illetve e-mailben részletesen írják le panaszukat és kérésüket, az alábbi címre:
visszahivjuk@tesz.co.hu.
Kollégáink segítségükre lesznek, hogy
a megfelelő megoldást és időpontot megtaláljuk panaszainak kezelésére. Erre
azért van szükség, mert a miniszteri utasítás továbbra is elsősorban a távkonzultációt ajánlja. Ez az esetek többségében
pácienseinknek „megnyugtató” ered-

ménnyel jár. Kérdéses esetben ismételt
telefonos vizitre kerülhet sor. Ha az előzetes telefonos megbeszélést követően a
szakorvos úgy ítéli meg, hogy elkerülhetetlen a személyes megjelenés, akkor kérjük, a szakrendelőben az előre egyeztetett időpontban jelenjen meg, és amen�nyiben lehetősége van rá, hozzon magával maszkot.

– Egyszerre hány beteg lehet a várókban?
Mire számítsunk érkezéskor?
– Mindannyiunk biztonsága érdekében az alábbi szabályok betartására kérjük betegeinket: a megadott időpontra
pontosan érkezzenek, hogy ezzel is csökkentsük a várakozásból adódó személyes kapcsolatok lehetőségét. Belépéskor
és a várakozás közben tartsák a kétméteres távolságot, érkezéskor kézfertőtlenítés, maszkviselés, lázmérés és előzetes
járványügyi felmérés szükséges. A hazai
és nemzetközi tapasztalat szerint a járványok legveszélyesebb gócpontjai az
egészségügyi intézmények. Az előjegyzés pontos idejének betartásával elkerülhetők a felesleges és veszélyes személyes
kapcsolatok intézményünkben. Minimalizálni kell a váróteremben töltött időt és
az emberek számát. Ezért kötelező a szigorú betegfogadási rend betartása: aki
korábban érkezik, lehetséges, hogy az
utcán kényszerül várni, aki nem jelenik
meg a megjelölt időpontban, annak egy
másik napra új időpontot kell kérnie.
– A kezelések, a gyógytorna, a fizioterápia stb. is elérhetők?
– A miniszteri utasítás szerint csak
azokon a szakrendeléseken működhet
biztonságosan a betegellátás, ahol ki lehet alakítani telefonos konzultációt és átlátható, követhető betegelőjegyzési rend-
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etegellátás
szert. Nagy szükségünk van a pácienseink együttműködésére, hogy a szabályokat maradéktalanul betarthassuk.
Intézményünk mindent megtesz a megfelelő feltételek kialakítása és a biztonságos
betegellátás érdekében a kerület lakossága és magunk védelmében is.

– Megnyitott-e már a járványügyi központ?
– Az önkormányzat és a vagyonkezelő kimagasló együttműködésének köszönhetően elkészült az Izabella utcai
járványügyi krízisrendelő, de szerencsére a jelenlegi helyzet nem teszi szükségessé, hogy a hatóság elrendelje ennek megnyitását.
– Mi vonatkozik a fogorvosokra?
– Kásler miniszter úr levelének mellékletében a legtöbb fogászati beavatkozást PCR-teszt előzetes elvégzéséhez köti, de ez a gyakorlatban olyan sok vizsgálatot követelne, amire nincs lehetőség.

Müller Cecília tiszti főorvos már óvatosabban nyilatkozott, amikor kijelentette: „A telefonos bejelentkezésnek és egy
hosszú beszélgetésnek köszönhetően az
orvos tudni fogja előre, hogy egy potenciális fertőzöttel van-e dolga. Később pedig a rendelőben egy kérdőív segítségével
is végeznek egy ellenőrzést, mielőtt meg-

pályázati Felhívás
egyházak részére
Budapest Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata ezúton hirdet tematikus pályázatot a Terézvárosban működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötődő
bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek részére az önkormányzat 2020. évi keretéből igényelhető támogatás megszerzésére, a 2020. április 1.–december 31. között megvalósuló programokhoz. A pályázati alap éves keretösszege 17 millió forint. A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület évente, nyílt pályázati eljárást követően dönt.
Pályázhatnak azok a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek, amelyek:
a) VI. kerület Terézváros közigazgatási területén bejegyzett székhellyel,
b) bejegyzett országos vagy regionális szervezet esetén önálló terézvárosi szervezeti
egységgel rendelkeznek,
c) tevékenységüket részben vagy egészben Terézváros közigazgatási területén fejtik ki.
Támogatandó célok:
1. a kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő célok, különösen:
a) a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését, lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását
szolgáló rendezvények,
b) városszépítészeti célok,
c) környezetvédelem, zöldprogram,
d) kulturális programok,
e) tanácsadó, oktatási, fejlesztő és segítő tevékenységek, kiadványok,
f) ifjúsági programok (pl. táborok stb.),
2. a kerület lakosait segítő szociális és karitatív célok:
a) idősügyi programok,
b) a fogyatékkal élőket és a munkanélkülieket segítő projektek,
c) egyéb esélyegyenlőségi programok,
d) ételosztás, ruhaosztás,
e) járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos segítő tevékenység.
3. a terézvárosi működést elősegítő célok, különösen:
a) eszközbeszerzés,
b) Terézváros közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlan felújítása.

kezdik a beavatkozást. Tesztelni kizárólag akkor szükséges, ha felmerül a gyanú”. Mindketten egyetértenek tehát abban, hogy kizárólag telefonos kikérdezést
és megbeszélést követően szabad a rendelőbe menni, és a teszteléssel kapcsolatos
előírásokat még pontosítani kell.
Gajdács Emese

Pályázati feltételek:
Pályázni
- az erre a célra rendszeresített Pályázati adatlapon, az ott előírt nyilatkozatok
egyidejű csatolásával lehet,
- a pályázathoz csatolandó továbbá a program(ok)hoz kapcsolódó minimális kommunikációs terv (pl. meghívó Terézváros magazinban vagy Terézváros honlapján,
vagy közösségi oldalán való megjelentetés stb.)
- a pályázott program(ok)on kötelezően megjelenítendő Terézváros logója a Terézváros jelképeiről és használatuk rendjéről szóló 53/2011. (XII. 1.) önkormányzati
rendelet 2. §-a szerint és „A program Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata támogatásával valósult meg” felirat,
- pályázó köteles a program megvalósulása előtt legalább 8 munkanappal meghívót küldeni a támogatónak, hogy az a program megvalósulását ellenőrizhesse.
Nem kérhető és adható olyan célra pályázati támogatás, amelyre a szervezet az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos
szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) kormányrendelet 16. és 17. §-a szerinti egyházi
céltámogatást vagy más, költségvetési támogatást kap.
Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát, illetve a pályázati
eredményét az önkormányzat honlapján és magazinjában közzétegyék.
Az adatlapok beszerezhetők
a) a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában,
b) letölthetők az önkormányzat honlapjáról.
A pályázat beadási határideje: a 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletben meghirdetett
veszélyhelyzet lezárultát követő 28. nap
A pályázatot írásban kérjük eljuttatni: Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Főosztályára postai úton az 1395 Budapest
62., Pf. 409. címre vagy a képviseletre jogosult(ak) minősített aláírásával ellátott küldeményként az onkormanyzat@terezvaros.hu e-mail-címre, vagy az elektronikus hivatali kapun keresztül.
További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán
(tel.: 342-7582).
A pályázatok elbírálása után minden pályázót írásban értesítünk. A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási megállapodást köt.
Temesvári Szilvia
alpolgármester
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Lemondanak költségtérítésü
A döntés-előkészítő tanács második ülésén a költségvetés módosításáról, a Podmaniczky utca
felújításáról döntöttek a képviselők, valamint felajánlották azt is,
hogy lemondanak saját költségtérítésükről a járvány miatt nehéz helyzetbe került terézvárosiak javára.
Soproni Tamás: A hosszú távú
ügyekben közösen hozunk döntést

A virtuális tanácskozás elején Soproni
Tamás polgármester a frakciók vezetőit,
illetve a pártok delegáltjait emlékeztette
a döntés-előkészítő ülés lényegére:
– A járványhelyzet idején is fontosnak tartottam fenntartani a demokratikus működést. Nem hiszem, hogy a katasztrófavédelmi törvény által hozzám
rendelt jogköröket mindenféle egyeztetés nélkül lehetne használni mindenre.
Azt gondolom, hogy ez csak arra hatalmaz fel, hogy elsősorban a járványhelyzet kezelésével kapcsolatos, gyors döntéseket meghozhassuk. Idetartoznak a
szociális intézkedések, így született meg
az alpolgármesterek és a szakmai főosztályok közreműködésével a Terézváros
melléd áll! program. A képviselőket arra biztatom, hogy bármikor keressenek
a javaslataikkal, és ezeket a lehetőségekhez mérten beépítjük az intézkedésekbe. Ugyanakkor a hosszú távú ügyekben
továbbra sem szeretnék egyedül dönteni, éppen ezért ezen az ülésen a frakciók közreműködésével határozunk szavazással – bocsátotta előre a polgármester.

Jelentősen „átírja” a kerületi
költségvetést a járvány

A képviselőknek néhány ponton módosítani kellett az idei költségvetést, mert a
kormányzati intézkedések következtében
Terézváros bevételektől esett el, illetve a
koronavírus-járvány miatt olyan kiadások keletkeztek, amelyek az eredeti tervezésben nem szerepelhettek. Ezek kifizetésére most kiadási előirányzatot kell képezni, amelynek forrása a tavalyi költségvetési maradvány egy része lesz, és innen
kell fedezni a kieső bevételeket is.
Az már most látszik, hogy a kerületnek
a tavalyi költségvetési maradványból 1,1
milliárd forintot fel kell használnia a járvány miatt. A gépjárműadó elvonása kö-

vetkeztében 115 millió, az idegenforgalmi adó kiesése miatt 751 millió forinttól
esik el az önkormányzat, emellett pedig
jelentősen nőnek a kiadások. A Terézváros melléd áll! programra például 200 millió, a védekezésben résztvevők elismerésére pedig 10 millió forintot szán a kerület
vezetése.
A mostani előterjesztésbe kizárólag a
már konkrétan ismert bevételkiesés és a
kiadásnövekedés került be. A későbbiekben a járvány miatt további bevételcsökkenésre lehet számítani, ezért az idei évi
költségvetés további módosítására lesz
szükség.

A lakossági észrevételeket is
figyelembe vették a tervezők

Mint arról már hírt adtunk, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a főváros
megbízásából a Podmaniczky utca Teréz
körút és Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszán az úttest és a járdaburkolat felújítását tervezi. A terézvárosi önkormányzat tulajdonosi bizottsága felkérte a BKK
Zrt.-t, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogyan lehetne a területen még
több fát ültetni. A felújításra vonatkozó

elképzeléseket lakossági fórumon az idén
februárban már ismertették az érdeklődőkkel. A konstruktív vita során az alábbi javaslatok merültek fel: két rakodóhely
kijelölése az áruszállítóknak, pad és hulladéktároló edény kihelyezése a dohánybolt előtt, fák megerősített védelme, kerékpártámaszok létesítése a kereszteződéseknél, a Jókai utca és Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszon a fák között 50-60
méterenként egy-egy kerékpártámasz, il-
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ükről a képviselők
Zsilinszky út torkolatában pedig egy fás,
utcabútoros miniteret terveznek. A munka 2021-ben kezdődhet.

Felajánlják költségtérítésüket
a képviselők

Kecskés Balázs, a Demokratikus Koalíció frakcióvezetője indítványozta, hogy
a képviselők a veszélyhelyzet idejére
mondjanak le az őket megillető költségtérítésről. A képviselő szerint a járvány rendkívüli mértékben megterheli
a lakosságot, az ország szociális helyzete pedig katasztrofális, a családok költségvetése minden szempontból felborult. Terézváros polgármestere és a képviselő-testület megtette a szükséges intézkedéseket, meghirdette a Terézváros
melléd áll! programot, ami sokat enyhít
a nehézségeken. A szolidaritás jegyében
a Demokratikus Koalíció frakciója azt
javasolta, hogy a testület minden képviselője a veszélyhelyzet idejére mondjon le saját költségtérítéséről, és ezt az
indítványt elfogadták a pártok frakcióvezetői.
letve több hulladékgyűjtő edény kihelyezése. Ezeket a javaslatokat a BKK elfogadta, és a lakosság igényeinek megfelelően
beépítette a tervekbe. A projektvezető tájékoztatása szerint a járdák és az úttest
műszaki felújításán túl fákat is ültetnek.
A közvilágítás korszerűsítése szintén része a projektnek, a járdákra csúszásmentes, a fatörzsek köré pedig vízáteresztő
térkő burkolatot tesznek. A Jókai utcánál
jelzőlámpás gyalogátkelőhelyet, a Bajcsy-

Egy mondatban
Pályázhatnak az egyházak

Az idei költségvetésből 17 millió forintot különítettek el a kerületben működő
vagy a városrészhez kötődő egyházaknak. Ebből a keretből pályázat útján részesülhetnek az egyházak.

Átalakul a nemzetiségi
önkormányzatok támogatási
rendszere

A nemzetiségi önkormányzatok támogatására az idén 6 millió forint áll rendelkezésre, ebből az összegből a kerületben
megtartott rendezvények és kiadványok
számíthatnak támogatásra, és az egyszerűbb odaítélés érdekében az igénylők
programtervezetet nyújthatnak be.

Újrahasznosított papírra
nyomtatják a magazint

A Terézváros magazin nyomdai szerződése
nyáron lejár, így közbeszerzéssel olyan szolgáltatót keres az önkormányzat, amely a jelenlegi minőség megtartása mellett továbbra is újrahasznosított papíron, a környezetvédelmi szempontok betartását előtérbe helyezve készíti el a kéthetente megjelenő újságot.

Vita

Saját javaslatait
hiányolta az MSZP
Szilágyi Erika (MSZP) azt sérelmezte, hogy bár az előző döntés-előkészítő
ülés óta frakciójuk hat javaslatot is megfogalmazott, azokat nem látja a napirendek között. Ezek között szerepelt a rendkívüli pandémiás járadék, a bérletidíjkedvezmény, a parkolóőrök foglalkoztatása,
nyilatkozat a koronavírus következményeként kialakult társadalmi feszültségkeltés
ellen, számítógépek beszerzése a távoktatásban részt vevő diákoknak, valamint hogy
a képviselők mondjanak le a májusi tiszteletdíjukról, költségtérítésükről.
Soproni Tamás (Momentum) válaszában
leszögezte, hogy a döntés-előkészítő ülésre nem a járvány miatt sürgős intézkedést
igénylő témák kerülnek, hanem a hosszú távú tervek. A polgármester korábban szóban
tájékoztatta a frakcióvezetőt a javaslatok
sorsáról, az MSZP több szakmai elképzelése beépült az elmúlt hetekben hozott intézkedések közé, az utolsó javaslat kapcsán pedig leszögezte: ő polgármesterként nem akar
erről döntést hozni, csupán biztatni tud mindenkit arra, hogy járuljon hozzá a nehéz helyzetben lévők megsegítéséhez.
Lindmayer Viktor (Fidesz–KDNP) a járvány miatt átrendeződött költségvetés tárgyalása során megjegyezte, hogy Terézváros
előző vezetése jelentős összegű tartalékkal
adta át a kerületet, így szerencsére most van
miből pótolni a kieső bevételeket. A frakcióvezető arról is szólt, hogy az egyházak támogatására szerinte a jelenlegi 17 milliós keretet
az előző évi 25 millióra kellene felemelni.
Heltai László (LMP) a Podmaniczky utca
felújításának kapcsán elmondta, hogy végigjárta az érintett útszakaszon lévő házak
nagy részét, beszélt a lakók kétharmadával,
üzlettulajdonosokkal. A véleményeket ös�szegezve arra jutott, hogy a felújítás szükségességével egyetértők és a „kétkedők”
fele-fele arányban vannak, ezzel együtt a
körzet képviselőjeként támogatja és hasznosnak tartja, mert ami miatt sokan most
ellenzik, azon problémák nagy részét kezelni fogják a következő hónapokban, évben.
Németh Helga Anna (Momentum) az
önkéntesek áldozatos munkájáról beszélt,
kérte a képviselőket, hogy segítsék munkájukat információkkal, és csatlakozzanak
hozzájuk az onkentes@terezvaros.hu címen.
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Kiszámíthatóbb lett a lakáspályázat
Március végén született döntés arról, hogy Terézvárosban jelentősen
átalakul az önkormányzati lakások bérlésének menete. A korábbi gyakorlatot úgynevezett névjegyzékes rendszer váltja fel, ami folyamatos
igénylést tesz lehetővé egész évben. A legfontosabb tudnivalókról, a lakáspályázat megújításának hátteréről Győrffy Máté városfejlesztésért
felelős alpolgármestert kérdeztük.
– Mint arról már hírt adtunk, jelentősen
átalakult Terézvárosban az önkormányzati bérlakáshoz jutás rendszere. Miért
volt szükség az „újratervezésre”?
– Ma Budapesten aktív lakhatási válság zajlik. A belvárosban ráadásul az
Airbnb hatására tovább szűkült a lakáspiac, az egekben vannak az ingatlanárak
és albérletet sem lehet kapni megfizethető áron. Már a kampányunk idején világos volt számunkra, hogy majdani felelős
döntéshozóként kiemelt feladatunk lesz
hozzányúlni az önkormányzati bérlakások rendszeréhez. A koronavírus most
ugyan „belenyúl” az ingatlanpiacba, de
közben a küszöbönálló gazdasági visszaesés semmivel sem teszi enyhébbé a lakhatási krízist. A most bevezetett névjegyzékes rendszertől azt várjuk, hogy átláthatóbb, kiszámíthatóbb lesz. A korábbi
vezetés felújítási kötelezettséggel utalta
ki a szociális bérlakásokat, ami szerintem
egy óriási ellentmondás, hiszen az igazán rászorulókat ez eleve kizárta a rendszerből, másrészt pedig ezek a felújítások a leggyakrabban szakemberek bevonása nélkül készültek, így végeredményben nem jelentettek értéknövekedést az
ingatlanokban. Mi beköltözhető állapotú
lakásokat utalunk ki az új rendszerben,
ezért már év elején nekiláttunk 15 üres
önkormányzati ingatlan felújításának.
– Mikortól lépett életbe az új szabályozás?
– Az önkormányzati rendelet módosítása 2020. április 1-jén lépett hatályba.
– Jelenleg hány önkormányzati lakáshoz
juthatnak pályázat útján a kerületiek?
– Ahogy már említettem, a pályázati rendszer átalakítása mellett az idén januárban 15 lakás felújítását kezdtük
meg, ezek várhatóan augusztus-szep
temberben lesznek beköltözhető állapotúak. Az ingatlanok nagy része névjegyzékes rendszerben lesz kiosztva, de 2030 százalékát szolgálati lakásként szeretnénk hasznosítani, amelyeket Terézváros
egészségügyi, óvodai, bölcsődei dolgozói

vehetnek majd igénybe. Ez is egy új elem
a bérlakásrendszerünkben, a pályázás menete még kidolgozás alatt van. Ebből is látszik, hogy annak ellenére, hogy már a ciklusunk első évében több lakást újítunk fel,
mint az előző vezetés összesen, ez a 15 ingatlan nem sok mindenre elég. Ezért az
üres lakásaink felújítása folyamatos lesz
– még 40-50 ilyen van –, amelyek alkalmasak lehetnek az állományunk bővítésére. A felújítás mellett az önkormányzat ingatlanvásárlással, valamint új bérház vagy
akár bérházak építésével is növelni szeretné a lakásállományát. Már folyik a Rózsa
utca 51. szám alatti telkünkre egy 60 lakásos bérház tervezése, ahol a tüdőgondozónk is helyet kaphat.

– Mi a most bevezetett névjegyzék lényege? Mi alapján kap pontokat a pályázó?
– A névjegyzék lényegében egy folyamatos pályázat, a lakásigénylési kérelmet
folyamatosan be lehet nyújtani. A korábbi pályázati rendszerben bárki pályázhatott, nekünk viszont nagyon fontos alapelvünk, hogy a terézvárosiak lakhatását
szeretnénk könnyíteni, így a névjegyzékre kerüléshez az kell, hogy az igénylőnek terézvárosi lakcíme legyen. Az előző
rendszerben kizárólag a pályázati anyagban megjelenített információkra alapozva lehetett döntést hozni, nem volt idő
az adatok teljes körű ellenőrzésére vagy a
pályázó aktuális életkörülményeinek mélyebb megismerésére, ráadásul nagyon
nagy arányban érkeztek érvénytelen pályázatok. A névjegyzékes rendszer ezeket
a helyzeteket is jobban kezeli. Itt lehetőség van a kérelemben megadott adatok
ellenőrzésére, akár egy környezettanulmány során az igénylő életkörülményének megismerésére, a lakókörnyezete véleményének beszerzésére és az igénylőnek is lehetősége van hiánypótlásra. Csak
határozott időre adunk bérbe lakásokat.
Első alkalommal egy évre, ha a feltételek az év végén is fennállnak, akkor ez két
évvel, majd még öt évvel hosszabbítható.
A névjegyzékhez egy objektív pontozási

Győrffy Máté
alpolgármester

szisztéma tartozik. A szempontrendszer
figyelembe veszi, hogy az igénylő hány
éve él a kerületben, milyenek a jelenlegi lakhatási körülményei, hány év munkaviszonya, hány gyermeke van, hogy a
gyermekét egyedül neveli-e, illetve hogy
van-e a családban súlyos fogyatékkal élő.

– Hogyan értesül a pályázó arról, hogy
hol áll a névjegyzéki besoroláson?
– A pontok alapján születik egy sorrend a jelentkezők között. Ez a rangsor
nyilvános, minden pályázónak van egy
azonosítószáma, ami mellé egy pontszám
lesz rendelve. Így aki pályázott, látja, hol
áll a rendszerben, mekkora eséllyel jut lakáshoz, és ez kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé teszi a dolgokat.
– Ugyanígy működik a költségalapú bérlés is?
– Igen, egy közös névjegyzéket vezettünk be. A szociális vagy a költségalapú
jogviszony lehetőségét kizárólag a lakásigénylő és a vele együtt költözők egy főre
eső jövedelmi viszonyai határozzák meg.
– Vannak-e már visszajelzések az igénylőktől, mik a tapasztalatok, hogyan fogadták az új rendszert?
– Nagy az érdeklődés, folyamatosan érkeznek a jelentkezések. A nyomtatványok
letölthetők az önkormányzat honlapjáról,
de tekintettel a koronavírus miatti veszélyhelyzetre, az igénylők telefonon is kérhetik a nyomtatványcsomagot, amelyet a
polgármesteri hivatal munkatársai postai
úton juttatnak el hozzájuk. Aki személyesen szeretné átvenni a nyomtatványokat,
az Eötvös utca 4. szám alatt, a hivatal ügyfélszolgálatán teheti ezt meg.
Gajdács Emese
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Mit szólnak a forgalomkorlátozáshoz?
A május 1-je és 3-a közötti hétvégén lezárták a Dohány utca, az Erzsébet körút, a Nagymező utca, az Andrássy út és a Kiskörút által határolt
területeket. A Soproni Tamás, Terézváros és Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere által közösen meghozott, ideiglenes intézkedés célja a helyiek parkolásának elősegítése és a levegőszennyezettség
csökkentése volt.

Ezen a májusi hétvégén tehát az átmenő forgalom nem, de az ott élők (ideértve azokat is,
akiknek a lakcímkártyáján más cím szerepel,
viszont életvitelszerűen a kerületben tartózkodnak), az ott dolgozók, a rokonuknak bevásárlók továbbra is behajthattak a területre.
Ennek betartását a kerületi rendészet és a közterület-felügyelet munkatársai ellenőrizték.
Összeállításunkban terézvárosiakat, illetve a
forgalomelterelésben résztvevőket kérdeztünk
arról, mit szóltak az új rendelkezéshez.

de megmondom őszintén, a kerületben alig
használom, itt ugyanis nincs értelme. Minden
elérhető közelségben van gyalog vagy biciklivel, és parkolni is nagyon nehéz.
Épp ezért leginkább kerékpározni szoktam, de a forgalmas Király utcán csak nagy
nehézségek árán lehet ezt megtenni. Most biciklizni is nyugodtan lehetett, köszönet ezért.
Másokkal is beszéltem a hétvégi korlátozásról, és mindenki úgy vélekedett, hogy ez
egy jó ötlet, jó kezdeményezés, örülnénk, ha
nemcsak egy-egy hétvégére vezetnék be, hanem állandóra. Szerintem a bulinegyed turistái és a színházak látogatói is ki tudnak sétálni
a körútig, ahol aztán foghatnak taxit maguknak, ha megunják a sétát.

Kocsis Tilda: Itt lakom Terézvárosban, igaz,

hogy a körúton kívül, de sokat járok a Király
utca környékére is. A hosszú hétvégén is megfordultam ott és nagyon jól éreztem magam.
Olyan csend volt, hogy nyugodtan lehetett beszélgetni a szabadban, alig jártak autók, nem
volt zaj, kipufogófüst. Nekem is van kocsim,

Merle Viktor: A Liszt Ferenc téren nőttem
fel, és most is itt lakom, így sokat járok a kör-

nyéken. Mostanában még többet jövök-megyek a kerületben, mert sajnos a járvány kitörése óta nem tudok dolgozni, viszont önkéntes munkát végzek Terézvárosban. A hétvégén hihetetlen csend volt a Király utcán és a
környező utcákban. Olyan volt, mint egy szanatóriumban. Egyébként itt óriási a közlekedési káosz, sok veszélyes helyzet alakul ki, és
ez senkinek sem jó: az itt élőknek és a szórakozó külföldieknek sem. Európa sok nagyvárosában jártam, és azt tapasztaltam, hogy
ezekben a belvárosi negyedekben sétálóövezeteket hoznak létre, amelyek remekül „működnek”. Szerintem itt is véglegesen ki kéne tiltani az átmenő forgalmat. Ezzel a helyiek parkolási gondjai is megoldódnának és az
áruszállítók is könnyebben tudnának megállni a célállomásukon és a rakodás után szépen elhagyhatnák a területet. Az sem mellékes, hogy egy sétálóövezetben az ingatlanok
is többet érnek.

Hankó András: Közterület-felügyelőként
dolgoztam a hosszú hétvégén a Király utca és
Nagymező utca kereszteződésében. A feladatunk az volt, hogy az erre közlekedő autósokat
megkérdezzük, mi célból hajtanának be a lezárt területre, oda ezúttal ugyanis csak a célforgalmat bonyolítókat engedhettük be.
A többség tőlünk tudta meg, hogy ezen a
hétvégén ez a szabály, de tudomásul vették.
Óránként úgy 30 autót engedtünk be és 5 sofőrjének vissza kellett fordulni. Nekik segítettünk abban is, hogy milyen alternatív útvonalon érik el a céljukat. Az adott területen lakók,
a hozzájuk látogatóba érkezők természetesen
behajthattak és a futárok is zavartalanul végezték a munkájukat.
Sok olyan visszajelzést kaptunk, hogy örülnek ennek az új szabálynak, üdvözlik a kezdeményezést, mert a lakók nyugalmát védjük
ezzel. A visszafordított sofőrök nagy többsége
nem vette zokon az intézkedést, csak kevesen
voltak, akik morgolódtak.
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Elismerés a tűzoltóknak
Szent Flórián keresztény vértanú a tűzoltók védőszentje, akit a 15. században hoztak először kapcsolatba a tűzzel. Úgy tartották, hogy ifjúkorában imádságára kialudtak egy égő ház lángjai. Hazánkban a 17. században
kezdődött a tisztelete, 1999 óta május 4-én, Flórián napján tartják a tűzoltók világnapját.
Terézváros önkormányzata évek óta díjazza a világnap alkalmából a katasztrófavédelem munkatársait, és ilyenkor adják át a Terézvárosi Szent Flórián-díjat
is. Az idén az ünnepélyes díjátadó a járványhelyzet miatt elmaradt, Soproni Tamás polgármester egy kötetlen hangulatú
találkozó során adta át a megérdemelt elismerést Braun Jánosnak.
Az átadáson részt vett Töreki Milán, a
Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány (TEKA) elnöke és Jurás-Pálinkás Gábor százados, őrsparancsnok, a Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs
vezetője is.

Terézvárosi Szent flórián-díj

Braun János
Nem csak nyugodt és kiegyensúlyozott,
hűséges típus is, 1996. december 1-je óta
hivatásos tűzoltó, azóta szolgál a Középpesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségen.
Pár éve híradósként dolgozik, a legnagyobb tűz, amelynek oltásában vonulósként részt vett, a BS-é volt. Sok kortársához
hasonlóan már gyerekkorában eljátszott a
gondolattal, hogy tűzoltó lesz, köszönhetően édesapjának, aki önkéntes tűzoltó volt.
Asztalosnak tanult, dolgozott is a szakmában, de házasságkötése után úgy döntött,
hogy megbízható és felelősségteljes munkát
választ, amely stabil jövedelmet is biztosít
a család számára. Soha egy pillanatra sem
bánta meg a döntését, a mai napig büszke
arra, hogy tűzoltó. Mások segítését szereti
és tartja a legfontosabbnak a munkájában,
jó érzés számára, amikor a bajban lévőnek
segítő kezet nyújthat.
A segítőkészség nem csak a munkáját
jellemzi, a civil életben is mindig azt keresi, kinek, hol, miben tud segíteni. Kollégáival már-már baráti a viszonyuk, összeszokott csapat az övék, ismerik egymás rezdüléseit. Azt sajnálja, hogy a mai fiatalok számára nem túl népszerű hivatás a tűzoltóké,
pedig nagy szükség lenne az utánpótlásra.
„Ha az én generációm nyugdíjba megy, nehéz lesz a pótlásunk” – mondja kissé elke-

seredetten. Nem feltétlenül anyagi szempontból érzi a szakmáját megbecsültnek,
de mint mondja, számára nem is ez áll az
első helyen. Az elhivatottság a legfontosabb, ami szükségeltetik ehhez a munkához, talán ez az, ami a mostani generációból hiányzik. Tudja, miről beszél, hiszen
saját nagyfiai közül egyik sem választotta
ezt a pályát. „Bár a legkisebbnél néha látom
magamat, talán róla el tudom képzelni. De
még kicsi, csak hatéves, messze van a döntéstől.” Munkájuk nagy része az oltással befejeződik, de ha nem is beszélnek róla, lelkileg minden tűzoltót megvisel egy-egy nagyobb káreset vagy halálos áldozattal járó
tűzeset. A jelenlegi járványhelyzetben fokozottabban ügyelnek magukra és egymásra, mint mondja, beláthatatlan következményei lennének, ha egy komplett szolgálati csoport kiesne a munkából.

Terézvárosi Szent György-díj

Hideg Roland
Előző számunkban beszámoltunk
a kerületi rendőrök elismeréséről,
most bemutatjuk a kitüntetettet.
A Szent György-díjjal elismert törzszászlós elmondása szerint húszesztendős sem
volt, amikor – megvalósítva gyermekkori
álmát – a rendőrség kötelékébe lépett. Hét
éve, 2013-ban került a terézvárosi rendőrkapitányság állományába, négy esztendeje körzeti megbízottként teljesít szolgálatot. Hivatásában a legszebbnek azt tartja,
hogy mások segítségére lehet, minden erejével azon van, hogy a gondjaira bízott területen lakók nyugalomban és biztonságban élhessenek. Szavai szerint a jelenlegi
járványhelyzetben pályafutásának legnehezebb pillanatait éli meg, hiszen egy láthatatlan ellenséggel kell megküzdeniük, a
lakossággal közösen. Úgy látja, a bezártságot az emberek egyre nehezebben viselik, így a szabályok betartatása is mind
nagyobb erőfeszítést igényel. Az előírások
megszegőivel szemben kellő határozottsággal lép fel, de intézkedései során a jogkövető magatartás fontosságának beláttatására és nem a bírságolásra törekszik.
Mint mondta, már korábban is ezer
szál kötötte Terézvároshoz, de mióta szolgálati lakást kapott a kerületben, még erősebbé vált ez a kötelék.
Nagyon büszke arra, hogy megkapta
a Szent György-díjat, ez ugyanis számára
azt jelenti, hogy munkáját nemcsak a felettesei és a körzetében lakók, de az önkormányzat vezetői is elismerik. Külön örömére szolgál, hogy két egymást követő
esztendőben is komoly kitüntetést vehetett át, tavaly ugyanis közrendvédelmi kategóriában az év budapesti rendőrének választották. „A megbecsülés, a jó közösség,
a csapatszellem, a bizalom azok az energiaforrások, amik az embert átsegítik minden nehézségen” – jegyezte meg.
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A közösség bevonásával készül Terézváros Klíma Akcióterve
Terézvárosban a közösség bevonásával készül a Fenntartható Energia és
Klíma Akcióterv (SECAP). A december végéig tartó folyamat során az önkormányzat a lakosságon túl az ingatlantulajdonosokkal és az állami intézményekkel is egyeztet. Az akcióterv kidolgozásának részleteiről kérdeztük Temesvári Szilvia környezetvédelemért felelős alpolgármestert és
Csikai Máriát, a projektért felelős Jóügy Kft. ügyvezetőjét.
– Mi jelent a klimaakcióterv, és miért
fontos, hogy elkészüljön ez Terézváros
esetében?
Temesvári Szilvia: A klímaváltozás sajnos ránk rúgja az ajtót. Az utolsó percekben vagyunk, és politikai felelősségünk,
hogy megállítsuk ezt a folyamatot, biztosítva gyermekeink, unokáink jövőjét ezen
a bolygón. Ennek érdekében egyik első intézkedésünk volt, hogy Terézváros klímavészhelyzetet hirdetett, és felvállalta az ehhez kapcsolódó, összetett védekezést célzó
feladatokat. Ezek közül az egyik az úgynevezett Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése, amely a lakosság bevonásával készül, és célja, hogy
felmérje a terület jelenlegi energetikai
helyzetét, valamint az energiafogyasztást,
összegezze a legjellemzőbb, klímaváltozás-

hoz köthető jelenségeket, megoldást nyújtson a túlzott energiafogyasztás csökkentésére, alternatívát mutasson az energiafelhasználásban és számszerűen közölje a
várható eredményeket.
Csikai Mária: A klímaakcióterv dokumentuma ráadásul már rövid távon is hasznos: az adatok alapján megállapítható, hogy
a kerületben lévő épületeknek és intézményeknek mekkora a szén-dioxid-kibocsátása és az energiafelhasználása, így ez segíti a jövőbeni beruházások tervezését. Emellett számos európai uniós pályázat esetén
előnyt jelent, ha az önkormányzatnak van
ilyen akcióterve. Hosszú távon pedig csökken a kerület energiafelhasználása – és így
a lakosság számára a rezsiköltség is –, függetlenedik az energiaszolgáltatóktól és élhetőbb lakókörnyezet jön létre.

– Hogyan vonja be ebbe a munkába az
önkormányzat a kerületieket?
Temesvári Szilvia: Részvételiségért is
felelős alpolgármesterként nagyon fontos
volt számomra, hogy bár a klímaakcióterv
a fővárosnak is készül, Terézváros saját akciótervét közösségi bevonással valósítja meg, ami azt jelenti, hogy a helyiekkel való kérdőíves és telefonos konzultáció után döntünk majd arról, hogy milyen lépések és vállalások kerüljenek bele
a dokumentumba. A dokumentum elkészülte után pedig ősszel különböző akciókat kezdeményezünk, amelyek révén részt
lehet venni a kerületi élet fenntarthatóbbá tételében. Ezek a rövid idő alatt megvalósítható akciók arra jók, hogy az önkormányzat és a terézvárosiak közösen kipróbálják, mi az, ami működik és mi az, ami
inkább kényelmetlenséget hoz magával.
– Milyen akciókra gondolhatunk?
Csikai Mária: Ilyenre konkrét példa
lehet párakapu létesítése, szelektív hulladékgyűjtési akció, a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, zöldudvar létrehozása vagy éppen a nyílászárók szigetelése,
hogy csak néhányat említsünk a számtalan lehetőség közül.
– Hogyan zajlik majd a konzultáció?
Temesvári Szilvia: A konzultációról
előzetesen online és a kerületi lapban is
lesz felhívás, utána pedig az eredményekről beszámoló készül, ami szintén a nyilvánosság elé kerül. A cél, hogy minél többen
csatlakozzanak a tervezéshez és az akciók megvalósításához, így a terézvárosiak –
akár itt laknak, akár itt dolgoznak – együtt
tegyenek egy fenntartható jövőért.
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Oktatás karanténban
Második hónapja kerültek át mindennapjaink
az otthonainkba, a virtuális térbe. Ennyi idő
alatt szinte hozzászoktunk a különböző megszorításokhoz, változásokhoz. Az oktatói-nevelői feladatok túlnyomó része is a számítógépek, okostelefonok világában zajlik. Vajon

hogyan élik meg ezt a mindannyiunk számára szokatlan helyzetet a legkisebbek és a középiskolások? Barkóczi Mariannt, a Fasori Kicsinyek Óvoda vezetőjét és Fazekas Csabát, a
Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatóját kérdeztük.

„Kihívásként éljük meg a helyzetet”
– Hetedik hete van óriási változás az életünkben. Hogy látod, a diákoknak sikerült elkapniuk a fonalat?
– Azt gondolom, hogy nagyon szerencsések vagyunk. A szülők és a gyerekek is
nagyon együttműködők.
– A gyerekek hozzászoktak a teljesen új
élethelyzethez?
– A járvány okozta rendkívüli helyzet a
gyermekek életében is hatalmas változást
okozott. Szinte minden biztos pont kicsúszott a lábuk alól. Természetesen a család
mint alapbázis a mindennapokban jelen
van, azonban a megszokott napi rutin eltűnt: óvoda, iskola, edzés. Az első hetekben talán nem is érzékelték igazán a változást, kicsit olyan volt, mint a szünetek.
Ahogy teltek a hetek, úgy erősödött fel a
társak, barátok hiánya. Talán az óvodás
korosztály könnyebben alkalmazkodik a
„maradj otthon” állapothoz, az iskolásoknál nehezebb a tananyag virtuális feldolgozása. Ha nem sikerül kialakítani egy napi menetrendet, könnyen szétcsúsznak a
napok.
– Az óvónők könnyen vették az akadályokat?
– Felkészülve nem voltunk az „online
óvodára”, az tény. De abban biztosak voltunk, hogy nem szeretnénk a kapcsolatot elveszíteni a családokkal, de legfőképpen a gyerekekkel. Így nem is volt kérdés,
hogy kitalálunk valamilyen formát a kapcsolattartásra. Kihívást láttunk a helyzetben, így mindenki a lehetőségeihez mérten, a képességeinek megfelelően kezdett
elmerülni a digitális világban. Mostanra nagyon változatos anyagok születtek,
amelyeknek a fő elemei a pedagógusoktól érkező személyes mesék, énekek, játékok. Jó látni, ahogy támogatják, segítik
egymást az óvó nénik.

– Mennyire volt könnyű vagy nehéz az átállás egyik napról a másikra?
– Talán nem is az egyik napról a másikra való változás (volt) a megterhelő, hanem az elhúzódó, kiszámíthatatlan vég.
Az első hetekben tudtuk, mit kell tennünk, milyen intézkedéseket kell meghozni. Mostanra az a kérdés, hogy meddig kell ezek szerint működni. A bizonytalanság az, amit az ember nehezen kezel,
de büszke vagyok a csapatomra, mert rugalmasak, segítőkészek, remekül helytállnak ebben a nem könnyű időszakban (is).

– Mit látsz a legnehezebbnek ebben a
helyzetben?
– Azt, hogy senki nem látja a végét.
Mindenki félti a szeretteit, a munkáját, az
egészségét. Az egymástól való elszigeteltség miatt nehezebben vesszük észre, ha a
környezetünkben valaki támogatásra szorul. Számomra a legnehezebb, hogy nem
látogathatom a szüleimet, pedig tudom,
hogy szükségük lenne a segítségemre.
– Mi az, aminek jót tett a változás, ha van
ilyen egyáltalán?
– Természetesen mindennek meg kell
(lehet) találni a jó oldalát is. Talán most
sokan megállnak egy pillanatra (vagy ket-

tőre), és végiggondolják, mi is fontos igazán az életükben. A kapcsolatokat megtöltjük tartalommal, odafigyelünk, mit mond a
másik. Leülünk a gyerekekkel beszélgetni,
játszani, valós értékeket kezdünk el átadni.
Személy szerint többet olvasok és gyarapítom az „élesztő felhasználók” népes táborát. Ha nem csak erről az oldalról nézzük
a pozitív változásokat, sokat lehet olvasni a
légszennyezettség látványos visszaszorulásáról, a növény- és állatvilág újraéledéséről.
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– Mik a visszajelzések, hogy élik meg a
gyerekek a helyzetet?
– A legnehezebb számukra a szabad mozgás a levegőn, a barátokkal való „bandázás” megvonása, a nagyszülőkkel való érintkezés hiánya. A hirtelen
megszakadt viszonyok, amelyekről nem
tudunk biztosat mondani, hogy meddig
lesz ez így. Az óvodásoknál talán az iskolába készülők vannak a legnehezebb helyzetben: várták, hogy elbúcsúznak az óvodától, a társaktól, amelyre most – jelen
helyzet szerint – ünnepélyes keretek között nem kerül sor.
– Érkeznek-e visszajelzések a szülőktől,
van-e napi kapcsolatotok velük?
– A csoportos óvodapedagógusok napi szinten kommunikálnak a családokkal.
Persze csak azokkal, akiknek erre igénye,
szüksége van. Heti rendszerességgel küldünk ki anyagokat, amelyekről a szülők reakciói alapján írnak összefoglalót a pedagógusok. Igyekszünk reagálni a felmerülő
igényekre, így tartottunk már online fogadóórát, készítettünk videót mozgásos játékról, olvasnak fel mesét az óvó nénik stb. Képes üzenetet készítettünk a családoknak,
fontosnak tartjuk, hogy intenzív legyen
a kapcsolat. (https://www.facebook.com/
fasorikicsinyek/photos/pcb.249781359032
3148/2497810343656806/?type=3&theater,
https://www.facebook.com/fasorikicsinyek/
photos/pcb.2497813590323148/249781040
3656800/?type=3&theater)
– A nehezebben boldoguló vagy sajátos
igényű gyerekek, aki korábban fejlesztésre szorultak, tudnak pluszsegítséget kapni ebben az időszakban?
– Az intézményben dolgozó szakmai
segítők (logopédus, fejlesztőpedagógus,
gyógytestnevelő) szintén rendszeresen készítenek online anyagokat a családok számára. A logopédus online órát ad annak a
gyermeknek, aki jelezte az igényét.
– Mi az a pozitívum, amibe te személy
szerint tudsz kapaszkodni ebben a nem
mindennapi helyzetben?
– A családomba és a kollégáim által biztosított támogatói légkörbe. Soha ennyire nem
fogtunk össze, nem álltunk egymás mellett,
mint most. Elismeréssel tartozunk a családok felé is, amelyek az első pillanattól fogva
együttműködnek. Ezúton is köszönöm nekik, hogy kitartanak, és nagyon büszke vagyok a Fasori Kicsinyek Óvoda valamennyi
dolgozójára és minden családjára.
SGi

„Pótolni fogjuk
a végzősök búcsúztatását”
– Nyolcadik hete van óriási változás az
életünkben. A középiskolások azok, akik
értik a helyzetet, még akkor is, ha ez nekik is teljesen új. Hogy látod, sikerült a
diákoknak elkapni a fonalat?
– Igen, valóban gyorsan alkalmazkodtak a tanulóink az új helyzethez. Tekintve
persze, hogy több mint 800 diákról beszélünk, az alkalmazkodásnak sokféle szintje
és változata van.
– A pedagógusok könnyen vették az akadályokat?
– Ugyanúgy, ahogyan a diákok: a nagy
többség szinte fennakadások nélkül. A lassabban haladóknak pedig segítettünk.
– Mennyire volt könnyű vagy nehéz az átállás egyik napról a másikra?
– Váratlan helyzetbe kerültünk, szükségünk volt két napra, hogy kialakítsuk a
stratégiát. Az első nap a vezetőség a rendszergazdákkal egyeztetett, a másodikon
belső továbbképzést tartottunk kis csoportokban a kollégáknak a választott egységes
platform használatáról. A harmadikon pedig megindítottuk a digitális oktatást. Végül is gyorsan ment, ami azt is jelenti, hogy
nem ütköztünk nagy nehézségekbe.
– Mit látsz a legnehezebbnek ebben a
helyzetben?
– A személyes találkozások nagyon hiányoznak. Diákok, tanárok egyaránt ros�szul élik ezt meg.
– Mi az, aminek jót tett a változás, ha van
ilyen egyáltalán?
– A tanárok sok új lehetőséget felfedeztek az informatika világában, ez mindenképpen pozitívum. A gyerekek azt
mondják, a mindennapjaik alapvetően stresszmentesek lettek, nincs rohanás,
kapkodás, ennek örülnek.
– Mik a visszajelzések, hogy élik meg a
diákok a helyzetet?
– Szeretnének találkozni egymással és –
reményeim szerint – velünk, tanárokkal is.
– Mit gondolsz, a társas kapcsolatoknak
nem megy a rovására ez az időszak?
– Akik együtt vannak most az otthonaikban, tartalmasan tölthetik el az időt,

rátalálhatnak új, közös tevékenységekre. Akiket szétválasztott a járvány, később
biztosan még jobban meg fogják becsülni
a társas kapcsolataikat. Nem hiszem, hogy
ártana a kapcsolatainknak ez a helyzet.

– A végzősöknek a legszomorúbb ez a
helyzet, hiszen számukra különösen fontos események maradtak el: a ballagás és
a szerenád, amelyek hozzátartoznak az
életükhöz. Hogy élték meg ezeket?
– Szomorúak miatta, ez természetes.
Reményeim szerint a banketteket már
megtarthatják, és valamilyen formában
bepótoljuk a búcsúzás ceremóniáit is.
– Sokáig nem volt egyértelmű, hogy mi
lesz az érettségivel, de az előző héten
mégis megkezdődtek a vizsgák. Milyen
hangulatban telt az írásbeli, volt-e pánik
a diákok között, rányomta-e a helyzet a
bélyegét a vizsgájukra?
– Semmiféle pánikot nem érzek. Óvatosságot igen, és az teljesen rendben is
van. Sikerült mindent pontosan elterveznünk, előkészítenünk, és ez biztonságérzetet ad. Ezt az érzést igyekeztünk a vizsgázóknak is közvetíteni.
– Mi az a pozitívum, amibe te személy
szerint tudsz kapaszkodni ebben a nem
mindennapi helyzetben?
– Minden apró örömforrást megragadok,
ami feltölthet, és erősítheti a lelkemet. Apróságok csupán, de az együttes erejük nagy.
SGi
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Bajba jutott művészeken
segítenek a társaik
Trokán Nóra, Trokán Anna, Bata Éva, Schmied Zoltán, Lamm Dávid és Molnár Áron is csatlakozott ahhoz a weboldalhoz, ahol a művészek online tartalmakat oszthatnak meg és pénzt is kapnak érte. A Szabad a produkció oldalán
már megvolt az első dalpremier is: Ember Márk Nem esek szét című dalával.

Trokán Nóra görög népdalt énekel, Adorjáni Bálint Szabó Lőrinc versét, míg Schmied
Zoltán Adyt szavalja azon a fizetős online
tartalomszolgáltató oldalon, amelyet Lengyel Tamás indított útjára. A népszerű színész online színészkereső projektjét, a Szabadszínészt használja a jó ügyre: a koronavírus-járvány miatt úgy döntött, lehetőséget
teremt művészkollégáinak a pénzkeresésre
az otthonukban készített tartalmak értékesítésével.
„Ne a Facebookra, hanem a Szabad a produkció oldalára készíts tartalmat, mert ezzel
segítheted a bajba jutott színészeket vagy saját magadat!” Ezzel a gondolattal indította
útjára a Szabadszínész startup új weboldalát, ahol – a közösségi médiában tömegesen
terjedő ingyenes tartalmak ellenére – pénzt
kérnek a színészek, művészek otthoni körülmények között felvett produkcióiért.
„Az előadóművészek által létrehozott online tartalom értékes, és meggyőződésünk,
hogy a nézők egy része még ezekben a nehéz
időkben is szívesen áldozna erre, sőt vágya,
hogy kifejezze támogatását kedvenc művé-

szeti ága iránt. Ezenkívül időszerű elgondolkodni azon, hogy ha a telefonért, az autóért,
a kenyérért fizetünk, miért érzünk szemérmet, ha ugyanezt várjuk el kisebb-nagyobb

online tartalmak szolgáltatásáért, amiben
szintén idő, munka, szaktudás és pénz van”
– mondták el a kezdeményezésről Gosztonyi Csaba és Lengyel Tamás, a Szabadszínész alapítói.
Ezért indítottak egy weboldalt, a Szabad
a produkciót (www.szabadaprodukcio.hu),
ami – ha megfelelő számú művész csatlakozik hozzá – megváltoztathatja ezt a tabuként
kezelt helyzetet, egyszersmind a közgondolkodást. Ráadásul fórumot és bevételt teremthet azoknak, akik most munka és pénz
nélkül maradtak. A szabadaprodukcio.hu
oldalon az ART Peep Show címszó alatt találhatók a projektek, ahová indulásának hetében közel 30 művész töltött fel tartalmat.
„Hozz létre tartalmat, mondj el egy verset, olvass fel, énekelj, és a nézők a megtekintésért fizetnek majd!” – így szól a felhívásuk. A befolyt összeget a művészek minden
hónap végén felvehetik, de jótékony célra is
fordíthatják: három szervezetnek, a Színházi
Szolidaritási Alapnak, a Színházi Dolgozók
Szakszervezete Segítsünk Alapítványának
vagy a Független Előadó-Művészeti Szövetség segélyalapjának is felajánlhatják.
Az oldalra regisztrálók vállalják, hogy
amilyen tartalmat oda pénzért feltöltenek,
máshol nem lesz ingyenesen elérhető. A
produkciókat az alkotók természetesen népszerűsíthetik, megoszthatják bárhol.
Gosztonyi Csaba
és Lengyel Tamás
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Online improvizál a Momentán Társulat
Hogy mi történik egy
imprószínésszel, ha karanténba
kényszerül? Ott is improvizál! Ha
máshogy nem, online. Áprilisban elindult a Momentán TV, a Momentán
Társulat online imprós „csatornája”,
ahol a közösségi térben tesznek közzé improvizációs tartalmakat. Május
11-én az Almási Kittivel közös online
előadásukban a karantén pszichológiáját járták körbe.

A Momentán Társulat tagjai önkéntes karanténban vannak, az improvizációs színházuk is zárva tart. De ebben az élethelyzetben is szeretnének a közönség mindennapjaiba egy kis könnyedséget, derűt,
örömet csempészni, ezért átvonultak az
online térbe.
A Momentán TV-t a Facebookon lehet
követni: heti szinten jelentkeznek élő és archív adásokkal, ismerős és vadonatúj formákkal, imprós játékokkal, sok-sok nevetéssel és persze a karantén-életérzéssel,
momentános tükörben. Számítanak a nézői
interakciókra, ötletekre, hiszen mint mindig, most is a közönség inspirációiból fognak építkezni.
Az eddigi, visszanézhető előadások:
1. Online Fröccs: az interaktív pszichológiai előadás Almási Kittivel április
11-én, szombaton debütált nagy sikerrel.
Az adás visszanézhető. Május 2-án pedig
Fent és lent – Érzelmi hullámzás a karanténban című Online Fröccs előadással jelentkeztek.

2. KarantÉN – Szobafogságban a
momentánosok, amely hetente mutatja
be, hogy egy-egy társulati tag hogyan tölti
a napjait ebben az új élethelyzetben. Május
8-án 20.15-kor Kiskovács Attila életébe pillanthattunk bele.
A következő hetekben várható előadások:
3. Impró Ninja Warrior – Ha bejön a kihívás: egy vadonatúj élő online est, ahol a résztvevők improvizált kihívásokat teljesítenek.
4. Ráérsz? Improvizált újraismerkedés: a Momentán Társulat úgy döntött, kihasználja a jelenlegi helyzetet, hogy újra/
jobban/másképp ismerkedjenek egymás-

sal, ezért egy véletlenszerű generátorral párokba osztották a társulatot, és nem személyesen, de leülnek beszélgetni. Nem csak a
társulat tagjai kérdeznek egymástól: kommentben a nézők is feltehetik kérdéseiket.
5. Improvizált online szappanopera,
ahol a karaktereket, a történet helyszínét és
az eseményeket a nézői hozzászólások alapján alakítják a társulat tagjai.
A Momentán TV jelenleg mindenki számára ingyen hozzáférhető a társulat Facebook-oldalán, és az eddigi adások
is visszanézhetők: https://www.facebook.
com/MomentanTarsulat/
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Vay Kristóf

Szplín
Napok óta nyűglődöm, nem lelem a helyem, az írás
sem megy úgy, ahogyan kéne, meggyőződés nélkül rovom a sorokat, minden esetleges, véletlenszerű, hiányzik belőle a bizonyosság, hogy ennek így kell lennie,
és ez a kétkedés elkedvetlenít. Az is bosszant, hogy arról írok, hogy hogyan írok, ahelyett hogy valóban írnék. De mit csináljak, ha egyszer nem megy, utálom a
mondataimat, unom őket, azon morfondírozom, hogy
nem is vagyok író, mert az igazi író akkor is ír, amikor nem megy neki, mert neki akkor is megy, amikor
nem megy, mert olyankor farigcsál, elővesz egy szót,
megforgatja, babrálgatja, ide teszi, oda teszi, ahogy a
cipész vacakol a bőrökkel meg a faszegekkel, kitakarítja a műhelyt, leszab előre egy csomó cipőfelsőrészt
vagy talpat, mer’ a cipész sem mindig készít báli cipellőt, van hogy csak szöszmötöl, kikeveri az enyvet meg
a csirizt, megsüti a fókazsírt, beolajozza a kaptafát, ki a
jó isten tudja, hogy mit csinál egy cipész, amikor nem
csinál semmit, mégis úgy néz ki, mintha dolgozna…
Látod, te ostoba, mondom magamnak, még azt sem
tudod, hogy az ember arról ír, amit ismer. Mit akarsz
te a cipésszel? Nincsenek is már cipészek, miért nem
példálózol inkább valami mással? A rákhalászokkal
vagy a klarinétosokkal. Persze ha valaki nem ért semmihez, akkor nehéz. Lényeg a lényeg, hogy a bálnavadász sem mindig bálnát vadász, vannak olyan napjai, amikor csak tesz-vesz, megfeni a szigonyt, megstoppolja a jégerzokniját. Csakhogy engem ez nem
vigasztal, én nem teszek-veszek, hanem elkeseredek,
mer’ napnál világosabb, hogy nem születtem írónak,
csak úgy izomból írok, görgetem magam előtt a szavakat, mint egy ganajtúróbogár a ganajt, de most kiderül majd, hogy tévedés az egész, eddig sikerült lépre csalnom a világot, de most vége, eldugultam, nem
jut eszembe semmi, csak arról tudok írni, hogy miért
nem tudok írni, megdermedtek, jéggé fagytak bennem
a szavak, megrekedtek valahol az agyamból az ujjaim
felé futó pályákon, nem futnak végig a jelek az idegek rozsdás vezetékein, betűk torlódnak fel, szavak rohannak össze a kereszteződésekben, összetett mondatok siklanak ki, borulnak fel mint hosszú szerelvények,
melyek alatt terrorista gerillák robbantották fel a síneket… Úgy ácsorognak bennem mellékvágányra tévedt mondatszerelvények, mint árvíz borította, ködös
tájban tengelyig lepett vonatok… Szavaim végeláthatatlan, szakadozott konvojok, az utánpótlás soha meg
nem érkező trénjei, sártengerben elakadt szekerek,
egyhelyben csúszkálnak az elhájasodott idegek zsírtól
fényes ösvényein. Szavaim csigalassúsággal vánszorgó
katonák, Napóleon vert veteránjai a fagyos Szibériában…
Na, ebből elég! Felhívom M-et, hogy kiöntsem neki a szívemet, de nem lehet, mert mielőtt megnyikkannék, már ömlik belőle a panasz. „Jó hogy hívsz, már

hívni akartalak. borzalmas napom van, ennél csak az
éjszakám volt borzalmasabb, jéghideg disznózsírban
fetrengtem egész éjjel, telebőgtem, öt liter sós lével áztattam csatakosra a párnámat, mert elhagyott az a takonyláda, aki épp olyan gané alak, mint te, elkergettem
a mocsadékot, kiadtam neki az útját, de pokolba a részletekkel, gyere át, rohadtul rám férne egy fergeteges vigaszdugás, nehogy komolyan vedd, ide ne merd dugni
az önelégült pofádat, hogy te előre megmondtad…” És
így tovább és így tovább, hogy hagyjam őt békén, minek hívtam fel, nem kér a szánalomból, ő úgyis végez
magával, tökmindegy, hogy most vagy később, egyszer
mindannyian elpatkolunk, megyünk a levesbe, csak ne
akarjam vigasztalni, mert ő legalább élt, zabált, mint
az állat, velős pacal, csülök pékné, csontvelő pirítóssal,
konyakos meggy meg panamai rum, krétai vörös bor,
és kamatyolt is bőven, többet mint ami elég, bár a kefélésből sosem elég, erdőn-mezőn, csalitosban, kukoricatáblában, liftben és altemplomban, dugott viharsebesen és tunyán, rémülten és vad eufóriában, szeretkezett kéjes bizánci lustasággal…
Mire leteszem a telefont a kedélyem még nyomottabb. Csöngetnek. A postás az, nyolcvanhét éves nagynénémtől hoz levelet. Felbontom. Nele néném határozott sorai helyett reszketeg betűkkel rótt, nehezen
silabizálható kézírás: „Nagyon megjártam, Kedves
Öcsém! Elzuhantam a pincében, megfordult velem a
világ. Az okát nem tudom. Végigvágódtam a kövön,
úgy érzem, ezer darabra törött a medencém. Attól tartok, ez az ősz végezni fog velem. El is hívom ma a papot, elintézem vele a földi dolgokat. Leéltem kicsi híján kilencven évet. A harcomat megharcoltam. Mi kell
még? Egyetlen dolog bánt, hogy állandóan lehangolt
vagyok. Erre kellene valami drog. Egy-egy ecstasy tabletta biztos jót tenne, engem már nem tenne tönkre...”
Leteszem a levelet. Kimegyek az erdőbe, döntöm el,
futok egyet a kutyával. A kapu előtt langyos szél vág
a képembe, tűz a nap. Hogy lehet az, hogy én mindig
csak holnap emlékszem arra, hogy tegnap hol hagytam
az autót? Megadóan keresgélni kezdünk, ballagunk
a vár felé. Kormos mindig szórakozott volt, de amit
mostanában művel, az mégis csak sok. Babakocsis lány
közeledik, körülötte egész kis óvoda, négy-öt apróság
nyüzsög. A kutya a járda közepén üget, és mert a túlsó járdára bámul, belegaloppozik a kocsiba, rémülten
felnyí, szökkenne odébb, megbotlik, elesik, eltűnik a
gyermekhad közepén. Ugranék, ijedten kérnék elnézést, de a lány mosolyog, a gyerekek gurulnak a nevetéstől. Bundi elszégyelli magát, méltóságos tartással üget tovább. A sarki söröző üvegajtaja előtt forgószél támad, dugóhúzó alakban pörgeti, forgatja, emeli
mind feljebb és feljebb a sárgult faleveleket, aztán hirtelen az egészet a képembe szórja, én pedig megvidámodva lódulok a kutya után.
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Szepesi Attila

Ady-örvények
Szememnek Ady nyitott új mezőt, írta az ifjú Weöres Sándor. Elmondhattam volna vele ugyanezt magam is zavaros és sebzett gimnazistaként, ha halvány sejtelmem lett volna, ki az a Weöres Sándor. Ady fellázított és megbabonázott.
Versek közelében nőttem fel, belém ragadtak, mint a koldustetű.
Anyám mesélte, milyen gyötrelem volt neki verset tanulnia anno. Nem
a zenére figyelt, hanem a vers „értelmére” – mindig rokonértelmű szavak jutottak eszébe. Nekem – ez csak utólag tudatosodott bennem – sose kellett verset tanulnom. Első hallásra-olvasásra visszamondtam akár
hosszabb költeményeket is.
Kuruchajlamú, kálvinista anyai nagyapám Ady-hívő volt, a labanc
apai ág nem. Ők az érmindszenti költőt csak degenerált vérbajosként
aposztrofálták. Akit – így nagynéném – egyházi átok sújt. És azt is – ez
persze aligha volt igaz –, aki olvassa. Nekik Arany János volt az igazi,
akit persze ugyanúgy nem olvastak – nem olvastak semmit, még a Bibliát sem, bár templomba járó katolikusok voltak, csak a magyar nótákig meg a megyebáli keringőkig jutottak –, ahogy Aranyt sem ismerték,
csak „hallottak valamit harangozni”.
Amikor – Kónya Lajos, Iszakovszkij, Madarász Emil és Hamburger
Jenő tankönyvklapanciái után – rátaláltam Adyra, tudtam, nekem ez
kell. Hogy mit értettem és mit nem belőle, más kérdés. A verset – ezt
sejtettem – nem megérteni kell, hanem elmerülni a csodájában. Hangjai, sejtelmei örvényében. Visszhangzott bennem Az ős Kaján, A fekete zongora, a Vörös szekér a tengeren. Bűvös és titokzatos kifejezések:
sirályi kedvek, a Téboly zöld-vér-útján, gyalogolnak az esték, Ezvorász
király rég halott, fusson, akinek nincs bora. Tankönyveink „pártos” klapanciái hamisan csengtek és üvegszerűen áttetszők voltak, ezért érdektelenek.
Első versemet még Petőfi jegyében írtam, 1956. október 23-án. Ady
megbabonázott, de versek írására nem ösztönzött. Őt csak csodálni lehetett, követni nem. Ugyanolyan hatással volt rám, mint Bartók zenéje. Más volt. De az a keserves kor is más volt. Ady költészete örvényeket rejtő tükör – mégis: múlt, legalábbis félmúlt. Tapogatóztam a forradalom eltiprása utáni ködben, mint a vak. A kortárs költészetet kerestem, az igazit, mert azt tudni lehetett, hogy az elnémítottak az igaziak.
Az utcán csatangolva felismertem a hórihorgas Füst Milánt meg a vékonypénzű Juhász Ferencet. Jobbágy Károly – Istenem! – tanárom volt
az Eötvös Gimnáziumban. Nyegle ifjoncot meg is buktatott.
Anyám egyszer hazahozta az induló világirodalmi folyóirat, a Nagyvilág példányait. Bennük volt Kassák Lajos és Pán Imre sorozata, A modern művészeti irányzatok története. Ady után ez volt az igazi, nagy
felszabadító élmény. Ezt ki is lehetett, ki is kellett próbálni. A dadaizmust, a kubizmust, az expresszionizmust meg a futurizmust. Antikváriumban rátaláltam Kassákra, Apollinaire-re. Aztán – ez nemzedékünk
közös nagy élménye, ahogy Marsall László megírta valahol – az 1958as kiadású Mai francia költőkre. Reverdy, Antonin Artaud, René Char,
Leopold Sédar Senghor, Patrice de la Tour du Pin, Tristan Tzara, Henri
Michaux és persze mások műveire.
Adyhoz ezután sokáig hűtlen voltam. Vissza kell pedig hozzá térni
időről időre. Nem föltétlenül a dúr hangnemű verseihez. Az idő múlásával inkább azokhoz a műveihez, melyektől a mollhangzás sem idegen.
Ma már világosan látom, hogy ő nemcsak forradalmian új, de forradalmian ősi is. Miközben a franciákat bálványozta, titokban visszanyúlt
költészetünk nyelvújítás előtti, rusztikus és archaikus költőihez.

irodalom/könyv
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Könyvek
a könyvben
Günter Grass önmagáról írja: „úgy döntöttem, elég öreg vagyok már hozzá, hogy
visszatekintsek, és könyvet írjak fiatal éveimről”.
Ebbe a könyvbe aztán beleírta a valóságot (vagy amit annak vél), beleírta azt is,
ami lehetett volna (vagy talán mégis úgy
volt?), beleírta, amit a regényeiben vagy a
költeményeiben már egyszer régen megírt (de a valóságban nem biztos, hogy úgy
volt), beleírta a valós históriát (ami egészen biztosan nem úgy volt).
„Az emlékezet hajlamos átrendezni,
kicsinosítani a dolgokat, megszépíteni a
valóságot, az egymással párhuzamosan
zajló, de egymásnak ellentmondó eseményeket úgy rendezni, hogy azok kerek, jól elbeszélhető folyamattá álljanak
össze. Le akartam írni ezeket a kétes valóságtartalmú folyamatokat, egyszersmind azt a csábítást is, amelyet ezek jelentenek.”
Aki olvasta és tiszteli, ámde szeretni
nem tudja a német író „igazi” nagyregényeit (A bádogdob, A hal, A patkánynő),
annak ez a könyv nagyon is tetszhet. Vallomásos, közérthető, érzelmes, informatív – bizonyos szempontból merészebb
(és rafináltabb), mint a rafinált és olykor
kimódolt szépírói eszközökkel megformált „igazi” nagy könyvek. Németségről
és lengyelségről, a fiatal férfiak örök ostobaságáról, harci vágyáról, családról, emlékezetről, útkeresésről és az út megtalálásáról.
szmgy

Günter Grass
Hagymahántás közben
Európa Könyvkiadó, 2007
495 oldal
2800 forint
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Csapongva
A fényképen a Fortepan információi
szerint a Dessewffy utca és Teréz körút
sarka látható, 1957-ben. Én lassan megélhetnék a Barbjerik-fotókból, önöknek pedig, kedves olvasóim, már nem
kell bemutatnom a Terézváros hajdani fényképészét, hiszen többször is említettük őt, számos alkalommal használtuk emlékezésre, merengésre a fotográfiáit. Ugye ezek után mondanom sem kell,

hogy mostani fotónkat is Barbjerik mester készítette? Azt viszont nem biztos,
hogy mindenki észreveszi, hogy a fotón
szereplő négy emberből három már régi
ismerősünk. Igen, csak az újságárusnőt
nem ismerjük. A két kislányt és a hölgyet igen. Ők a fényképész családja.
Silabizálom az újságok címét. Ha
húsz-harminc évvel fiatalabb lennék, talán el sem tudnám olvasni őket, de mert

az emlékezetem rejtett zugaiban ott lapul valahol az évtizedeken át látott betűkép, ezért kitalálom, „összerakom”,
megfejtem a címek egy részét. Magyar
Nemzet, Népszabadság, Szabad Föld,
Élet és Irodalom… Persze hogy felismerem őket, hisz megjelentem mindegyikben… Nem. A Sakkéletben nem. Magyarország, Szövetkezeti Hírlap… Ó, és
a legendás Népsport! Viszont nem lá-
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tom sehol a Szovjetunió című, felettébb
„népszerű” képes havilapot, amelyet az
ország legfinomabb papírjára nyomtak,
hogy aztán a pártkáderek is csak viszolyogva, titokban lapozgassák. Nem látom, mert – ahogy utánabogarászok –
még nem is létezett, a „sikertörténete”
csak egy évvel később, 1958-ban indult.
De nem látom az Esti Hírlapot sem. Kapaszkodjanak meg, az 1956 decemberében indított újság a Magyar Szocialista Munkáspárt (az igen fiatalok kedvéért, s némiképp leegyszerűsítve: ők volnának az úgynevezett kommunisták) és
a Fővárosi Tanács félhivatalos lapja volt,
de az államvezetés amolyan bulvárlapfélének szánta. Délutánonként dobták utcára, a munkából hazafelé igyekvők tö-

megesen vásárolták buszra, villamosra,
HÉV-re való gyors olvasmány gyanánt,
a legtöbben haza sem vitték. Példányszáma 300 ezer körül mozgott, és időnként
olyan kényes ügyekről is megjelenhettek
benne írások, amelyekről „komolyabb”
orgánumban nem eshetett szó.
Váltsunk. Beszéljünk most a képen szereplőkről. A két kislányról – Barbjerik Dorottyáról és Juditról – a legutóbbi számunkban már ejtettünk szót. (Amúgy milyen érdekes lehetne utánuk keresni, meglelni őket
vagy a gyerekeiket, rendezni egy jó kis terézvárosi kiállítást az édesapa vagy a nagypapa legjobb fotográfiáiból az Eötvös10ben.) Most azonban ne a gyerekekkel, hanem a mamával törődjünk. Fotográfusunk
múzsájával. Már a neve is mesés…
Lasztoméry Kamilla
Ugye micsoda muzsikája van? Illatos
mezőket idéz, réti virágokat meg persze
Krúdy Gyulát, felvidéki polyák grófokat,
Lublót és Ólublót, kísértetjárta romvárakat, szepességi alkimista tudósdoktorokat, a Róka vendégfogadót Podolinban,
az elfelejtett városkában, ahol nehéz furmányos szekerek nagy csörömpöléssel döcögnek a város kövezetén, amely
még a középkorból maradt itten, és idézi
Lubomirszky herceget, aki a városkának
templomot építtetett, s akinek arcképét
megfestették a városháza számára…
Lasztomér. Hajdanán Zemplén vármegyei falu volt, ma Kelet-Szlovákiában,
Kassától úgy negyven, Ungvártól harminc, Nagymihálytól mindössze öt kilométerre található. 1288-ban már említi
oklevél, 1300 és 1400 közt élte fénykorát,
1715-ben viszont már-már lakatlan, hét
lakott házában alig ötven ember tengődött. Az 1800-as évek végére ismét erőre
kap, Borovszky Samu 250 házáról és 1300
lakójáról tud, akik tótok vagy rutének
(mindenesetre többségük görög katolikus
vallású). Egyik ősi birtokosát, Leszteméri
Imrét 1414-ben említi birtoklevél, ám későbbi urai egyebek közt a Nagymihályi,
Péchy, Sólyom, Daróczy, legutóbb pedig a
Boronkay, Vladár és Szemere család tagjai közül kerültek ki.
A Lasztaméry, Lasztoméry, Leszteméry
család legősibb ismert tagja egy bizonyos Iván de Lasztemér, aki valamikor a
13. században élt, és a família hat ágának
(Eurdeugh, Iván, Matyús, Ungh, Danch
és Zeleméry) is ősapjaként ismerik el.
Hogy a mi Kamillánk a törzs melyik
mellékágának és a további elágazások
után az újabb ágak miféle szélső gallyacskáján helyezkedik el, nem tudom. Nem is

fontos. Itt volt, és mert róla beszélünk, olvasunk, őt látjuk a képen, itt van köztünk
most is. Egyszer majd a mi fotográfiáinkon merengnek kési utódaink.
Most nézzük a falragaszokat, pontosabban azt az egyet a kép jobb szélén,
amelyet ki tudok silabizálni.
„Lobogózzuk fel a házakat április
4-ére.”
„Lobogózza fel a házakat.”
1957 tavaszán Nagy Imre még életben van. A rendszerösszeomlás sokkja
még elevenen él, a párthübrisz, az önelégült elbizakodottság, a „nekünk mindent szabad” mentalitás még nem talált
magára, de – Gyarmati György szavaival – „az intézményes megtorlás álarca
mögé búvó személyes bosszúvágy” már
dolgozik: a Kádár János vezette pártállam lassan-lassan magára talál. És ünnepeltetni kívánja önmagát. Például április
4-én, Magyarország felszabadításának
napján. Négy évtizeden át ez a nap állami ünnep volt. „Hazánkat ezen a napon
szabadította fel a dicsőségesen előnyomuló szovjet Vörös Hadsereg.” Általános
iskolák ezreiben, középiskolák százaiban
szavaltak kék nyakkendős kisdobosok és
piros nyakkendős úttörők, vonultak fel
lobogókkal és transzparensekkel pártunk és államunk dísztribünökön pöffeszkedő pártvezetői előtt.
Felszabadulás! Milyen szépen hangzik. Ne tagadjuk, hogy az ország lakóinak nem kis hányada megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor az előrenyomuló szovjet csapatok elől hátráló utolsó
német alakulatok is átlépték Nemesmedvesnél és Pinkamindszentnél a magyar–
osztrák határt. Ne tagadjuk, hiszen akiknek a Gestapo, az SS, a nyilasok halálos fenyegetést jelentettek, akik már hónapok óta minden áldott nap közvetlen
életveszélyben éltek, akiknek a rokonait
hurcolták el vagy gyilkolták le a szemük
láttára, nekik valóban felszabadító érzés
lehetett ez utóbbiak távozása. Közülük
sokan és sokáig elhitték, mert el akarták
hinni, hogy felszabadultunk. Pedig valójában megszálltak minket.
„Indulj az útra és vissza ne nézz! /
Múltad a fájó bús ezer év. / Rád ragyog
végre a fényteli nap. / Boldogan, vígan
zengd hát a dalt! // Április négyről szóljon az ének, / Felszabadulva zengje a
nép! / Érctorkok harsogva zúgják a szélnek / Felszabadítónk hősi nevét!”
És így tovább – mondaná Kurt Vonnegut (és ez nekünk is jó befejezés).
Marek János
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Divatkirálynő a vasfüggöny mögött
A Magyar Nemzeti Múzeum
Rotschild Klára életét és munkásságát bemutató időszaki kiállítását hétről hétre új kurátori vezetésen keresztül ismerheti meg a közönség a múzeum YouTube-csatornáján. Az
új epizódok szombat reggelente jelennek meg, 11 héten keresztül.
A Magyar Nemzeti Múzeum a társintézményekhez hasonlóan március 16. óta zárva tart a Covid–19-pandémia miatt, de az
élet nem állt meg az elmúlt hetekben, sőt! A
munkatársak folyamatosan fejlesztik az online tartalmakat a múzeum honlapján és közösségi felületein. Tanulási segédanyagokkal, kiállításvezetőkkel, kisfilmekkel és gazdag tárgyegyüttes-válogatásokkal teszik
láthatóvá az intézmény gazdag kulturális
kincsét, illetve a Facebookon My Home Office Challenge, az Instagramon Karanteum
címmel futó gyűjtéssel építenek egy jelenlegi helyzetre reflektáló internetes közösséget.
A múzeum online programjának részeként készült el a zárás előtti hónapok legsikeresebb időszaki kiállításának, a Clara –

Rotschild Klára – divatkirálynő a vasfüggöny
mögött című tárlatnak a filmre vett kurátori
tárlatvezetés-sorozata, amelyet hétről hétre tizenegy részben adnak közre.
A kiállítás kurátora dr. Simonovics Ildikó divattörténész, a múzeum 20. századi és
kortárs textilgyűjteményének vezetője, aki a
sokéves kutatómunkájának eredményeként
létrejött tárlatban kalauzolja a nézőket. Filmek, fotók, ruhák tanúskodnak a múlt század magyar divatnagyasszonyának bámulatos túlélő képességéről, üzleti zsenijéről és
a sikerének alapjául szolgáló networképítő

tehetségéről. A tárlat a múzeumi területen
blockbusterként működő divat témát fókuszba állítva – politikatörténeti megközelítés helyett – társadalom-, mentalitás-, iparés divattörténeti vetületben ábrázolja a 20.
század sokarcú, ellentmondásokkal terhelt
világát.
A tárlatvezetés-sorozat tizenegy héten keresztül szombatonként frissül, témáról témára mutatja be a kiállítást és a hozzá kapcsolódó kutatási projektet. Az első rész kivételével
valamennyi epizód egy hétig lesz látható. Ne
maradjanak le róla!

Utazások Pikantériából

Virtuális kiállítások

Utazások Pikantériából címmel megnyílt a fotográfus, fotóművész Tóth József Füles digitális, helyenként mozgó
karikatúrakiállítása. Tóth szinte minden budapesti lapnak
rajzolt a hatvanas években, s elmondása szerint azért választotta hivatásának a fotográfiát a rajz helyett, mert ott
több, magánál sokkal jobban rajzolót ismert. Például Hegedűst, Várnait, Sajdikot és a barátját, Kaján Tibort. „Rájöttem, hogy én rajzban nem tudok olyat csinálni, amit
szeretnék. De gyorsan egyértelmű lett számomra, hogy
ötleteimet a fotóban jól lehet kamatoztatni.” Sikerei nyomán hamarosan olyan sok fotós munkát kapott, hogy
ezek mellett nem is tudta teljesíteni a lapoknak a megélhetéshez szükséges heti három rajzot, amiket lassan el
is hagyott. Ezekből a korai grafikai munkáiból válogatott
most e tárlat számára. Tóth József Füles digitális kiállítása
itt érhető el: http://galeria12.hu/toth-jozsef-fules/

A hosszú bezártság alatt a kultúra kedvelőinek már
biztos nagyon hiányoznak a megszokott események,
kiállítások, programok, élmények. Jó hír számukra,
hogy a nappaliból is van lehetőségünk tárlatokat nézni. Igaz, hogy online, ami nem teljesen olyan, mint ha
fizikailag is ott lennénk, de kompromisszumos megoldásnak kiváló.
Közkedvelt rendezvények és események tömkelege maradt el az elmúlt két
hónapban, ezek közé tartozik az óriási
látogatottságú Budapest FotóFesztivál.
A jó hír, hogy a Műcsarnokban kiállított képeket online meg lehet tekinteni. A téma nagyon aktuális és érdekes,
maga az alkotó, Ventura így nyilatkozott a kiállításról: „A történet minden
egyes képe ebben a képzeletbeli Velencében készült, amelyet saját kezűleg
építettem fel kicsiben. A sztori egyetlen, valóban megtörtént része a náci
hadsereg és az olasz rendőrség bevonulása a gettóba 1943 decemberében.”

http://mucsarnok.hu/panoramafoto/
ventura/
2017-ben ünnepeltük a Kossuthdíjas Szabó Magda születésének 100.
évfordulóját, és ennek apropóján a
Petőfi Irodalmi Múzeum nagyszabású kiállítást rendezett. A tárlat az író
szövegeivel vegyítve mutatja be személyes tárgyakkal, fotókkal tűzdelve szellemi örökségét. Ha eddig nem
volt idő Szabó Magda műveit olvasni
vagy megnézni a kiállítást, akkor itt a
kiváló alkalom. https://szabomagda.
pim.hu/, https://pim.hu/hu/dia/diatagjai/szabo-magda#
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Hideg eperleves

eperből

A földieper a késő tavaszi hónapok legkedveltebb gyümölcse. Vértisztító, baktériumölő hatása különösen hasznos a jelenlegi időszakban.
Ezenkívül rengeteg ásványi anyag található benne. A kis piros gyümölcs nagyon laktató és serkenti az anyagcserét, így fogyókúra esetén is bátran fogyasztható, extra ízesítés nélkül. Meleg napokon remek szomjoltó, vértisztító hatása pedig
segít a salakanyagok és a felesleges zsír távozásában. Nemcsak belsőleg, de a bőrbe bedörzsölve
is kiváló bőrápoló. Megszabadít az elhalt hámsejtektől, napozás után hűsíti a bőrt, valamint
véd az ultraibolya sugárzástól, ezért érdemes
minél többet fogyasztani belőle. Az eper szépít, kiváló emésztési panaszok, vesebántalmak
esetén, a pattanásos bőr kezelésére, kötőszöveti gyulladások esetén, de tüdőgyulladás, reumaés pajzsmirigyproblémáknál is segít. Csak közvetlenül fogyasztás előtt mossuk meg, mert ha
vizesen tesszük a hűtőbe, hamar erjedésnek indul. A friss, zamatos földieperből számtalan re-

konyha

Hozzávalók: 2 dl tejszín, 50 dkg
eper, 5 dl tej, méz.
Elkészítése: Az epret mossuk
meg és szeleteljük fel. Az egyik
feléhez adjuk hozzá a tejet és
turmixoljuk össze, majd adjunk
hozzá annyi tejszínt, hogy sűrű
legyen, aztán tegyük bele a maradék epret és jól hűtsük le. Ha
szükséges, mézzel édesíthetjük.

Epres piskóta
ceptet elkészíthetünk, például kitűnő koktélt is.
Mivel az eperlé önmagában elég sűrű, erős illatú
és ízű, így célszerű almalével, tiszta vízzel vagy
citrusfélékkel hígítani. Az eperlé gazdag C-vitaminban, foszforban, káliumban és kalciumban,
valamint természetes fájdalomcsillapítót is tartalmaz. Kiváló vendégváró, mert némelyik recept szinte pillanatok alatt elkészíthető, ráadásul laktató és nagyon finom. Ha csak olvasztott
étcsokival leöntjük, nemcsak ízletes desszertet,
hanem alakbarát fogást is kapunk pillanatok
alatt, ami nem elhanyagolható a fürdőruhaszezon közeledtével.

Hozzávalók: 40-50 dkg eper, 4
tojás, 5 dkg vaj, 1 ek. zabliszt, 3
ek. teljes kiőrlésű búzaliszt, 2-3
ek. stevia, 1 cs. sütőpor, 1 cs.
vaníliás cukor.
Elkészítése: Válasszuk szét a
tojásokat. A sütőt melegítsük
elő 180 fokra. Keverjük össze
a tojássárgájákat, az édesítőt, a
vaníliás cukrot és a vajat. Verjük fel a tojásfehérjét keményre. Keverjük össze a fehérjét a
tojássárgájás keverékkel, majd
öntsük bele a liszteket és a sütőport a masszába. Keverjük jól
össze, hogy egyneművé váljon.
Sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük a masszát és nyomkodjuk
bele a félbevágott eperdarabokat. Nagyjából 20-25 perc alatt
megsül, de tűpróbával érdemes
ellenőrizni. Kicsit hagyjuk hűlni, majd cukormentes tejszínnel és eperdarabokkal díszítsük.

Epres mojito
Hozzávalók: 6 szem eper, 10 db
mentalevél, 1 lime frissen facsart leve, 150 ml gránátalmalé,
80-120 ml fehér rum, 15 ml
méz, Sprite vagy szóda, eper és
mentalevél a díszítéshez.
Elkészítése: Két poharat töltsünk meg jéggel, majd tegyük
félre. Egy shakerben lazán rázzuk össze az epret, a mentaleveleket és a lime levét. Adjuk hozzá a gránátalmalevet, a rumot,
a mézet, majd rázzuk össze alaposan. Öntsük ki az előkészített poharakba, aztán óvatosasan töltsünk hozzá igény szerint
Sprite-ot vagy szódát. Díszítsük
eperrel és mentalevéllel.
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Szedjünk D-vitamint!
Miért is olyan fontos a D-vitamin a szervezetnek? A D3-vitamint a
test a napfény segítségével képes saját maga előállítani egy összetett folyamatban. Napsütéses időben már fél óra szabadban eltöltött idő is elég lehet ahhoz, hogy a napi D-vitamin-szükségletünkhöz
hozzájussunk. Télen és tavasszal a szervezetünk nem jut elég napfényhez, és táplálkozással sem tudjuk bejuttatni a szükséges men�nyiséget. Ezért a személyes vitaminszint felmérése után gondoskodnunk kell a D-vitamin pótlásáról, amely az élettanilag legfontosabb
vitaminok közé tartozik.
Nyolcvan évvel ezelőtt jelent meg az első
komolyabb publikáció, ami a D-vitaminnal kapcsolatos, egészen pontosan olyan
elemzések, amelyek a napsütés és a rák
kapcsolatát vizsgálták. Akkor már nagyjából huszonöt éve ismerték a D-vitamint,
ami valójában egy hormon, téves elnevezése a vitamin, de így terjedt el a köztudatban. A vizsgálatok kiterjedtek az emberi szervezetre gyakorolt hatására. A kutatások során a földrajzi különbségek és a
különféle betegségek gyakoriságával ös�szefüggően egyre több betegségről, autoimmun folyamatról derült ki, hogy a
nap, azaz a D-vitamin hiánya okozhatja.
Az évek során egyre nagyobb lett a téma
szakirodalma, hazánkban Szendi Gábor
könyvéből tájékozódhatunk részletesen a
témáról. A szerző könyvében megállapítja, hogy a nagyvárosi emberek krónikus
D-vitamin-hiányban szenvednek, amiből
számos civilizációs betegség következhet.
Tudósok bebizonyították, hogy a D-vitamin-hiány és a tíz-tizenöt különböző ráktípus között szoros összefüggés van.
Mit tehetünk a megelőzés érdekében?
A D-vitamin szinte alig fordul elő az élelmiszerekben, tehát megfelelő étkezéssel
sem tudjuk biztosítani a szervezet számára ideális mennyiséget. Mivel a napsütés sem olyan mértékű hazánkban, hogy
segítené létrehozni a szükséges adagot,
ezért muszáj a D-vitamin-pótlásról gondoskodnunk. Ha a vérben megfelelő a
mennyisége, akkor a különböző rákfajták kialakulásának 50-70 százalékkal alacsonyabb a kockázata. Ez nem azt jelenti, hogy a D-vitamin-hiány rákot okoz,
hanem azt, hogy a megfelelő D-vitaminmennyiség megvédhet a ráktól.
A D-vitamin-hiány kialakulhat a helytelen táplálkozás és a kevés napfényhez
jutás következtében. A napfény kedvező
hatása nagyban csökken a magas faktorú fényvédő készítmények használatával,
amelyek meggátolják a D-vitamin-képző-

dést is. Hiányt okozhat bizonyos gyógyszerek állandó szedése vagy egyes betegségek, például a felszívódási zavarral járó bélbetegség, a máj- és veseműködés zavarai is. Annak eldöntéséhez, hogy kinek
mennyi D-vitamin szedése vagy pótlása
javasolt, orvosi vizsgálat szükséges, és az
eredmény függvényében lehet megkezdeni a szedését.
A D-vitamin szerepet játszik a testtömeg szabályozásában, így ha alacsony
a szintje, az az elhízást is befolyásolhatja. Az édesanyák a megfelelő D-vitaminszint fenntartásával gyermekük asztmás
és allergiás megbetegedéseit is megelőzhetik. Továbbá védettség szerezhető a későbbi allergiák (ekcéma, pikkelysömör
stb.) ellen is. Nagyon fontos gyermekkorban, amikor a csontépülés a legintenzívebb, de csontritkulás esetén idősebb korban is. D-vitamin-hiányos területeken a
cukorbetegség is sűrűbben fordul elő, és
a téli hónapokban, amikor a hiány gyakoribb, romlik a 2-es típusú cukorbetegek
állapota.
Tehát a D-vitamint szinte folyamatosan pótolni kell, tavasszal és nyáron legyünk minél többet a napon, és vitaminkészítmények formájában szedjük egész
évben, még a napsütésben gazdag hónapokban is.
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Közgyűlési szavazatarányok
A közgyűlés a tárasasház legfőbb szerve. A működése viszonylag egyszerűnek tűnik: a tulajdonosok szavazással döntenek az egyes kérdésekben. Azonban könnyű hibát ejteni, hiszen vannak olyan ügyek,
amelyekben az általánostól eltérő voksolási arány szükséges. Ha a
döntés nem ilyen formában születik, akkor a szavazásra feltett kérdés
el nem fogadottnak tekintendő vagy támadható. Ebben a cikkben az
egyes ügycsoportokat kiemelve mutatjuk be az eltérő voksolási arányokat.

szerinti legalább kétharmados többséggel
rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet. Ebben az esetben a szervezeti-működési szabályzatnak tartalmaznia kell
a kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges – a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokkal összhangban megállapított – adatkezelési szabályokat.

Általában

Változtatás

A közgyűlésen a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illeti meg a szavazati jog. Ha a törvény másképpen nem
rendelkezik, a közgyűlés, illetőleg a megismételt közgyűlés a határozatát a jelen levő
tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számított egyszerű szavazattöbbségével hozza meg. A társasházi törvény konkrétan meghatározza, hogy melyek azok az
esetek, amelyekben a voksolási arányok eltérnek az általános szabálytól, és az összes
tulajdoni hányad szerint számított egyhangú, négyötödös, kétharmados, illetőleg az
összes tulajdoni hányad szerinti egyszerű
szavazattöbbséggel kell határozatot hozni. Minden más, konkrétan nem nevesített esetben a jelenlévők egyszerű szavazattöbbsége elegendő a határozat meghozatalához. Azonban folyamatosan vizsgálni kell
a határozatképességet: a közgyűlés akkor
határozatképes, ha azon az összes tulajdoni hányadnak több mint a felével rendelkező tulajdonostársak jelen vannak. Ha a közgyűlés nem határozatképes, megismételt
közgyűlést kell tartani, melyet a közgyűlést
követő 15 napon belüli időpontban az eredetivel azonos napirenddel kell összehívni.

Az alapító okirat

A társasházat az ingatlan valamennyi tulajdonostársa vagy az ingatlan tulajdonosa
mint egyszemélyi alapító alapító okiratban
kifejezett alapítási elhatározással létesíthet.
Az alapító okirat megalkotásának a célja magának a társasháznak mint jogi egységnek a létrehozása. Ezzel együtt jár, hogy
az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel az egyébként közös tulajdonban lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
is önálló jogi identitást kapnak. Fő szabály,
hogy az alapító okirat módosításához valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges. Azonban maga az alapító okirat felhatalmazást adhat arra, hogy a közös tulajdonnal kapcsolatos elidegenítés jogát a közösség gyakorolja, ha az ingatlanrész önálló
ingatlanként kialakítható, vagy amellyel a

meglevő külön tulajdon tárgya bővíthető.
Ebben az esetben a közgyűlés az összes tulajdoni hányad legalább kétharmados többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő
szavazatával dönthet az elidegenítésről. Eltérő szabály az is, hogy ha az alapító okirat olyan – a külön tulajdont nem érintő –
számítási hibát vagy adatelírást tartalmaz,
amely kijavítással orvosolható, a közgyűlés
a jelen lévő tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű
szavazattöbbségével meghozott határozatával az alapító okiratot kijavíthatja. A közösség a közös tulajdonnal kapcsolatos elidegenítés jogát abban az esetben is gyakorolhatja, ha az alapító okirat módosításával a tulajdonostársak összes tulajdoni
hányad szerinti legalább négyötödös többsége egyetért, de ebben az esetben a határozatban fel kell hívni a kisebbségben maradt
tulajdonostársak figyelmét 60 napon belül
írásbeli nyilatkozat megtételére arról, hogy
élnek-e a keresetindítási jogukkal.

Az SZMSZ és a házirend

A
szervezeti-működési
szabályzatot
(SZMSZ) a közösség az alakuló közgyűlésen, de legkésőbb az azt követő hatvan napon belül megtartott közgyűlésen az összes
tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatával állapítja meg. A házirendet (amely a szervezetiműködési szabályzat része) a tulajdonosok
az összes tulajdoni hányad szerinti legalább
egyszerű szavazattöbbségű határozatával
állapítják meg. A házirend a tulajdonostársak összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös többségével megállapított eltérő rendelkezése hiányában tilos dohányozni a közös tulajdonban lévő zárt légterű épületrészekben, területeken, illetve
helyiségekben.

Kamerarendszer

A közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelésére szolgáló
kamerarendszer létesítéséről és üzemeltetéséről a közgyűlés az összes tulajdoni hányad

Egyes esetekben a lakóépület külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségének megváltoztatott használatához és az
engedélyhez kötött építési munkák esetén a
közgyűlés hozzájáruló határozata szükséges.
A közösség – a hatóság felhívására, harminc
napon belül – az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbséggel
megtiltja a külön tulajdonban lévő nem lakás
céljára szolgáló helyiség használati, hasznosítási módjának megváltoztatását (ha szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya
alá tartozó, illetőleg szexuális vagy erotikus
szolgáltatásra irányuló tevékenységet kívánnak folytatni, valamint ha szexuális terméket és segédeszközt kívánnak árusítani vagy
forgalmazni), vagy meghatározhatja használatának és hasznosításának feltételeit, illetve a
lakhatás nyugalma – így a zaj- és rezgésvédelem, valamint a lakókörnyezetet veszélyeztető más tevékenység megelőzése – érdekében
a használat, hasznosítás módjának megváltoztatását megtilthatja vagy ahhoz az erre vonatkozó külön jogszabályok előírásainak figyelembevételével kikötött feltétellel is hozzájárulhat. Azonban a szervezeti-működési
szabályzat azt is előírhatja, hogy a határozat
érvényességéhez a közvetlenül érintett szomszédos tulajdonostársak tulajdoni hányad
szerinti legalább kétharmadának igenlő szavazata is szükséges.

Építkezés

Az építtető tulajdonostárs a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése nélkül jogosult a lakásában tervezett olyan építkezés elvégzésére, amely miatt az alapító okiratot nem kell módosítani.
Azonban ha a munka olyan lakásmegosztást vagy lakásösszevonást eredményez,
amelynek alapján a többi tulajdonostárs
alapító okiratban meghatározott tulajdoni
hányada változatlan marad, a közgyűlés az
összes tulajdoni hányad szerinti legalább
egyszerű szavazattöbbségű határozatával
az alapító okiratot módosíthatja.
dr. Mogyorósi Sándor jegyző
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apróhirdetés/keresztrejtvény

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek
bekötése. Tel.: 06-30-447-36-03

Kert- és telekrendezés! Metszés,
permetezés, favágás, bozótirtás, térkövezés, kerítésépítés. Reális áron!
www.telekrendezes.hu Tel.: 06-20259-6319

Életjáradékot fizetne értelmiségi házaspár ingatlan öröklése fejében.
Személyes megbeszélés érdekében
hívjon bizalommal.
+36-70-252-4897
Örökösödési szerződést kötne idős
személlyel lakásért ügyvédcsalád
ottlakás nélkül. Készpénz.
06-30-822-8050
Lombkoronája van
-----------------Karibi szigetország

*

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásárolok antik bútorokat, festményeket, bronztárgyakat, porcelánokat,
Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibásat is), 6–12 személyes ezüst étkészleteket, gyertyatartókat, -tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes hagyatékot első vevőként a legmagasabb áron.
Üzlet tel: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com

Ingatlanirodánk eladó budapesti
lakásokat/házakat keres ügyfeleinek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék
3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének
lakása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Laurus Ingatlan. Tel.:
06-20-960-0600

jon bizalommal! Telefon: 06-20-9803957

Apróhirdetések
felvétele:
VI., Eötvös utca 3.,
recepció, hivatali
nyitvatartási időben.

Házhoz megyek! Fogsor készítését,
javítását vállalom garanciával. Hív-

Dzsentlmen
-----------------Buddhista
irányzat

Suta
-----------------Vessző a
betűn

Enyhén
lejtős
-----------------Forma

Afrikai
ország
-----------------Röntgen

Szintén

Terézváros 2020. május 14.

Előkelő

Lumen jele

Megfejtés
1. rész

*

Amer. Egyes.
Államok
-----------------Megfejtés
2. rész

Hollandia
autójele
-----------------Római 2

Világbajnokság röv.
-----------------Ital szlengül

Liter
-----------------Ünnepség

Kálium

Ész

Veres Mónika énekesnő
beceneve

Egyik vitamin
neve

Nikkel

Tanuló
-----------------Őrlőüzem

Szablya

Lajos

Mai napon
-----------------Egyhangú

Rádió
üzemmód

Béke jelképe
-----------------Zörget (ajtón)

Román
terepjáró
-----------------Traktor
húzza
Elektronvolt
-----------------Véna

Üdvözlés
szava

Díszes
-----------------Pagony

Érték

Richard ...,
am. színész

*

Garázdálkodó sereg
-----------------Fohász

Méter

Bányászati
üreg

Egyik vércsoport jele

Epizód

Redőny

Zamat

Jómagad

Hivatal
-----------------Joule

Forte

Ó
... Lajos,
színész

*

Ford ...,
autómárka

Patás állat

*

Ék keverve!

Zorro
-----------------ENSZ része!

Rita

Spanyolorsz.
autójele
-----------------Fodrászeszköz

Reklamál a
gyomor
-----------------Székesegyház

Retesz

Humánerőforrás

*

Benedek ...,
mesemondó
-----------------Téli
csapadék

Ókori görög
szónok
-----------------Vagy angolul

... Maria

M.S.
-----------------Az aljára

Tíz angolul
-----------------... da Vinci,
polihisztor
Rénium
-----------------Lora msh-i

Sugár jele

... és Jerry

Olaszország
autójele
-----------------Fakad a
forrás

Szükséges

Hajófar
-----------------Hegy leve

Ezüst jele

*
M

Olaszország
fővárosa

Folyadék
-----------------Apó része!

Hamis

Testtartás

A megfejtés egy szállóige.
Beküldendő a színnel kiemelt sorok tartalma 2020. május 22-ig. Az május 20-án megjelent számunk rejtvényének nyertesei: Szabó Kati, Talpas Vendel.
Cím: Terézváros szerkesztősége, 1067 Budapest, Eötvös utca 3.
A helyes megfejtést beküldők között 2 db 10 000 forintos vásárlási utalványt sorsolunk ki.
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BEÍRÓS FORMA

2 betűs szavak
Ad
3 betűs szavak
Apu
Ára
Dóm
Egy
Haj
Ima
Iza
Kés
Len
Lia
Mai
Meg
Vmi
4 betűs szavak
Bújj
Dóra
Kiút
Mini
Mozi
Ókor
5 betűs szavak
Nyakú

2 letter word

LABIRINTUS
Ad

Kiút

3 letter words

Mozi

Apu

Ókor

Ára

5 letter words

Dóm
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Egy

Óvoda

Haj

Útnak

Ima

6 letter words

Iza
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Lia
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C
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7
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4 letter words
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B
C
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E 7 letter
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B Tavalyi
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7 Vadorzó
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5
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C
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8
A
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0
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4
7 E
9 7
F
5

rejtvény

27

Óvoda
Útnak
6 betűs szavak
Arcbor
Evezos
Ínyére
7 betűs szavak
Tavalyi
Vadorzó
8 betűs szavak
Irányába
Miatyánk
9 betűs szavak
Emberiség
Nyakigláb
Strandoló
Visszafut
10 betűs szavak
Beszédhiba
Képzeletét
14 betűs szavak
Betuanyagminta
20 betűs szavak
Lelkiismeretfurdalás

SZÓKERESŐ
A
L
A
F
Ü
G
E
F
A
É
P
K
R

K
Á
B
Í
T
Ó
H
O
P
P
Á
Ö
Á

A
D
A
T
Ö
S
E
S
Z
Í
N
T
H

R
A
K
E
R
Ü
L
Ő
Ú
T
C
I
Í

Kereshető szavak
Adat
Adat
Elve
Akart
Akart
Amint
Amint
Bakó
Borzol
Bakó
Bugyi
Borzol
Diadal
Életmód
Bugyi
Előd

Diadal

Épít
Erek
Érve
Evez
Fogy
Fügefa
Gaztól
Halkít

T
E
Ó
K
I
N
Ő
T
T
T
É
E
M

É
R
V
E
K
É
D
N
Y
E
L
V
E

L
E
H
A
L
L
G
A
T
Ó
B
E
Z

Hoppá
Hűen
John
Kábító
Kerülőút
Kinőtt
Köti
Láda
Láng

E
K
A
R
B
U
G
Y
I
N
A
Z
D

T
K
L
T
O
L
A
T
Ó
I
Ü
A
I

M
M
K
E
R
Á
Z
A
J
A
G
M
A

Láva
Lehallgató
Mami
Mint
Nyelve
Őrlő
Páncélba
Ráhímez
Süné

Ó
A
Í
P
Z
V
T
F
O
G
Y
I
D

D
M
T
E
O
A
Ó
T
H
Ű
E
N
A

A
I
Ő
R
L
Ő
L
Á
N
G
T
T
L

Kerülőút
Színt
Taft
Kinőtt
Teke
Köti
Teónia
Teper
Láda
Tolató
Láng
Törik
Ügyet
Láva
Zaja

Lehallgató

Életmód

Mami

Előd

Mint

Elve

Nyelve
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