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

Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
1067 Budapest, Eötvös utca 3. 
Központi telefonszámok: 342-0905, 342-0906, 
342-0907, 342-0908, 342-0909. 
Ingyenes zöld szám: +36 80 201 138 
Ügyfélfogadás: hétfő 13.30–18.00, szerda 8.00–16.30, 
péntek 8.00–11.30 
Ügyfélszolgálat 
1067 Budapest, Eötvös utca 4., Telefon: 351 8939 
Hétfő: 8:00–18:00, kedd: 8:00–16:00 szerda: 8:00–16:30, 
csütörtök: 8:00–16:00 péntek: 8:00–13:30

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

NÉV A FOGADÓÓRA HELYSZÍNE A FOGADÓÓRA IDŐPONTJA

Soproni Tamás
polgármester

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

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

Dr. Kerék-Beleznay 
Zsuzsanna
alpolgármester

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

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

Temesvári Szilvia
alpolgármester

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

Minden hónap első hétfő 16.00–18.00.
Előzetes időpont-egyeztetés
a (06-1) 342-0905/2106-os számon
A főkertésszel közös zöld-fogadóóra: 
minden hónap 2. hétfő 15.00–18.00

Győrffy Máté
alpolgármester

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

Minden hónap első hétfő 15.00–17.00. 
Előzetes időpont-egyeztetés 
a (06-1) 351-7966-os számon

Miyazaki Jun
alpolgármester
képviselő (5. evk)

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

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

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

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

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

Önkormányzati fogadóórák

NÉV / VÁLASZTÓKERÜLET A FOGADÓÓRA HELYSZÍNE A FOGADÓÓRA IDŐPONTJA

Heltai László
1. sz. egyéni választókerület

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

Hétfőn 18.00 vagy előzetes egyeztetés
alapján a (06-30) 751-8925-ös számon

Németh Helga Anna
2. sz. egyéni választókerület

Polgármesteri Hivatal, 
Eötvös u. 3.

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

Szilágyi Erika
3. sz. egyéni választókerület

MSZP-iroda, 
Andrássy út 79.

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

Kecskés Balázs
4. sz. egyéni választókerület

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

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

Szász Károly
6. sz. egyéni választókerület

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

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

Sajószegi Péter
7. sz. egyéni választókerület

Polgármesteri Hivatal
(recepción érdeklődni)

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

Bálint György
8. sz. egyéni választókerület

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

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

Gaár Iván Zsolt
10. sz. egyéni választókerület

MSZP-iroda, 
Andrássy út 79.

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

Választókerületek képviselői

NÉV A FOGADÓÓRA HELYSZÍNE A FOGADÓÓRA IDŐPONTJA

dr. Bundula Csaba Polgármesteri Hivatal, 
Eötvös u. 3., földszint 3.

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

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

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

Császárné Csóka Ilona Polgármesteri Hivatal, 
Eötvös u. 3., földszint 3.

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

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

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

Listán megválasztott képviselők

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

Országgyűlési képviselő

Polgármesteri Hivatal, 
Eötvös u. 3.

Minden hónap utolsó szerda 17.00–18.00
Előzetes egyeztetés a (06-30) 608-3687-es A személyes fogadóórák a járvány miatt Polgármesteri Hivatal, A személyes fogadóórák a járvány miatt Polgármesteri Hivatal, Minden hónap utolsó szerda 17.00–18.00A személyes fogadóórák a járvány miatt Minden hónap utolsó szerda 17.00–18.00
Előzetes egyeztetés a (06-30) 608-3687-es A személyes fogadóórák a járvány miatt Előzetes egyeztetés a (06-30) 608-3687-es 

határozatlan ideig szünetelnek.
Előzetes egyeztetés a (06-30) 608-3687-es 

határozatlan ideig szünetelnek.
Előzetes egyeztetés a (06-30) 608-3687-es 
számonhatározatlan ideig szünetelnek.számon

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

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

Minden hónap első hétfő 16.00–18.00,
Előzetes időpont-egyeztetésA személyes fogadóórák a járvány miatt Polgármesteri Hivatal, A személyes fogadóórák a járvány miatt Polgármesteri Hivatal, Minden hónap első hétfő 16.00–18.00,A személyes fogadóórák a járvány miatt Minden hónap első hétfő 16.00–18.00,
Előzetes időpont-egyeztetésA személyes fogadóórák a járvány miatt Előzetes időpont-egyeztetés

határozatlan ideig szünetelnek.Eötvös u. 3., V. em.határozatlan ideig szünetelnek.Eötvös u. 3., V. em. Előzetes időpont-egyeztetés
határozatlan ideig szünetelnek.

Előzetes időpont-egyeztetés
a (06-1) 351-8938-as számonhatározatlan ideig szünetelnek.a (06-1) 351-8938-as számon

Minden hónap első hétfő 16.00–18.00,

a (06-1) 351-8938-as számon

MSZP-iroda, 
Andrássy út 79.

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

A személyes fogadóórák a járvány miatt MSZP-iroda, A személyes fogadóórák a járvány miatt MSZP-iroda, Minden hónap utolsó hétfő 17.00–18.00,A személyes fogadóórák a járvány miatt Minden hónap utolsó hétfő 17.00–18.00,
Előzetes időpont-egyeztetésA személyes fogadóórák a járvány miatt Előzetes időpont-egyeztetés

határozatlan ideig szünetelnek.Andrássy út 79.határozatlan ideig szünetelnek.Andrássy út 79. Előzetes időpont-egyeztetés
határozatlan ideig szünetelnek.

Előzetes időpont-egyeztetés
a (06-70) 665-1307-es számonhatározatlan ideig szünetelnek.a (06-70) 665-1307-es számon

Minden hónap utolsó hétfő 17.00–18.00,

a (06-70) 665-1307-es számon

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

Minden hónap első szerda 15.00–17.00,A személyes fogadóórák a járvány miatt Polgármesteri Hivatal, A személyes fogadóórák a járvány miatt Polgármesteri Hivatal, Minden hónap első szerda 15.00–17.00,A személyes fogadóórák a járvány miatt Minden hónap első szerda 15.00–17.00,
határozatlan ideig szünetelnek.Eötvös u. 3., földszint 3.határozatlan ideig szünetelnek.Eötvös u. 3., földszint 3. Telefon: a (06-30) 768-5099határozatlan ideig szünetelnek.Telefon: a (06-30) 768-5099

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

Csütörtök 17.00–19.00 vagy előzetes 
egyeztetés alapján a (06-70) 314-5888-as A személyes fogadóórák a járvány miatt Polgármesteri Hivatal, A személyes fogadóórák a járvány miatt Polgármesteri Hivatal, Csütörtök 17.00–19.00 vagy előzetes A személyes fogadóórák a járvány miatt Csütörtök 17.00–19.00 vagy előzetes 
egyeztetés alapján a (06-70) 314-5888-as A személyes fogadóórák a járvány miatt egyeztetés alapján a (06-70) 314-5888-as 

határozatlan ideig szünetelnek.Eötvös u. 3., V/516.határozatlan ideig szünetelnek.Eötvös u. 3., V/516. egyeztetés alapján a (06-70) 314-5888-as 
határozatlan ideig szünetelnek.

egyeztetés alapján a (06-70) 314-5888-as 
számonhatározatlan ideig szünetelnek.számon

Csütörtök 17.00–19.00 vagy előzetes 

számon

MSZP-iroda, 
Andrássy út 79.

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

A személyes fogadóórák a járvány miatt MSZP-iroda, A személyes fogadóórák a járvány miatt MSZP-iroda, Minden hónap első hétfő 17.00–19.00,A személyes fogadóórák a járvány miatt Minden hónap első hétfő 17.00–19.00,
határozatlan ideig szünetelnek.Andrássy út 79.határozatlan ideig szünetelnek.Andrássy út 79. Telefon: a (06-20) 936-6613határozatlan ideig szünetelnek.Telefon: a (06-20) 936-6613

Polgármesteri Hivatal, 
Eötvös u. 3., földszint 3. a (06-20) 956-0506-os számon

A személyes fogadóórák a járvány miatt Polgármesteri Hivatal, A személyes fogadóórák a járvány miatt Polgármesteri Hivatal, Előzetes időpontegyeztetés A személyes fogadóórák a járvány miatt Előzetes időpontegyeztetés 
határozatlan ideig szünetelnek.Eötvös u. 3., földszint 3.határozatlan ideig szünetelnek.Eötvös u. 3., földszint 3. a (06-20) 956-0506-os számonhatározatlan ideig szünetelnek.a (06-20) 956-0506-os számon

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

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

A személyes fogadóórák a járvány miatt Polgármesteri Hivatal, A személyes fogadóórák a járvány miatt Polgármesteri Hivatal, 
Eötvös u. 3., földszint 3.

A személyes fogadóórák a járvány miatt 
Eötvös u. 3., földszint 3.

Előzetes időpontegyeztetés A személyes fogadóórák a járvány miatt Előzetes időpontegyeztetés 
a (06-20) 476-3806-os számon

A személyes fogadóórák a járvány miatt 
a (06-20) 476-3806-os számonhatározatlan ideig szünetelnek.Eötvös u. 3., földszint 3.határozatlan ideig szünetelnek.Eötvös u. 3., földszint 3. a (06-20) 476-3806-os számonhatározatlan ideig szünetelnek.a (06-20) 476-3806-os számon

Polgármesteri Hivatal, 
Eötvös u. 3., földszint 3. a (06-20) 206-7263-as számon

A személyes fogadóórák a járvány miatt Polgármesteri Hivatal, A személyes fogadóórák a járvány miatt Polgármesteri Hivatal, Előzetes időpontegyeztetés A személyes fogadóórák a járvány miatt Előzetes időpontegyeztetés 
határozatlan ideig szünetelnek.Eötvös u. 3., földszint 3.határozatlan ideig szünetelnek.Eötvös u. 3., földszint 3. a (06-20) 206-7263-as számonhatározatlan ideig szünetelnek.a (06-20) 206-7263-as számon

Polgármesteri Hivatal, 
Eötvös u. 3., földszint 3. a (06-20) 935-6487-es számon

A személyes fogadóórák a járvány miatt Polgármesteri Hivatal, A személyes fogadóórák a járvány miatt Polgármesteri Hivatal, Előzetes időpontegyeztetés A személyes fogadóórák a járvány miatt Előzetes időpontegyeztetés 
határozatlan ideig szünetelnek.Eötvös u. 3., földszint 3.határozatlan ideig szünetelnek.Eötvös u. 3., földszint 3. a (06-20) 935-6487-es számonhatározatlan ideig szünetelnek.a (06-20) 935-6487-es számon



Tartalom

Tenni jó

Segíteni még jobb. Nem azért, 
mert megveregetik érte a vál
lunkat, még csak nem is a lel
kiismeretünk megnyugtatása 
végett. Egész egyszerűen azért, 
mert eltereli a figyelmet saját 
magunkról, megtanít kapcso
lódni másokhoz, nem utolsó
sorban pedig annyi energiával 
tölt fel, amiből jócskán lehet 
tartalékolni. „Annyira jól érez
tem magam…, magával ragadott 
az egész…, csodálatos élmény 
volt” – lelkendeztek kollégáink, 
akik húsvét óta visszatérő ön
kéntesként segítik a munkát a 
kerületi oltóponton. Ugyanilyen 
lelkesedéssel mesélt a polgár
mester arról, milyen büszke rá, 
hogy a pandémia alatti bevétel
kiesés ellenére is folytatja az ön
kormányzat a szolgálati lakások 
felújítását, hiszen ezzel olyanok 
is lehetőséget kaphatnak az ön
álló életre, akiknek esélyük sem 
lenne kigazdálkodni egy felújí
tás költségét. 

A segítés másik nagy előnye, 
hogy nem lehet benne passzív
nak maradni: cselekedni muszáj, 
a cselekvés pedig olyan varázs
szer, ami ha akarjuk, ha nem, 
kimozdít a saját nyomorunkból, 
kétségbeesésünkből. Hogy raj
tunk úgyse múlik semmi? Elég 
nem kidobni az almahéjat meg 
a kávézaccot a kukába, hanem 
egy kis dobozba összegyűjteni 
és elvinni a hétvégén a Hunya
di téri komposztálóba, s máris 
úgy érezzük, legalább egyetlen 
pillanatra, hogy tettünk valamit 
a jövőnkért. Ahogyan a szép új 
Terézvárost vizionáló alpolgár
mesterünk mondja: sok apró lé
pés egyfelé hat. Én azt mondom, 
tegyünk egy próbát! Veszteniva
lónk nincs, s hátha tényleg meg
hálálja magát.

Csejtei Orsolya
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Az összeállítást készítette: 
Dobi Ágnes és Gajdács Emese

Idén is lesz napközis tábor a kerületben
Elsősorban terézvárosi gyerekeket várnak június 28. 
és augusztus 19. között a nyári napközis táborba.

A járványhelyzetre tekintettel ebben az évben is szigorúbb szabályok között rendezik meg 
a terézvárosi nyári napközis tábort.

Az első hetekben a Derkovits Gyula Általános Iskola és a Bajza Utcai Általános Iskola 
ad otthont a tábornak, július 12-től pedig már csak a Bajzában találkozhatnak a diákok 
társaikkal. Az idén – ahogyan az lenni szokott – elsősorban a terézvárosi lakcímmel vagy 
tartózkodási címmel rendelkező diákok jelentkezhetnek, a kerületi iskolába járó, de nem 
itt lakó diákokat a szabad helyek függvényében tudják fogadni.

Az első két hétre június 16–17-én lehet befizetni a Derkovits Iskolában. Pótbefizetés a 
szabad helyek függvényében június 22-én lehetséges.

Az étkezésen és a BKK-utazás költségein kívül a tábor programjai a résztvevők számára 
ingyenesek. A tábor szervezője a terézvárosi önkormányzat megbízásából a Terézvárosi 
Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. (Eötvös10). Kérik, hogy a szülők gondosan olvassák 
el a befizetések pontos időpontját és az egyéb fontos információkat is tartalmazó részletes 
tájékoztatót, amelyet megtalálnak az iskolák és az Eötvös10 honlapján, valamint az intéz-
mények recepcióján.

Szemüvegre kapnak 
támogatást az idősek
Szász Károly idősügyi tanácsnok javaslata alapján, az Idősügyi Ta-
nács támogatásával,  az önkormányzat pályázatot hirdet szemüveg-
vásárlásra idős emberek számára. Így terézvárosi kisnyugdíjasok 
juthatnak kedvezményesen jó minőségű szemüveghez.

A támogatásra 65. életévüket betöltött, terézvárosi lakóhellyel 
rendelkezők pályázhatnak, amennyiben családjukban az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg a 120 ezer, illetve egyedülállóknál 
a 150 ezer forintot.

Az önkormányzat a támogatás keretében átvállalja a vizsgálat és a 
szemüveg árát is.

A pályázatokat június 11-én 12 óráig lehet benyújtani. 
Bővebb információ a www.terezvaros.hu weboldalon vagy a 061-

342-0905/ 2210-es telefonszámon érhető el.

Tanulni 
soha nem késő
A Szinyei Merse Pál Gimnázium (Szi-
nyei Merse u. 7–9) felnőttoktatási ta-
gozata érettségit adó képzésére várja a 
jelentkezőket. Az eddigi tanulmányok 
beszámításával – 9–12. évfolyamon – 
induló esti és levelező formában folyó 
képzésre június 24-én 10–18 óráig le-
het beiratkozni.
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Beiratkozás a TAZI-ba
A tanév végéig várja a Tóth Aladár Zeneiskola (TAZI) a leendő növen-
dékek jelentkezését. Az iskola mottója szerint „Lehet zene nélkül élni, 
de nem érdemes!”. A 2021–2022-es tanévre online lehet jelentkezni, a 
nyomtatvány az intézmény honlapjáról letölthető. 

A TAZI az iskolába indulókon és járókon kívül továbbra is várja az 
óvodáskorú jelentkezőket zenei előképzős csoportjaiba. Hangszeres 
oktatásra vagy csoportos zenei előképzőre hatéves kortól lehet beirat-
kozni.

Az önkormányzat márciusban elfogadta az új siófoki 
üdülési rendet – a téma gondos körüljárásának ered-
ményeként az új szabályozás minden tekintetben meg-
felel a járványhelyzet okozta előírásoknak. A szezon 
idén június 15-től egészen október 25-ig tart.

A pályázaton a kerületben legalább egy éve beje-
lentett lakcímmel rendelkező és itt élő, szociálisan 
rászoruló, gyermeket nevelő családok, személyek, 65. 

életévüket betöltött, továbbá 65 év alatti rokkantnyug-
díjas vagy egészségkárosodott terézvárosi lakosok ve-
hetnek részt. (Szociálisan rászorulónak számít, ha a 
családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg a 120 ezer, egyedülálló esetén a 150 ezer forintot.)

Bővebb információ a  www.terezvaros.hu  webol-
dalon vagy a 061-342-0905/ 2225-ös telefonszámon 
érhető el.

Emléktábla Hofi Gézának
Huszonkét pályamű érkezett az önkormányzat márciusban kiírt domborműpályázatá-
ra, amelyek közül négytagú zsűri választotta ki a legjobbakat. A bírálóbizottság tagjai 
Hoffmann Ildikó, a művész özvegye, Kádár János Miklós művész, Terézváros díszpol-
gára, egy a Magyar Képzőművészeti Egyetem által delegált szakértő, Polgár Botond, 
valamint az előterjesztő, Szilágyi Erika voltak. A pályázat nyertese Megyeri János szob-
rászművész lett, a második díjat Makkai István kapta, a harmadik legjobb alkotás pe-
dig Brunner András nevéhez kötődik. Megyeri Kristófot, Béres Jánost és Dienes Attilát 
a zsűri különdíjjal jutalmazta. A halhatatlanok társulatának egyik legnépszerűbb tagja 
előtt tisztelgő domborműves emléktábla-avatás Hofi Géza 85. születésnapján, július 
2-án lesz az Anker közben, ahol a művész 34 esztendőn át, 1968-tól 2002-ben bekövet-
kezett haláláig lakott.

Az idén nyáron is várja 
a terézvárosiakat 
az önkormányzat siófoki 
nyaralója, 
a jelentkezéseket már 
fogadják a hivatalban.

Nyit a siófoki nyaraló! 
Irány a Balaton!

Szilágyi Erika, Hofi Géza özvegye, Hoffmann Ildikó 
és Polgár Botond a díjazottakkal
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DET: a Covid-árvákat 
is segíti Terézváros
Nyílászárócsere, 
kerékpárvásárlás, 
állattartók segítése – 
több, a lakosságot segítő 
támogatásról határozott 
május 27-i ülésén a 
döntés-előkészítő tanács 
(DET). A veszélyhelyzet 
alatt, amíg a képviselő-
testület nem ülésezhet, 
a DET biztosítja, 
hogy demokratikus 
döntések szülessenek 
a VI. kerületben. 

Stabil maradt a pénzügyi helyzet
Elsőként a 2020-as év zárszámadását tárgyalták meg 
és fogadták el az ülésen a pártok képviselői. Soproni 
Tamás polgármester felvezetőjében elmondta, hogy 
a járvány komoly terheket rótt a kerületre. A kor-
mányzati elvonások közel   kétmilliárd forintos be-
vételkiesést okoztak, ugyanakkor nőttek a kiadások. 
Az önkormányzat folyamatosan segítette a pandémia 
miatt nehéz helyzetbe került lakókat, vállalkozókat, 
de a járvány elleni védekezésnek is komoly költségei 
voltak. Mindezek miatt néhány fejlesztést (pl. Hunya-
di téri csarnok belső felújítása) halasztani kell, de 
később ezek is megvalósulnak. Mindezekkel együtt 
sikerült stabilan tartani a kerület pénzügyi helyzetét.

Anyagi támogatás 
a koronavírus árváinak

A koronavírus miatt Magyarországon több mint 800 
gyerek veszítette el az édesanyját vagy az édesapját. 
Az ilyen tragédiát elszenvedett terézvárosi családok 
megsegítésére önálló támogatási formát hozott létre 
az önkormányzat. A járvány miatt árván maradt 18 
év alatti terézvárosiak egyszeri 500 ezer forintos tá-
mogatáshoz juthatnak.

Terézváros önkormányzata ezenfelül 2 millió 
forinttal járul hozzá a Covid-árvák megsegítésére 
létrehozott Regőczi István Alapítvány támogatási 
keretéhez azzal a kikötéssel, hogy azt kizárólag te-
rézvárosi árvák megsegítésére lehet fordítani.

Támogatás a faablakok, 
faajtók cseréjére

Terézváros közel 90 százaléka a világörökségi vé-
dőzónában található, ahol a régi, fa nyílászárók is vé-
dettséget élveznek. Ezek korszerűsítése sok pénzbe 
kerül az itt élőknek, ezért döntött az önkormányzat a 
pályázati támogatásról, amelyre 2021-ben 10 millió 
forint áll rendelkezésre a költségvetésben.

A mintaprogram célja, hogy javuljon a lakások 
zaj- és hőszigetelése, ugyanakkor megmaradjon az 
épületek eredeti építészeti karaktere. A támogatás 
elsősorban a meglévő, faszerkezetű nyílászárók fel-
újítását, illetve cseréjét célozza, de műanyag ablako-
kat, ajtókat is lehet faszerkezetűre cserélni. 

A pályázatra a kerületben lakó magánemberek je-
lentkezhetnek. A támogatás vissza nem térítendő, és 
a költségek maximum bruttó 30, szociálisan rászoru-
lók esetén legfeljebb 50 százalékáig elnyerhető.

Az idén is lehet kerékpárra pályázni
A terézvárosi fiatalok az idén is pályázhatnak 50 
ezer forintos támogatásra biciklivásárláshoz. A do-
táció feltétele, hogy a pályázó eredményesen vegyen 
részt az önkormányzat ingyenes közlekedéselméleti 
és -gyakorlati, valamint elsősegélynyújtási képzé-
sén. A pályázatok benyújtásának határideje június 
17., a részletek az önkormányzat honlapján – a köz-
lemények között – már megtalálhatók.

Segítség az állattartóknak
A kerületben a kedvtelésből tartott háziállatok, kü-
lönösen a kutyák száma igen magas és folyamatosan 
nő. A rossz anyagi körülmények között élőknek az évi 
kötelező oltás és az esetleges ivartalanítás komoly 
pénzügyi terhet jelent, ezért az állatok ivartalanítá-
sára és veszettség elleni, illetve kombinált oltásaira 
a jövőben önkormányzati támogatás igényelhető. A 
költségek teljes összegére a rászoruló kerületi lako-
sok pályázhatnak, a többiek pedig 50 százalékos se-
gítségre számíthatnak az önkormányzattól.

A kerület fizeti a Kodály körönd 
virágosítását

A Kodály körönd virágosítását a fővárost érintő kor-
mányzati megszorítások miatt a Főkert Nonprofit Zrt. 
az idén nem tudja elvégezni. Hogy a körönd mégis 
szép és zöld legyen, Gaár Iván Zsolt (MSZP), Győrffy 
Máté (Momentum), Kecskés Balázs (DK), Miyazaki Jun 
(DK), Sajószegi Péter (Momentum) és Szász Károly 
(DK) képviselők kezdeményezték, hogy a virágosítást 
az önkormányzat részben a közösségi fejlesztési ke-
retből végezze el. Temesvári Szilvia alpolgármester és 
Soproni Tamás polgármester saját keretéből további   

FOTÓ: BERECZ VALTER/
KÉPSZERKESZTŐSÉG
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400-400 ezer forinttal támogatja a Kodály körönd vi-
rágosítását. A munkálatokat a Terézvárosi Foglalkoz-
tatást Elősegítő Nonprofit Kft. végzi el hamarosan.

Megkezdődik a térfigyelő rendszer 
rekonstrukciója

Terézváros térfigyelő kamerarendszere mára elavult, 
korszerűsítésre szorul. Fontos a megfelelő működé-
se, hiszen a megelőzésben és a felderítésben is segíti 
a közterület-felügyelet és a rendőrség munkáját, il-
letve növeli az itt élők biztonságérzetét. A képviselők 
most a kivitelezéshez szükséges tanulmányterv elké-
szítésére kiírt beszerzési eljárásról döntöttek.

Elfogadták a településfejlesztési 
koncepciót 

Több szakmai és lakossági egyeztetés után a kép-
viselők elfogadták Terézváros településfejlesztési 
koncepcióját. Ez több kisebb, önkormányzati ha-
táskörű és nagyobb léptékű, fővárosi vagy állami 
együttműködést igénylő beavatkozást jelöl ki, de 
ami még fontosabb, olyan szemléletet mutat be, 
amely Terézváros életének és fejlődésének kihívá-
saira újszerű és innovatív választ ad. 
 

Visszahívták a képviselőt
Hosszas vitát követően a döntés-előkészítő tanács 
Bálint György (MSZP) képviselőt május 31-i hatály-
lyal visszahívta a környezetvédelmi és a tulajdonosi 
bizottságból, valamint azonnali hatállyal a Teréz-
városi Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottságából. A 
polgármester felszólította Bálint Györgyöt arra is, 
hogy mondjon le önkormányzati képviselői mandá-
tumáról és vonuljon vissza a közéletből.

Minderre azért került sor, mert kiderült, hogy 
egy a terézvárosi ingatlanpanamákhoz kapcsolódó 
végrehajtási eljárásba Bálint György be akart csat-
lakozni, hivatkozással egy régi kölcsönügyletre köz-
te és Hatvani Csaba, az MSZP jelenlegi terézvárosi 
elnöke között. A Fővárosi Törvényszék jogerős vég-
zése kimondta: a Hatvani Csaba ellen folyó végre-
hajtásba Bálint György valószínűsíthetően egy fik-
tív kölcsönszerződésre hivatkozással, jogellenesen 
akart bekapcsolódni. Ezzel több mint 14 millió fo-
rintos kárt okozhattak volna az önkormányzatnak.

A Bálint György visszahívásáról szóló voksolásnál a 
momentumos, az LMP-s és a fideszes képviselők igen-
nel, az MSZP-frakció nemmel szavazott, a Demokrati-
kus Koalíció képviselői nem voksoltak. Amennyiben 
Bálint György május 31-ig nem mond le mandátu-
máról, a polgármester kezdeményezi, hogy az önkor-
mányzatot vezető koalíció zárja ki tagjai sorából.

Régi-új vezetők önkormányzati 
intézmények élén

A döntés-előkészítő tanács 2026 augusztusáig 
Kecskés Andreát bízta meg a Terézvárosi Értelmi 
Fogyatékosok Napközi Otthonának vezetésével. A 
Játékvár Óvodát pedig mostantól öt éven keresztül 
Horváth Zoltánné irányíthatja. Mindkét álláshelyre 
pályázatot írt ki az önkormányzat, a két nyertes je-
lenleg is ugyanezt a pozíciót tölti be.

Szóljon, ha szemétkupacot lát!
Közös cél, hogy minél tisztább, rendezettebb legyen a kerület, ezért arra kell töreked-
ni, hogy az utcákat elcsúfító szemét minél gyorsabban eltűnjön, a járdák pedig tisztán 
maradjanak.

A köztisztasági cég lehetőségein belül minden eszközzel erre törekszik. A legfris-
sebb újításuk az, hogy a lakossági jelzésekre nagyon gyorsan reagálnak, akár pár órán 
belül megoldják a felmerülő problémákat.

„Eddig 14.30-ig volt, most már 17.30-ig, az év végére pedig szeretnénk elérni, hogy 
21.30-ig legyen gyors reagálás a köztisztasági cégünknél. A beérkező lakossági infor-
mációk alapján az ügyeletes takarítócsapat elhárítja a problémát, amelyről vízjellel 
készített fotó is készül, amin rajta van a reagálásunk időpontja. Az eredményről a 
bejelentőket is tájékoztatjuk, a panaszos e-mail-címére visszajelzésként levelet kül-
dünk. Ha a bejelentés napján nem tudunk cselekedni, akkor másnap mindenképpen 
elhárítjuk a problémát” – tudtuk meg dr. Kerék-Beleznay Zsuzsannától, a köztisztasá-
gért felelős alpolgármestertől.

Manapság a közösségi oldalakon pörög a leggyorsabban az információ, ezért a 
köztisztasági cég a különböző terézvárosi Facebook-csoportokat is figyeli, és az ott 
megjelenő problémákra is gyakran reagál. Az alpolgármester maga is nyomon követi 
az eseményeket és esetenként személyesen válaszolja meg a problémás kérdéseket. 
Mindenkit arra biztatnak, hogy jelezze a terezvaros@koztisztasag.hu  e-mail-címen, 
ha takarítanivalót lát.  G. E.

Pilinszky 100 
Pilinszky János halálának negy-
venedik évfordulóján, május 27-
én kezdődött az a féléves prog-
ramsorozat, amivel a Kertész 
Imre Intézet tiszteleg a száz éve 
született Kossuth- és József Atti-
la-díjas költő, műfordító emléke 
előtt. Az emlékezéssorozat ré-
szeként emléktáblát avattak az 
Izabella utca 52. számú ház fa-
lán – a terézvárosi önkormány-
zat nevében Sajószegi Péter kép-
viselő helyezte el az emlékezés 
virágait Pilinszky János egykori 
lakhelyénél.

FOTÓ: ADRIÁN ZOLTÁN/
KÉPSZERKESZTŐSÉG
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A városok beavatkozás nélkül is folyamatosan vál-
toznak. Már csak azért is érdemes elolvasni (a Te-
rézváros honlapján elérhető) településfejlesztési 
koncepciót, mert jól kiolvasható belőle, hogy milyen 
átalakuláson ment át a VI. kerület az elmúlt évtize-
dekben. Árulkodó adat, hogy a lakossága a harmadá-
ra csökkent, a szegények és a gyerekes családok szin-
te eltűntek a városrészből. Az elmúlt tíz évben közel 
háromszorosára nőttek a négyzetméterárak, pedig 
csöppet sem javult az élhetőség: mára csupán 0,4 
négyzetméter zöldfelület jut egy lakosra, a közterek 
80 százaléka a motorizált közlekedést szolgálja ki.

A világ nagyvárosaiban zajló (zöld) paradigma-
váltás és a technikai fejlődés eredményei (például 
az elektromos önvezető autók térnyerése) óhatat-
lanul befolyásolják a további fejlődési irányt, de 
sokkal célszerűbb, ha a pozitív folyamatok megerő-
sítést kapnak és a változások a tervek mentén zaj-
lanak – hangsúlyozza Győrffy Máté városfejlesztési 
alpolgármester. „Irányokat szabunk, beavatkozási 
területeket azonosítunk és eszközöket sorolunk fel 
a dokumentumban – mondja a politikus, aki eredeti 
szakmáját tekintve városépítész. – Mindezek arra 
szolgálnak, hogy minden egyes fejlesztést, amit mó-
dunkban áll megvalósítani, a koncepció szellemi-
ségében tervezzünk meg és kivitelezzünk. Ha sok 
kicsi dolog egy irányba történik, akkor annak már 
látványos és érezhető eredménye lesz.”

Egy irányba tartó lépések

A Jókai tér és a Paulay Ede utca megújítása, a Csen-
gery utca fásítása vagy a kutyafuttató rendbetétele 
éppúgy egy ilyen kis, egy irányba tartó lépés, mint a 

mikromobilitási pontok kialakítása vagy a lakóknak 
biztosított parkolóhelyek kijelölése.

Mindezek a közterek demokratizálását szolgál-
ják, amely a koncepció négy alapcéljának egyike. 
Hogy mit jelent ez az elvontnak tűnő fogalom?

„A köztérhez való hozzáférés jelenleg egyoldalú 
Terézvárosban: az autós közlekedés és a parkolás 
foglalja el a közterek jelentős részét, 80 százalékát 
– mutat rá Smiló Dávid, a Paradigma Ariadné Épí-
tésziroda szakembere, a koncepció egyik készítője, 
hozzátéve, minden másra, a gyalogosközlekedésre, 
a szabadidős tevékenységekre a maradék 20 száza-
lék jut –, ráadásul ennek elenyésző része zöld. Az 
ideális szerinte a fele-fele arány lenne.

„Az 50-50 százalékot nem úgy kell érteni, hogy 
minden utcában ez lesz az arány. Összességében és 
persze 20-30 év viszonylatában szeretnénk elérni, 
hogy az autók jóval kevesebb helyet foglaljanak el 
a köztereken. Ehhez az szükséges, hogy valós alter-
natívája legyen a járművek ház előtti tárolásának, 
illetve az autós közlekedésnek. Jó pár lépés történt 
már ez utóbbi érdekében: a körúti bringasáv kije-
lölése vagy a kerékpártámaszok kihelyezése – ha 
van mód biztonságosan biciklizni és letenni a ke-
rékpárt, akkor többen választják ezt a közlekedési 
módot. Ráadásul hamarosan kikerül a Városligetből 
az autósforgalom, emiatt és a Lánchíd lezárásának 
köszönhetőn érezhetően csökken majd a kerületen 
áthaladó kocsik száma, így kipróbálhatjuk, milyen 
az élet kevesebb autó között” – prognosztizálja az al-
polgármester. A koncepció javaslatokat tesz az And-
rássy úti és a Podmaniczky utcai forgalomcsökken-
tésre, illetve a kis utcákban általában alkalmazható 
eszközökre, amelyek élhetőbbé teszik a köztereket.

Szép 
új város
Van egy város(rész), 
amelynek a lakói szépen 
felújított, klímabarát, 
de historikus jellegüket 
őrző házaikból 
indulnak el reggelente, 
hogy kellemes, zöld 
környezetben pár 
percet sétáljanak 
vagy bringázzanak 
a munkahelyükre. 
Délutánonként a 
gyerekeiket játszótérre 
viszik vagy az egyik 
helyi, megfizethető 
árfekvésű kávézóban 
ücsörögnek. Bármelyiket 
is teszik, nem fulladoznak 
a benzinfüstben és 
nem gőzölög alattuk a 
temérdek beton. Ma 
még utópiának tűnhet 
mindaz, amit Terézváros 
Településfejlesztési 
Koncepciója felvázol, 
pedig a megvalósítása 
már elkezdődött.

Kertész Anna
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A közterek demokratizálása kéz a kézben jár egy 
másik alapcéllal, a klímatudatos örökségvédelem-
mel, amelynek lényege az épített értékek környezet-
barát megőrzése.

Szép és okos házak

Terézváros épületállományának jelentős része 1880 
és 1910 között épült, műemléki jellegű vagy vé-
dettségű, ugyanakkor rendkívül elhanyagolt – ez 
hatalmas kihívást jelent a városvezetésnek, amely 
egyszerre szeretné megőrizni az épített értékeket, 
ugyanakkor ezeket az energiafelhasználás szem-
pontjából nagyon pazarló házakat korszerűsíteni. 
Mindez költséges műfaj, amelyet a lakók önerőből 
nem tudnának megvalósítani. A koncepció külön fe-
jezetben foglalkozik azokkal az eszközökkel, amelyek 
megoldást jelenthetnek a kettős célkitűzésre: egye-
bek mellett zöldített tűzfalakat, buja belső kerteket, 
központi fűtés-hűtést javasol, mindezt önkormány-
zati támogatással. Jelenleg is futnak udvarzöldítési és 
társasház-felújítási programok, amelyek mindezen 
szempontokat beépítik és megpróbálják edukálni is 
a lakosságot. „Június elsejével indul az ablakfelújí-
tási programunk, amelynek lényege, hogy a lakók az 
eredeti fa nyílászárókat újítassák fel. A támogatással 
a tervezési és kivitelezési költség egy részét vállalja 
át az önkormányzat, így ösztönözve az itt élőket, hogy 
oly módon korszerűsítsék a lakásaikat, amely meg-
tartja az épületek szépségét – ez is egy klímabarát 
örökségvédelmi megoldás” – mondja Győrffy Máté.

A koncepció kitér az önkormányzati bérlakásál-
lomány megújítására, fejlesztésére, hasznosítására, 
amely kedvezően befolyásolhatja a lakáspiaci fo-
lyamatokat is, így sokkal szélesebb réteg számára 
szolgálhatna otthonul Terézváros. A stratégia nem 
titkolt célja a családok számára vonzó városrész 
megrajzolása: a jelenlegi három játszótérnél jóval 
több gyerekbarát szabadidős helyszín és további 
kutyafuttatók létrehozását javasolja.

Befogadó városrész

Az időszaki piacok, kreatív műhelyek, helyieket meg-
célzó szolgáltatások is jóval bensőségesebb, élhetőbb, 
a közösségi együttélést előtérbe helyező települést vi-
zionálnak, amelyben – mint egy kisvárosban – rövid 
séta/bringa távolságra érhető el minden fontos hely-
szín: oktatási intézmények, boltok, munkahely.

A koncepció azon részének kidolgozására, amely 
a befogadó kerületet vázolja fel, az Ariadné Paradig-
ma a Periféria Központot kérte fel. A fejezet legfon-
tosabb gondolata, hogy munkahelyek és otthonok 
teremtésével, illetve összehangolásával minél több 
ember számára nyújtson a kerület megkapaszkodá-
si, felemelkedési lehetőséget a társadalmi felelős-
ségvállalás jegyében.

Ezen a ponton már-már társadalmi átalakításra 
tesz kísérletet a koncepció. „A második világháború 
utáni városfejlesztések készítői hittek abban, hogy 
az épített tér képes változást hozni, de a 20. század 
végére abba futott bele a városépítészettel foglalko-

zó szakma, hogy a kettő nem követi egymást, hanem 
párhuzamosan kell fejlődnie. Olyan társadalmasítá-
si folyamatokon keresztül is fejleszteni kell a várost, 
ami adaptálja a társadalmat a környezethez és for-
dítva” – fejti ki Smiló Dávid. Tehát a koncepció nem-
csak a közterek megújításával, a klímabarát épület-
használattal kapcsolatban jelöl ki célokat és kínál 
megoldásokat, hanem a humánpolitika terén is.

Mire jó a koncepció?

És akkor ez lesz Terézvárosban? – merül fel a kérdés. 
Sokkal több zöldterület, kevesebb autó, felújított há-
zak, támogatott vállalkozások, új munkahelyek?

Terézváros Településfejlesztési Koncepciója nem 
egy pontról pontra megvalósítandó terv, hanem egy 
vízió, jövőkép, célrendszer.

„Az önkormányzatra és a város fontosabb sze-
replőire van bízva, hogy ebből mennyi és milyen 
mértékben valósul meg. Bár némileg innováltuk 
a műfajt, teljesen átalakítani nem tudtuk a jogsza-
bályok miatt – vallja be Smiló Dávid. – Ez vázlatos 
elképzelés, hogy merre kellene haladni a következő 
20-30 évben, és segít az irányban tartásban.” 

A koncepció megírását alapos kutatómunka 
előzte meg, a készítők az elmúlt háromnegyed év-
ben folyamatosan egyeztettek a terézvárosi önkor-
mányzat munkatársaival, vezetőivel, illetve más 
belvárosi kerületekkel és a fővárossal (főtájépí-
tésszel, főépítésszel) is, hiszen egy belvárosi kerület 
önmagában nehezen tud változni. Erre jó példa a 
Podmaniczky park ügye, amellyel hosszan foglalko-
zik a dokumentum.

A koncepciót az elmúlt hetekben a lakosság is vé-
leményezhette, hiszen ahogy Matus István főépítész 
a dokumentumot bemutató fórumon megjegyezte: 
a településfejlesztési koncepciót közmegegyezés-
nek kell övezni. A legutóbbi DET-en a képviselők is 
elfogadták Terézváros Településfejlesztési Koncep-
cióját, így az önkormányzat a következő években a 
dokumentum megállapításait figyelembe véve végzi 
városfejlesztő munkáját.

Terézváros 
Településfejlesztési 
Koncepciója nem 
egy pontról 
pontra megvalósí-
tandó terv, 
hanem egy vízió, 
jövőkép, 
célrendszer.

FOTÓ: ADRIÁN ZOLTÁN/
KÉPSZERKESZTŐSÉG

Győrffy Máté alpolgármester 
a Podmaniczky utcai 
rozsdaövezet előtt
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Összefogással tartható fenn a tisztaság

NEMZETEK FESZTIVÁLJA 
– programsorozat a sokszínűség jegyében

Álláspontunk szerint az említett célok megvaló-
sítását csak összefogással, az együttes munka és 
felelősségvállalás eredményeként lehet elérni – 
hangsúlyozta Kecskés Balázs, a DK terézvárosi kép-
viselőcsoportjának frakcióvezetője.

Mint fogalmazott, a Terézvárosi Foglalkoztatást 
Elősegítő Nonprofit Kft. munkatársai minden egyes 
nap azon fáradoznak, hogy a kerületben élők tiszta 
utcákon indulhassanak a munkahelyükre, vihes-
sék a gyermeküket az iskolába és az idelátogatókat, 
valamint a Terézvároson átutazókat is a városrész 
szépségéhez, értékeihez méltó állapotok fogadják. 
„Frakciótársaimmal, Miyazaki Jun alpolgármester-
rel és Szász Károly idősügyi tanácsnokkal közösen 
egy napra beálltunk a Terézvárosi Foglalkoztatást 

A horvát kultúra bemutatásával indul hamarosan az 
Eötvös10 új programsorozata, a Nemzetek Feszti-
válja. A nyár folyamán azok az országok mutatkoz-
hatnak be, amelyeknek a nagykövetsége Terézvá-
rosban található.

Terézváros és a horvátországi Zadar között 2015 
óta él testvérvárosi kapcsolat. Ennek előnyeit főként 
a diákok élvezték, hiszen évek óta cseretáborokban 
vesznek részt: a zadari gyerekek Budapesttel, míg 
a terézvárosiak a tengerparti város szépségeivel is-
merkedtek évről évre. A járvány miatt tavaly nem 
lehetett tábort tartani, ám a nyitás most lehetővé 
teszi a horvátokkal való közös kulturális program 
megrendezését.

Elősegítő Nonprofit Kft. munkatársai mellé, és 
megtapasztaltuk, hogy az utcasöprés, utcamosás 
milyen nehéz fizikai munka, mekkora erőfeszítés 
árán lesznek rendezettek az utcák. A kerület tiszta-
ságáért felelős önkormányzati cég munkatársainak 
eddig is hálásak voltunk áldozatos munkájukért, a 
személyesen szerzett élmények pedig még jobban 
megerősítették ezt az érzést. A magunk és az itt 
élők nevében köszönjük a fáradozásukat” – mondta 
Kecskés Balázs. 

A köztisztaság megteremtése nemcsak az önkor-
mányzat és a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő 
Nonprofit Kft. feladata, az üzletek és lakóházak előt-
ti járdaszakaszokat a vállalkozásoknak, a lakókö-
zösségeknek kell folyamatosan rendben tartaniuk 
– emlékeztetett. 

„Képviselőtársaimmal arra kérünk mindenkit, 
próbáljuk meg együtt! Annak érdekében, hogy még 
jobban ösztönözzük a kerületi lakókat arra, hogy 
részt vállaljanak a tisztaság fenntartásában, a De-
mokratikus Koalíció terézvárosi frakciója javaslatot 
nyújt be a döntés-előkészítő tanács ülésére. Szeret-
nénk, ha az erzsébetvárosi önkormányzat által Tisz-
ta utca, rendes ház címmel kiírt pályázat Terézvá-
rosban is megvalósulna” – tette hozzá.

A kezdeményezés részleteiről szólva kifejtette: a 
lakóközösségek védnökségbe veszik a takarítási kö-
telezettségükbe tartozó közterületet és gondoskod-
nak annak tisztántartásáról, a pályázat nyertesei pe-
dig pénzjutalomban részesülnek. Cél, hogy a kerület 
közterületei tiszták és gyommentesek legyenek, az 
itt lakókban tudatosuljon, hogy a jogszabályi előírá-
sok betartása mindannyiunk közös érdeke. „Bízunk 
benne, hogy kezdeményezésünk által tovább javul 
az önkormányzat és a lakóközösségek közötti kap-
csolat, ezáltal pedig hatékonyabban tudjuk kezelni 
a problémákat” – mondta végezetül Kecskés Balázs. 

TMSZ

Dr. Oláh Lajos, Terézváros és Erzsébetváros or-
szággyűlési képviselője, valamint Miyazaki Jun hu-
mán ügyekért felelős alpolgármester április 30-án 
járt a Munkácsy Mihály utcai horvát követségen, 
ahol Mladen Andrlić nagykövettel kulturális és ok-
tatási együttműködésről egyeztettek, beszélgettek a 
két ország kapcsolatáról és az Európai Unió helyze-
téről. A megbeszélés eredménye, hogy Horvátország 
lesz az első, amely bemutatkozhat Terézváros idén 
induló Nemzetek Fesztiválja programsorozatán. A 
fesztivál az ottani kultúra sokszínűségét bemutató 
fotókiállítással és filmvetítéssel indul a Hunyadi té-
ren az Eötvös10 szervezésében. 

TMSZ

A Demokratikus 
Koalíció terézvárosi 
képviselőcsoportja 
számára fontos, hogy 
Terézváros összképe 
tiszta és rendezett legyen, 
hangsúlyos szerepet 
kapjon a környezet 
védelme, valamint az 
egészséget károsító 
hatások minimalizálása. 

Szász Károly 
és Kecskés Balázs 

mossa a járdát

Miyazaki Jun 
a nagyobb szemeteket 

gyűjti össze

Mladen Andrlić és dr. Oláh Lajos
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Közösségi komposztáló 
nyílt úgy egy hónapja 
Terézvárosban: a Hunyadi 
téri csarnok Szófia utcai 
bejáratánál elhelyezett 
szerveshulladék-gyűjtő 
kukában szombat 
délelőttönként bárki 
elhelyezheti az 
összegyűjtött tojáshéjat, 
zöldmaradékokat, de 
még a kávézaccot is. 

Vissza az anyaföldnek
A komposztálás nem holmi úri huncutság és nem is 
csak a vidéken élők kiváltsága. A külföldi városokban 
sok helyen már a szerveshulladék-tároló is az újrahasz-
nosító rendszer része a papírt, üveget és műanyagot 
gyűjtő szemetesek mellett. A Hunyadi téri piac falán ki-
áltvány hirdeti: „a szerves hulladék a legjobb hulladék-
fajta, sokkal értékesebb, mint azt első ránézésre gondol-
nánk. Valódi értékét a városi és a fogyasztói létformához 
idomított elménkkel jelenleg fel sem tudjuk fogni”.

Déligyümölcs héját ne!

„Negyed nyolckor már jöttek, hozták a zöldszemetet 
– meséli Királyné Kovács Ilona komposztmester, aki 
szombaton reggel 7-től 14 óráig őrzi a komposztkukát, 
hogy minden rendben menjen, és abba csak olyan hul-
ladék kerüljön, ami komposztálható. Ilona kertészeti 
irányító a kerületben, érzi és érti a csíziót, maga is ide 
hordja az egy hét alatt összegyűjtött zöldhulladékát, és 
mindenben az érkezők rendelkezésére áll: segít, ellen-
őriz, és ha kérik, tanácsot ad. Elmondja, századszor is 
ugyanolyan lelkesen és kedvesen, mint először, hogy 
tojáshéj, zöldhulladék, kávézacc, gyümölcsmaradék 
és egyéb növényi hulladék (elhervadt virág is) mehet a 
gyűjtőbe, ugyanakkor a déligyümölcs héját ne dobjuk 

bele, mert azt vegyszerrel kezelik, nem jól bomlik. Egy 
hölgy arról érdeklődik, mit lehet tenni az ellen, hogy ne 
penészedjen meg egy hét alatt a zöldszemét, ami Ilona 
szerint valószínűleg azért van, mert már eleve pené-
szedő, rothadó maradék kerül bele. Ha a tárolóedény 
levegőzik (nincs vagy csak félig van lefedve), esetleg ki-
csit át is mozgatjuk, szinte biztosan „ép” marad a benne 
lévő hulladék szombattól szombatig.

A gilisztáktól tartottak

Meglepően sokan jönnek, egy óra alatt vagy egy tucat-
nyian: egyetemista srác, fiatal pár, kisgyerekes anyu-
ka, idősödő házaspár. Mindannyian afféle misszióként 
tekintenek az ügyre. Van, aki alig várta, sőt figyelte, 
mikor, hol és hogyan lehet – ha lehet – komposztál-

Csejtei Orsolya

ni Terézvárosban, de akad olyan is, aki a Facebookon 
látta vagy a lapból értesült a lehetőségről, és azonnal 
kapva kapott az alkalmon. Egy fiatal srác korábban a 
Tabánig vitte a zöldszemetét, egy kisgyerekes anyuka 
pedig rendszerint a Szent István parkig zarándokolt az 
Izabella utcából, hogy az ottani komposztkeretbe önt-
se a családi főzések szerves maradékát. Egy dologban 
mindannyian egyetértenek: a kezdeményezés zseni-
ális, ahogy a legnagyobb pakkal érkező középkorú há-
zaspár fogalmaz, „egyenesen óriási”. Nagy tetőteraszuk 
van, sok növénnyel, a konyhai hulladék mellett a nyese-
dékeket sem volt szívük a kommunális kukába dobni. 
Már az otthoni, gilisztás komposztálási megoldást fon-
tolgatták, amikor értesültek a Hunyadi téri lehetőség-
ről. Nagy kő esett le a szívükről, mert a gilisztáktól, főleg 
télen, nem szakemberek lévén, picit azért tartottak. 

Rávezető gyakorlat

Bár már egyre többen tudnak a kezdeményezésről és 
élnek is vele – legutóbb már két kuka is megtelt –, az öt-
letgazda és a megvalósítást kijáró zöldügyekért felelős 
alpolgármester, Temesvári Szilvia szerint még mindig 
nem elegen. „Tervezzük, hogy kiteszünk plakátokat a 
terézvárosi házakban, hogy így is tájékoztassuk a lakó-
kat arról, van ilyen lehetőség.” Szilvinek a komposztálás 
szívügye: „Azt gondolom, hogy kis energiabefektetéssel 
nagyon sokat nyerhetünk vele. Ráadásul jó érzés  az is, 
hogy visszaadjuk a földnek, amit elhasználtunk belőle. 
Hogy így a szerves anyagot nem égetik el Pusztazá-
moron, tehát nem szennyezőanyag lesz belőle, hanem 
érett komposztként visszakerül és tápanyaggal gaz-
dagítja azt a földet, ami élelmiszert ad nekünk. Azzal, 
hogy nem kerül a kommunális hulladékba, energiát is 
spórolunk: nem utazik hosszú kilométereket a szemét-
égetőig, hanem helyben hasznosul.” Az önkormányzat 
az állatkerttel kötött együttműködési megállapodást: 
minden szombaton odaszállítja a csarnokban össze-
gyűlt szerves maradékokat, amit a kerület földje érett 
komposzt formájában fél-egy év után visszakap.

„Ez egy gyönyörű körforgás, és láthatóan a város-
ban is megvalósítható” – lelkendezik Temesvári Szilvia, 
hozzátéve, hogy ennek az ügynek – az önkormányzat-
tól az állatkerten át a lakókig – tényleg mindenki örül. 
Azt mondja, egyedül az merült fel kis kétségként a po-
litikustársakban, hogy nem lesz-e szemétdomb és csó-
tánytanya a tároló körül, de mivel azonnal elszállítják, 
a zöldnek lehetősége sincs megrohadni és mindenféle 
éhes élősködőt odavonzani. 

„Az a legjobb benne – zárja Szilvi –, hogy ez nem 
csak edukáció. Van szemléletformáló háttere, hiszen 
aki belekezd, elgondolkozik azon, hogy miért csinálja, 
ugyanakkor egyfajta tréning is: reméljük, egyszer, talán 
nem is olyan sokára eljutunk oda, hogy nálunk is lesz 
házhoz menő komposztálás, és addigra a terézvárosi-
ak tudni fogják, hogyan kell külön gyűjteni a szerves 
hulladékot. Ez a mostani kezdeményezés egy picit erre 
rávezető gyakorlat is.”

FOTÓ: ADRIÁN ZOLTÁN/
KÉPSZERKESZTŐSÉG

Királyné Kovács Ilona 
komposztmester 
épp azt magyarázza, 
mit lehet és mit nem



Húsvét óta gőzerővel zajlik a Covid elleni védőoltások beadása 
a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál (TESZ). A feladat 
komoly szervezést és extra terhet ró a fehér köpenyesekre, 
de nincsenek egyedül hagyva ezekben az embert próbáló hetekben, 
hónapokban: a terézvárosi polgármesteri hivatal dolgozói saját 
szabadidejüket feláldozva, önkéntesként segítik a munkájukat.

Gajdács EmeseÖnzetlenül 
segítenek

A pünkösdi ünnep után két adag vakcina adta biz-
tonságot élvezve lépek reggel fél 8-kor a TESZ Csen-
gery utcai épületébe. A portás kedvesen fogad és az 
alagsor felé irányít, ahol Krählingné Micskei Aran-
ka ápolási igazgató eligazításából megtudom: „A 
Sinopharm-oltások második adagjának felvételére 
érkeznek majd a páciensek, akiket két oltóponton fo-
gadunk. Önkéntestársammal, Kiss Zsuzsával együtt 
a mi dolgunk az üdvözlésük, a listák egyeztetése, a 
hozzájáruló nyilatkozat kitöltetése és az útbaigazítás. 
Menet közben derül ki, hogy a hiányos angolnyelv-tu-
dásomra is nagy szükség van, hiszen sok a külföldi az 
érkezők között, és bizony ők is kérdeznek.

Szinte mindenki időpontra jön, sorban állás, 
ácsorgás, morgolódás éppen ezért nincs. Aki bizony-
talan, annak segítünk – elég néhány kedves szó, és 
már érkeznek is az elégedett mosolyok, ami minden-
nél értékesebb »fizetség«. 

Mindeközben a rendelőintézet éli hétköznapi éle-
tét, jönnek-mennek a kerületi lakosok, öt emeleten 
zavartalanul zajlik a betegellátás. „Húsvét óta már 
több mint harminc nap telt el úgy, hogy oltás is zajlik 
a házban, ezek majd mindegyikén az önkormányzat 
önkéntesei is segítették a munkát” – tudom meg Kiss 
Andrástól, a polgármesteri hivatal munkatársától, 
aki hetek óta szervezi, koordinálja az önkéntesek te-
vékenységét. Mint mondja, egy húszfős „mag” alakult 
ki a legaktívabb kollégákból – a csapat a szabadidejé-
ből is sokat áldoz, vannak osztályok, ahol szinte min-
denki önkénteskedik.

A jó példa ragadós

Az egyik leglelkesebb társaság az anyakönyvi osz-
tály, ahonnan Rapaviné Fitos Krisztina már hét alka-
lommal segített a TESZ-ben. „Tavaly októberben az 
osztály valamennyi dolgozója elkapta a vírust. Min-
denkit nagyon megviselt, ijesztők voltak a tünetek, 
de szerencsére mindannyiunknak sikerült túljutnia 
a nehéz, levegő után kapkodós napokon és visszatér-
hettünk a munkába” – mondja. Arról is mesél, hogy a 
náluk dolgozók feladatkörükből adódóan – a halotti 
bizonyítványok kiállítására is itt kerül sor – sok tra-
gédiával találkoznak, de a pandémia alatt a szokásos-
nál is több veszteséget kellett lekönyvelniük. A saját 
bőrükön tapasztalták a járvány pusztítását, közelről 
látták, mennyien szorulnak támogatásra, így az első 
adandó alkalommal, amikor lehetett, maguk is az 
egészségügyben dolgozók segítségére siettek.

Eleinte volt félelem a kollégákban, Krisztinában 
is – frissek voltak a betegség okozta rossz élmények, 
a rendelőintézet pedig nagy forgalmú hely, ahol van 
kockázata az újrafertőződésnek –, de a szorongását 
legyűrve az elsők között ment húsvétkor az oltópont-
ra önkéntesnek. „Csodálatos légkör fogadott – emlék-
szik a bő egy hónappal ezelőtti kezdetekre. – A TESZ 
dolgozói nagyon vigyáztak ránk, mindenki figyelt a 
távolságtartásra és az óvintézkedésekre. Az oltásra 

Akik ülnek: Rapaviné Fitos Krisztina és Temesvári Szilvia. Mögöttük balról jobbra: 
Dudás Mónika, Kiss András, Vajdáné Koncz Zsuzsanna és Liptay Orsolya
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érkezők is türelmesek, fegyelmezettek maradtak. 
Annyira jól éreztem magam, hogy hat-hét alkalom-
mal visszatértem. Boldog vagyok, hogy részese le-
hettem ennek a munkának, számomra is sokat adott. 
Annak pedig külön örülök, hogy miután elmeséltem a 
kollégáknak, amit a TESZ-ben tapasztaltam, többen is 
követték a példámat.”

Visszaadni egy keveset

Vajdáné Koncz Zsuzsanna, a településképi osztály 
munkatársa sem habozott, amikor húsvét hétvégé-
jén jött a toborzó üzenet. Ő egyike azoknak, akik a 
legtöbb időt töltik önkéntes munkával. A hivatal egy 
ideig – a fertőzésveszély elkerülése érdekében – egy 
iroda, egy ember üzemmódban működött, így kézen-
fekvő volt Zsuzsanna számára, hogy ha nem mehet 
be dolgozni, máshol teszi hasznossá magát. Önkéntes 
munkát most vállalt először, de annyira magával ra-
gadta az élmény, hogy már vagy hétszer ismételt. Azt 
mondja, boldog, hogy valamennyit visszaadhat a ren-
delőintézet munkatársainak abból a sok kedvesség-
ből, ami az elmúlt 13 évben felé érkezett. „2008 óta 
dolgozom a terézvárosi polgármesteri hivatalban, és 
ez idő alatt azt tapasztaltam, hogy a TESZ-ben min-
dig nagyon segítőkészen fogadják azokat is, akiknek 
nem a hatodik kerület a lakhelyük, hanem például a 
munka köti ide őket, mint az önkormányzat dolgozó-
it. Én is többször kaptam segítséget tőlük.”

Zsuzsanna főnöke, a településképi osztály vezető-
je, Dudás Mónika annak ellenére vállalta az önkéntes 
munkát, a húsvéti ünnepet is beáldozva, hogy akkor 
még nem volt védett, nem kapta meg az oltásokat. Az 
elsők között jelentkezett segítőnek oltópontra, és az ál-
tala vezetett osztály dolgozóinak fele követte példáját. 
Mónika két hétvégén és két hétköznapon kísérte figye-
lemmel a TESZ-ben zajló munkát, ahol elismerésre 
méltó szervezettséget, odaadást tapasztalt. „Szinte 
soha nem volt tömeg, hosszas sorban állás, az embe-
rek nem türelmetlenkedtek, háborogtak, hiszen erre 
okuk sem volt – meséli az osztályvezető. – Arról nem 
beszélve, hogy az egészségügyi dolgozók, bármeny-
nyire fáradtak is voltak, mindenkit megajándékoztak 
egy-egy mosollyal. Örülök, hogy mi is segíthettünk eb-
ben az óriási munkában. Láttam, mekkora teher nehe-
zedik az orvosokra, nővérekre, ezért is döntöttem úgy, 
hogy a saját szabadidőmet beáldozva közéjük állok.” 

A gyász elviselésében is segít

Önkénteseink között olyan is akad, akit veszteség ért 
a járvány miatt. Liptay Orsolya alpolgármesteri refe-
rens tavaly év végén fertőződött meg a vírussal. Hat 
hetet töltött betegállományban, és közben, szintén a 
járvány következtében, elveszítette az édesanyját. 

„Anyukám, aki egészségügyi dolgozó volt a nyug-
díjba vonulásáig, valószínűleg egy korábbi kórházi 
kezelés során fertőződött meg. Úgy tűnik, tőle kaptuk 
el a vírust, mi mégis itt vagyunk, felgyógyultunk, ő vi-
szont sajnos nem élte túl a betegséget. Nagyon nehéz 

időszak volt ez, hiszen elbúcsúzni sem tudtunk tőle” 
– idézi fel a tragédiát kolléganőnk, aki azóta a vérével 
is harcol a gyűlölt kór ellen. Felgyógyulása után kide-
rült, hogy alkalmas donornak, így három alkalommal 
vérplazmát adott Covidban szenvedők számára.

Orsi, aki társai elmondása szerint a legnehezebb 
időkben is nyugtatta, biztatta az embereket egy-egy 
jó szóval, a májusi anyák napját is a TESZ-ben töl-
tötte, hogy az oltásra érkezőket segítse. Azt mondja, 
csak így élte túl ezt az ünnepet. 

Kivételes együttműködés

Vezetői példamutatásra van szükség, nem csupán 
beszélni kell, de tettekkel is megmutatni, hogy mi a jó 
irány – vallja Temesvári Szilvia alpolgármester. Mint 
mondja, büszke a saját kis csapatára, amelynek szin-
te valamennyi tagja segített a TESZ oltópontjainál.

Ő maga kisiskoláskora óta önkénteskedik, egy 
napközis tanító néni nevelte beléjük, hogy a nagyob-
baknak bizony segíteni kell kisebb társaikat, ami egy 
idő után természetessé vált – Szilvi azóta is rendsze-
resen igyekszik visszaadni valamit a társadalomnak. 
„A rendelőintézeti oltás kezdetekor már védett vol-
tam. Láttam, hogy országszerte milyen durva helyze-
tet idézett elő a járvány, mekkora teher nehezedik az 
orvosokra, egészségügyi dolgozókra, így nem is volt 
kérdés, hogy már húsvétkor a TESZ-ben segítettem. 
Nekem már nagy a lányom, ő megértette, hogy kis 
csúszással tudunk csak együtt ünnepelni, ezért pró-
báltam a családos kollégákat mentesítve kivenni a ré-
szem az önkéntes munkából” – indokolta döntését az 
alpolgármester, aki bevallotta: csodálatos volt látni, 
hogy milyen kivételesen jól működött együtt egy ren-
delőintézet, ahol szigorú szabályok szerinti gyógyító 
munka folyik és egy hivatal, ahol a közigazgatás szak-
emberei tevékenykednek. A közös feladatmegoldás 
közben jelesre vizsgázott mindenki, És ezt az oltásra 
jelentkező kerületi lakosok is megtapasztalhatták, hi-
szen értük történt minden.

Az egészségügyi 
dolgozók, 
bármennyire 
fáradtak is voltak, 
mindenkit 
megajándékoztak 
egy-egy mosollyal.

FOTÓK: BERECZ VALTER/
KÉPSZERKESZTŐSÉG

A húszfős „mag”: 
önkénteseink a szabadidejüket 
feláldozva segítették a munkát 
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„Számomra mind a mai napig szinte felfoghatatlan 
csoda, hogy megvalósult az az álmom, hogy nem 
társbérletben, hanem önállóan, »saját« lakásban 
élhetek. Egy huszonkilenc éves embernek ez óriási 
lehetőség, még úgy is, hogy a szolgálati lakás nem 
végleges megoldás, a lehetséges meghosszabbítá-
sokkal legfeljebb nyolc évig bérelhetem” – lelken-
dezik Lóczi Csenge, a Teréz körúti szolgálati lakásra 
meghirdetett pályázat nyertese, aki munkaköréből 
adódóan gyakran megoldhatatlannak tűnő lakhatá-
si gondokkal küzdő terézvárosiakon segít.

Idevonzzák a jó szakembereket

Az öröm kölcsönös, ahogy Soproni Tamás, Teréz-
város polgármestere mondja: „Rendkívül büszke 
vagyok arra, hogy az önkormányzat annak ellenére, 
hogy a pandémia alatt jelentős összegű bevételek-
től esett el, az idén 20-22 korábban lerobbant, üre-
sen álló ingatlant újít fel és tesz lakhatóvá. Mi több, 
a szolgálatilakás-programunkat bővítettük is, az 
oktatási, az egészségügyi és a szociális területen a 
kerületi lakosokért dolgozó szakembereken kívül az 
itt élők biztonsága felett őrködő katasztrófavédők is 
pályázhatnak szolgálati lakásra. Célunk, hogy a jó 
szakemberek idevonzásával, megtartásával bizto-
sítsuk a terézvárosiak lehető legjobb ellátását.”

A polgármester szerint a kormánynak lényege-
sen nagyobb szerepet kellene vállalnia a lakhatási 
gondok megoldásában. Ha ezt nem teszi, akkor jó 
néhány területen, például a szociális szférában, az 
életeket, értékeket mentő tűzoltók esetében a bére-

Az idén folytatódik 
az önkormányzat 
szolgálatilakás-
programja. A Terézvárosi 
Család- és Gyermekjóléti 
Központ fiatal munkatársa 
pályázott és nyert: 
a vagyonkezelő 6 millió 
785 ezer forintból újította 
fel a lerobbant, sok éven 
át üresen álló Teréz körúti 
önkormányzati ingatlant. 

Otthonosan 
Terézvárosban

Dobi Ágnes

ket kellene tisztességes szintre emelnie.  „Olyan fi-
atalok, idősek és családok, akik ma Terézvárosban 
a kifogástalan állapotú szociális vagy szolgálati 
bérlakásokba beköltözhetnek, a korábbi rendszer-
ben, amikor még a leromlott állagú önkormányzati 
ingatlanok felújítása a bérlőket terhelte, nem is ál-
modhattak arról, hogy lakhatásuk belátható időn 
belül rendeződhet. Egy lakás rendbetétele több 
millió forintba kerül, ezt pedig az átlagosnál job-
ban keresők közül sem sokan tudják kigazdálkod-
ni” – hangsúlyozza Soproni Tamás.

Debrecenből Londonon át Budapestre

Lóczi Csengének is nagy segítséget jelentett, hogy fel-
újított lakásba költözhetett: sem a szakmája, sem pe-
dig az otthoni háttere nem kínált volna egykönnyen 
megoldást a lakhatási nehézségeire. Ötgyermekes 
debreceni családban nevelkedett, húszéves koráig a 
cívisvárosban élt. A középiskola után több irányban 
indult el, érdekelte a művészet, a pszichológia és von-
zották a társadalomtudományok is. Végül grafikus-
nak tanult, azonban egy percet sem dolgozott a szak-
májában. A kétéves képzést követően Londonba ment 
nyelvet tanulni. A brit fővárosban bébiszitterként 
dolgozott, majd amikor felvették a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem szociálpedagógia szakára, hazaköl-
tözött. Diplomáját 2017-ben vette kézhez, pályakez-
dőként került a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti 
Központba. A Hegedű utcai telephelyen családsegítői 
státuszban kezdte meg munkáját, az idén február óta 
pedig jelzőrendszeri tanácsadóként dolgozik. 

Apró győzelmek

„Az első időben, amikor családsegítőként munkába 
álltam, személyes kihívásnak tekintettem, hogy a 
problémás szülőkkel megtaláljam azt a hangot, ami 

FOTÓK: BERECZ VALTER/
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az eredményes együttműködéshez vezethet” – me-
séli Csenge, amikor hivatásának szépségei és ne-
hézségei kerülnek szóba. Szerinte egy pályakezdő 
számára az egyik legnagyobb kihívás, hogy ne saját 
magából induljon ki, illetve az, hogy egy-egy eset 
kapcsán ne a tanulmányai alatt elsajátított mintá-
kat kövesse, hanem megtanulja átlátni és átérezni a 
másik helyzetét, megismerni a gondolkodásmódját. 

Tapasztalatai szerint a meglévő budapesti és 
vidéki intézmények kapacitása bőven alulmúlja a 
szükséget. Ma nagyságrendekkel több sajátos ne-
velési igényű, speciális figyelemre szoruló gyermek  
van az osztályokban, mint 1-2 évtizeddel ezelőtt. 
A válságban lévő családok számára kilátástalanul 
kevés a férőhely a nekik fenntartott átmeneti ott-
honokban és az anyaotthonokban. Sok területen 
hiányoznak a szakemberek, a kerületi Pedagógiai 
Szakszolgálatnál pedig állandó a sok hónapos váró-
lista. 

„Bárcsak mondhatnám, hogy sok sikerélmény 
van a gyermekvédelemben! Ha őszinte akarok len-
ni, be kell ismernem, hogy ezen a területen sok-
szor már a tragédiák elkerülése is sikernek számít. 
Többnyire apró győzelmekből, pici előrelépésekből 
és a néhány kivételesen eredményes beavatkozás 
nyomán érzett örömből kell építkezni” – foglalja 
össze, mi az, ami erőt ad a szociális szférában a pá-
lyán maradáshoz.

Dupla segítség az önkormányzattól

Számára nemcsak a munkájából adódó nehézségek, 
de a nagyváros is kihívást jelentett: Budapesten so-
káig csak a saját erejére támaszkodhatott. „Szeren-
csésen alakult a sorsom, mindig volt tető a fejem 
fölött, ugyanakkor a lakhatás a teljes jövedelmem 
mintegy 40-45 százalékát kitette, így a pénzem nem 
mindig tartott ki a hónap végéig. Mivel eladósodni 
nem akartam, ilyenkor mindig valami pluszmunka 
után néztem. A jövedelmemet igyekeztem mindig 
úgy beosztani, hogy mindenre jusson, havonta két 
könyv vásárlása is belefért, nagyjából ez az olvasási 
kapacitásommal is harmonizál” – meséli nevetve.

Az, hogy az önkormányzat támogatásával „saját” 
ingatlanhoz jutott, nem csak a lakhatási gondja-
it oldotta meg: anyagilag is nagy könnyebbség, így 
jobban tud az idővel való sáfárkodásra koncentrál-
ni. Főállása mellett ugyanis 2018 óta művészette-
rapeutának tanul. „Ez egy fizetős képzés, szintén 
nagy segítséget jelentett és jelent, hogy a költségek 
egy részét az önkormányzat fizeti. A művészette-
rápia főleg azért vonzott, mert ez egy olyan eszköz, 
amivel életkortól függetlenül nagyon sok embernek 
lehet tartalmasabbá tenni az életét. Olyan módszer, 
ami ezernyi lehetőséget rejt magában: az önkifejező 
alkotói folyamat átszakítja a gátakat, aktív cselevés-
re, beilleszkedésre készteti az addig elzárkózókat, 
megerősíti az ember önmagába, másokba és a világ-
ba vetett hitét. Azt gondolom, a művészetterápia je-
lentősége a pandémia miatt felértékelődik majd. Az 
elmúlt időszakban nagyon sokaknak rendült meg az 

egzisztenciális helyzete, romlott meg az egészsége, 
a járvány előtti időkig stabilnak és biztonságosnak 
hitt világképe. A másfél éve tartó bezártság nemcsak 
a felnőttek, de a gyerekek életét is feldúlta, megvál-
tozott a mindennapjaik biztonságot adó rendje. Az 
is traumát jelentett számukra, hogy szüleik, az őket 
körülvevő felnőttek elbizonytalanodtak, nem tudtak 
és ma sem tudnak választ adni arra, mi is történik 
valójában.” 

Itthon van itt

Csenge terveiben szerepel, hogy a művészetterápi-
ás képzések mellett iskolákban is szervez terápiás 
csoportokat. És persze azzal kapcsolatban is sok el-
képzelése van, miként fogja belakni a lakását, ahová 
néhány hete költözhetett.

„Ami miatt azonnal beleszerettem, az a fényes-
sége, a világossága volt. Már amikor körbesétáltam, 
el tudtam képzelni, hogy itt élek” – idézi fel a bejá-
rás pillanatait. Ez egy egyszobás lakás, amelyben a 
fűtéstől kezdve a fürdőszobáig mindent felújítottak. 
Ami fantasztikus, hogy még spájz is van. „A tökéle-
tességhez csak egyetlen dolog hiányzik, a biciklitá-
roló, de abban reménykedem, hogy a közeli könyv-
tárnál lesz az is, ha elkészül” – jegyzi meg. 

Mint mondja, eddig még sohasem volt olyan ott-
hona, ami csak az övé lett volna. És persze bútora 
sem. „De most már van! – folytatja büszkén. – Sze-
reztem szekrényt, íróasztalt, kanapét, dohányzó-
asztalt, komódot, sőt szőnyeget is. A konyhában még 
sok minden hiányzik, de van benne tűzhely, moso-
gató és hűtőszekrény, így már főzőcskézni is lehet. 
Igyekszem a lakást olyanná varázsolni, amiben jól 
érzem magam. Úgy számoltam, a fenntartása is 
menni fog, miközben szintet lépek: nem kell minden 
egyébről lemondanom.”

Az elmúlt években a városrészt is megismerte, 
lettek olyan kedvenc helyei, mint például a Hunyadi 
tér. „A terézvárosi épületek szépsége a mai napig le-
nyűgöz, szeretem az itteni élet lüktetését, ritmusát. 
Jó érzés, hogy azt mondhatom: itt itthon vagyok.” 

A szolgálatilakás- 
program célja, hogy 
a jó szakemberek 
idevonzásával, 
megtartásával 
biztosítsuk 
a terézvárosiak 
lehető legjobb 
ellátását.

6 millió 785 ezer 
forintból újította fel 
az önkormányzat 
a lerobbant 
Teréz körúti lakást.
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A múlt héten, amikor felvettük ezt az interjút, 
még úgy volt, hogy a szabadtéri rendezvénye-
ket kötelező körbekordonozni, regisztrálni kell 
rájuk és kizárólag védettségi igazolvánnyal lá-
togathatók. Azóta enyhültek a kritériumok, de 
azért óvatosan kérdezem: jelen tudásunk szerint 
ki és hogyan vehet részt például a most hétvégi, 
június 6-i Terézváros napján?

Ötszáz fő alatt bárki jöhet. Nem szükséges 
előre regisztrálni, nem kérünk védettségi 
igazolványt és nem kell a rendezvényt körbe-
kordonoznunk, ami azért nagy könnyebbség, 
mert így nem zárjuk le teljesen a Hunyadi te-
ret. Egyedül a vasárnap esti Petruska-koncert 
kérdéses, ott előfordulhat, hogy szükség lesz 
a vakcinaigazolványra. Az idén először két 
helyszínen lesznek programjaink: a terézvá-
rosi templomnál áll majd a gyerekszínpad, a 
Hunyadi téren pedig inkább a felnőttek szó-

rakozhatnak. Úgy gondoltuk, biztonságosabb 
így, ha jobban eloszlik a tömeg. 

– Mennyire van Terézvárosra szabva a program?
– Teljesen. Benedek Miklós és Fesztbaum 

Béla a múlt századi pesti kabaréból adnak 
elő jeleneteket, aminek Terézváros a bölcső-
je, Farkas Gábriel koncertjén olyan slágerek 
hangoznak el, amiket a műsor címe szerint 
a terézvárosi házmesterek is fütyülnek, Pet-
ruska András pedig többek között a Lövölde 
tér című dallal készül a Terézváros napjára. 
Az idén először a Hunyadi téren ünnepeljük 
a pedagógusnapot is, így június 6-án a teréz-
városi tanárokat, tanítókat is köszöntjük. (A 
részletes programot lapunk 23. oldalán olvas-
hatják – a szerk.)

– Az itt lakók egész nyáron számíthatnak 
szabadtéri kultúrára?

– Most úgy néz ki, igen. Június közepén 
indul a szokásos kertmozi, de lesznek kon-
certek és egyéb zenés rendezvények is a 
Hunyadi téren. Bent a házban, a belső udva-
ron gyerekprogramokat tervezünk és sze-
retnénk visszahozni a színházi előadásokat 
is, amelyekre a terézvárosiak nagy kedvez-
ménnyel tudnak majd jegyet váltani. Az eze-
ken való részvétel védettségi igazolványhoz 
lesz kötve. Hamarosan jövünk a részletekkel! 

Ami viszont már biztos, hogy az őszi Te-
rézvárosi Búcsú helyett Terézvárosi Feszti-
vál lesz a Kodály köröndön augusztus 27–29-
én koncertekkel, színházi produkciókkal. 
Lényegében az összes kerületi teátrum ott 
lesz, előadásrészletekkel, zenés produkciók-

kal készülnek. Elmondják, hogy mit tervez-
nek a jövő évadra és lesz lehetőség kedvez-
ményesen jegyet is vásárolni. Egyrészt olyan 
rendezvényben gondolkodtam – főleg ennyi 
bezártság után –, ami nincs kitéve az időjá-
rás kénye-kedvének, mint tavaly októberben 
a Terézvárosi Búcsú. Másrészt szerettünk 
volna lehetőséget biztosítani a kerületi szín-
házaknak, hogy egy-másfél év után végre élő 
emberrel találkozzanak. Bár nyithatnának, 
sokan zárva tartanak, és inkább kiböjtölik 
ezt az évadot – a Terézvárosi Fesztivál lesz 
az első lehetőségük, hogy találkozhassanak 
a közönséggel. Ilyen rendezvény még nem 
volt, nagyon remélem, hogy hagyományte-
remtő lesz. A végén nyílik meg a köröndön a 
már tavaly is ott lévő kortárs Standby-kiállí-
tás, így képletesen és szó szerint is átadjuk a 
stafétát a képzőművészetnek.

– Az E10-ben nem lesznek kiállítások?
– Dehogynem! Június közepén nyílik egy 

nagyon izgalmas tárlat az alagsorunkban – a 
számítástechnikai játékok történetét dolgoz-
za fel, némi retro életérzéssel kiegészítve. A 
különlegessége, hogy a játékokkal játszani 
is lehet majd. Lesz egy pár hetvenes évekbeli 
gép vitrinben, hiszen ezek már olyan értéket 
képviselnek, de a nyolcvanas évektől kezdve 
minden kipróbálható. Egyszerre 30-40 gyerek 
(vagy felnőtt) lehet majd a térben, ennyien ját-
szani is tudnak, de nem csak a játékokból áll 
a kiállítás. Egy-egy fotón felelevenítjük a kort, 
amiben ezek a játékok születtek, egy idővona-
lon pedig nyomon lehet követni a fejlődésüket 
is. Igyekszünk megmutatni a kor egyéb vívmá-
nyait a régi tévéktől a VHS-ig, a kazettás mag-
nótól a tárcsás telefonig, amelynek a működé-
se egy mai gyerek számára már igazi talány. 

Iskolai vagy baráti csoportok számára 
oktató jelleggel vezetéseket is tartunk majd, 
amelyeken a szakemberek elmagyarázzák 
az érdeklődőknek, hogy működnek ezek a 
játékok, milyen elven működik a számítógép. 
Ha már a gyerek éjjel-nappal a telefont vagy a 
tabletet nyomkodja, legalább tudja, mivel és 
mit csinál. Így én is fogom érteni.

A járvány miatt sokáig kérdéses 
volt, milyen programok és miként 
tarthatók meg, de per pillanat úgy 
néz ki, hogy az idén is lesz Hunyadi 
téri nyár, mehet a kertmozi és 
augusztusban hagyományteremtő 
szándékkal egy fesztiválra is 
beveszi a Kodály köröndöt a 
szervező Eötvös10. A részletekről 
Gálvölgyi Dorkával, az E10 
igazgatójával beszélgettünk. 

Csejtei Orsolya 

FOTÓ: BERECZ VALTER/
KÉPSZERKESZTŐSÉG
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 SOROZAT 

Egy zseni virágzása és bukása

Calvin Kleint vagy Ralph Laurent senkinek sem kell bemutatni, a 
Netflix mégis Roy Halston divattervezőről készített sorozatot, aki-
nek a neve jóformán vele együtt a sírba szállt, hiszen saját márká-
ját már életében sikerült tönkrevágnia. Mégis ő az, aki feltette az 
amerikai divatot a világtérképre – részben a versailles-i csatának 
hívott, a kastélyban megrendezett amerikai–francia divatterve-
ző-párbajon, ahol Yves Saint Laurent és Givenchy kollekciója is ki-
fakult az övé mellett. Öröksége máig hatással van a divatkultúrára. 
Az általa kitalált anyagok, stílusok ma már a ruházati boltok alap-
termékei, és ő „teremtett meg” olyan divatikonokat, mint Jackie 
Kennedy, Liza Minnelli vagy Liz Taylor. 

Halston igazi fenegyerek volt, egy excentrikus zseni, egoista, 
hiú és kiállhatatlan, de környezete mindent eltűrt neki, a tehetsé-
ge előtt leborulva. Amíg alkotott, a közelébe se lehetett menni, ám 
amikor épp nem csókolta őt a múzsa, akkor kellett csak igazán isz-
kolni előle. Aztán a féktelen bulizás, kokózás, ivás és a szexpartik 
teljesen felemésztették, 57 évesen az AIDS okozta Kaposi-szarkó-
mában hunyt el. 

Ewan McGregor pazar alakításában sem válik szerethető fi-
gurává, de még szélsőségességében, viharos önpusztításában 
is csodálatra méltó, különleges lény. Kisfiúként saját készítésű 
kalapokkal próbálta vigasztalni az édesanyját, miután dúvad apja 
rendszeresen bántalmazta. Traumatikus gyerekkorából és a sivár 
iowai kisvárosból New Yorkba menekült, hogy kitalálja és megva-
lósítsa önmagát. Egész imázsát, még a hanglejtését is megtervezte, 
igazi pozőr volt, jobb perceiben kifejezetten szórakoztató társaság. 
Híres művészbarátai Andy Warholtól a koreográfus Martha Gra-
hamig hozzá jártak inspirációért, no és a legpazarabb vacsorák-
ra, amiket repülővel hozatott ötcsillagos éttermekből. A sorozat 
bevezet az elképzelhetetlen luxus világába, színpompás és életteli 
tablót festve a 60-as, 70-es évek hangulatából, zenéiből, kultikus 
személyiségeiből, mintha egy végtelen partin buliznánk velük a 
legendás manhattani Studio 54 klubban.   BÁLINT ORSOLYA      
(Halston, Netflix)

 DOKUMENTUMFILM 

Függő társadalom
Az Oscar-díjas amerikai dokumentumfilmes, Alex Gib-
ney megint darázsfészekbe nyúlt: egy óriási globális 
bűnszervezet működését leplezi le. Csakhogy ez nem 
a maffia, hanem a gigagyógyszergyárak konspirációja, 
amely az elmúlt évtizedben legalább félmillió amerikai 
halálát okozta azzal, hogy rászoktatták őket az ópioid-
tartalmú fájdalomcsillapítókra. Ezeket nagyjából annyi 
választja el a herointól, hogy drogériában vagy gyógy-
szertárban legálisan hozzájuk lehet jutni, és egy orvos, 
akiben bízunk, írja fel őket, elvileg gyógyító szándék-
kal. Ha függővé válunk, az már a mi hibánk – állítják a 
gyógyszergyárak, egyszerűen elhazudva a tényt, hogy 
ezt a reakciót maguk a szerek váltják ki.  

A fájdalom, amire korábban egészséges védekező 
reakcióként, sőt a nyugati keresztény kultúrkörben az 
üdvösséghez vezető útként tekintettek, ma már félelme-
tes, elviselhetetlen dolog. Egyre többen élnek krónikus 
fájdalommal, de már a fejfájásra is azonnal bekapunk 
egy tablettát, így a gyógyszerekkel kontrollálhatóvá, 
elnyomhatóvá vált az élet e természetes velejárója. A 
20. század végén vérszemet kaptak a gyógyszergyárak, 
hogy ezzel dollármilliárdokat lehet keresni, és az ekkor 
kialakuló marketingkultúra eszköztárát mindenkinél 
hatékonyabban alkalmazva belesulykolták a fogyasz-
tói társadalomba a mindennapos gyógyszerhasználat 
szükségességét. Hiszen ki akarna fájdalomban élni? 

Gibney ebben a dokumentumfilmben felfejti a gépe-
zet működését, a korrupt orvosoktól a gyógyszerügy-
nökökön és a marketingfőnökökön át a vállalatigaz-
gatókig, megszólaltatva számos olyan figurát, akinek 
simán börtönben lenne a helye. A bűnszervezet azért 
garázdálkodhat máig szabadon, mert az amerikai 
jogrendszerben ügyesen elnavigálnak, a peren kívüli 
megegyezéstől a nagy összegű kártérítés kifizetésén 
át a hatóságok megbénításáig. A kampánypénzzel kitö-
mött képviselők pedig bármikor benyújtanak erre tör-
vényjavaslatokat. A legijesztőbb mégis, hogy ha sem az 
orvosok, sem a biztosítók, de még a gyógyszerfelügye-
let sem védi meg az embereket a profitéhes gyógyszer-
szörnyeteg pusztításától, akkor ki fogja? BO
(A világ legnagyobb bűnténye, HBO)



det emeltek ki, 46  870 köbméter betont és 30  737 
tonna acélt építettek be. Több mint ezer földmunkás 
dolgozott az építkezésen éjjel-nappal. 

A betonból épült alagútnak, amelyben a kocsik 
közlekedtek, rendhagyó méretei voltak: a szélessége 
6, a magassága viszont csak 2,85 méter volt, ezért a 
forgalmat lebonyolító 20 kocsi magassága mindösz-
sze 2,75 méteres lehetett. Ez különleges technikát 
igényelt: a kocsikat úgynevezett „hattyúnyak alakú” 
főtartókkal kellett elkészíteni. A járműveket a leg-
korszerűbb technikával építette meg a Schlick gyár, 
a mozdony helyett alkalmazott motorkocsikba pedig 
a Siemens & Halske hajtóművei kerültek. A vonatok 
külső és belső díszítése is különleges volt: kétféle fa-
burkolattal borították be az utasteret, amelyet a Sie-
mens cég jóvoltából gyönyörű lámpák világítottak 
be. A kocsik külseje a BVVV Rt. és a BKVT Rt. együtt-
működését szimbolizálva a két cég színeit kapta: egy 
részük sárga, másik részük zöldesbarna lett. A 3689 
méternyi pályából alagútban 3225, a felszínen pedig 
464 métert haladt. A Városligetben, ahol az alagút 
kilépett a felszínre, épült meg Magyarország első 
vasbeton hídja, amely ma is látható.

Negyven km/órával a siker felé

A hivatalos nevén Budapesti Földalatti Villamos 
Közúti Vasutat 1896. május 2-án adták át a nagy-
közönségnek. Az eseményről a  Budapesti Hírlap is 
megemlékezett: „Őszinte csodálkozással bámulták a 
jelenvoltak a nagy művet, mely nemcsak praktikus 
voltánál fogva érdemel dicséretet, hanem meglepő, 

Csejtei Orsolya

A matuzsálem A matuzsálem 
fiatalodni készülfiatalodni készül

Igazi kuriózumnak számított, amikor 1896-ban pél-
daértékű összefogással és gyorsasággal megépült 
a világ második, de az európai kontinens első föld-
alatti vasútvonala. Nemcsak rekordidő alatt készült 
el – 21 hónap telt el az első kapavágástól a felavatá-
sig –, de abban is különleges vállalkozás volt, hogy 
a Budapesti Villamos Városi Vasút alapító mérnöke, 
Balázs Mór a projekt sikerét szem előtt tartva társult 
a konkurens Budapesti Közúti Vaspálya Társasággal, 
és a terveket annak igazgatójával, Jellinek Henrikkel 
közösen terjesztették be 1894 januárjában a fővá-
roshoz.

A számok bűvöletében

A tervezők az építkezés költségét 2,3 millió forintra 
irányozták elő. A terveket a berlini Siemens & Halske 
cég nevében Henrik Schwieger főmérnök készítette, 
pontos leírást adva bennük a leendő földalatti villa-
mos vasútról, mely „…a Vigadó-utcában kezdődik 
és a Gizella-téren, a Harmincad-utcán, a Deák Fe-
renc téren és a Váci-körúton vezet az Andrássy-útig, 
ahonnan aztán az Andrássy-út egész hosszúságában 
a Városligetig halad és itt az artézi-fürdő közelében 
végződik. A pálya 3750 m hosszú lesz és 11 megál-
lóhelye lesz.”

A Fővárosi Közmunkák Tanácsa május 2-án tár-
gyalta a földalatti villamos vasút ügyét, és május 15-
én már meg is történt a vasút közigazgatási bejárá-
sa. Egy nappal azt követően, hogy augusztus 12-én 
kiadták az építési engedélyt, már el is kezdődtek a 
munkálatok, amelynek során 134 400 köbméter föl-

Bár a pontos évforduló 
egy hónapja, május 2-án 
volt, az egész év ünnepi 
hangulatban telik: az idén 
125 éves a kisföldalatti, 
és ennek apropóján 
a Magyar Nemzeti 
Bank egy 2000 forint 
névértékű emlékérmét is 
kibocsátott, a Földalatti 
Vasúti Múzeum pedig 
tárlattal emlékezik meg 
a 125 évvel ezelőtti 
nyitásról. A millenniumi 
földalatti vasút egy jó 
darabig még biztosan a 
figyelem középpontjában 
marad, útvonalát 
ugyanis hamarosan 
bővíteni, kocsijait pedig 
fiatalabbra cserélni 
tervezi a főváros. 
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Az Állatkert felől a Hősök tere alá



mint nagyszerű alkotás is: az alant átfúrt és fennt 
összedrótozott fővárosnak közlekedési vonala a föld 
alatt!” 

Mintha isteni kéz irányította volna a megépülé-
sét a szándék ébredésétől az üzembe állásig. Alig 
több mint másfél év alatt elkészült az a közlekedé-
si eszköz, ami tömegével (46 utas fért fel rá, ami az 
omnibuszok korszakában igazán komolynak számí-
tott) szállíthatta a millenniumi kiállításra érkezőket 
a Városligetbe, ráadásul úgy, hogy nem zavarta az 
újonnan épült sugárút forgalmát és a városképet. 
Lejárónak meseszép szecessziós házikókat építettek 
minden megálló fölé, amelyeket az 1920-as évek-
ben sajnos elbontottak. A legtovább a legnagyobb 
állomásházacska, a 102 négyzetméteres Deák téri 
kioszk maradhatott, amit csak 1925-ben ért utol az 
egyszerűsítés és a korszerűsítés: egyfelől túl díszes-
nek ítélték, másfelől úgy vélték, hogy akadályozza a 
forgalmat. Egyedül az Operaház előtt épült eredeti-
leg is szerényebb lejáró, hogy még véletlenül se kon-
kuráljon Ybl Miklós impozáns épületével. 

A földalatti száguldani ugyan nem tudott, hiszen 
40 kilométer/óra volt a legnagyobb megengedett se-
bessége, de még így is nagyjából 10 perc alatt teljesí-
tette a menetidőt. A viteldíj kezdetben 20 fillér volt, 
a vonaljegyet a peronokon felállított „automatákból” 
vagy az először itt munkába álló kalauznőktől lehe-
tett megváltani.

Illusztris utasok

A villamosvasútnak és az állomások impozáns Zsol-
nay-csempéinek csodájára jártak a világból min-
denhonnan: május 8-án I. Ferenc József is végiguta-
zott a vonalon a számára készült 20-as pályaszámú 
királyi díszkocsiban, amelynek előkelő berende-
zését különleges technikával csiszolt üvegablakok 
díszítették. Az ünnepi események tiszteletére a cég 
a Ferenc József Földalatti Villamos Vasút nevet is 
felvette. A Pesti Napló május 5-i száma arról tudó-
sít, hogy délelőtt fél tízkor Mária Valéria királyi her-
cegnő is tiszteletét tette a Gizella téri állomáson, de 
zavar került a gépezetbe, ugyanis az ott dolgozók 
nem ismerték fel őt és a családját. „…Ottó és Ferdi-
nánd Szalvátor királyi hercegekkel együtt megjelent 
a földalatti villamos vasút Gizella-téri állomásán, 
hogy szemügyre vegyék a magyar fővárosnak ezt a 
legújabb teknikai remekét. A magas vendégeket a 
szolgálattevő személyzet nem ösmerte föl azonnal 
s amikor azután megtudták, hogy királyi hercegek-
kel van dolguk, óriás kapkodás, lótás-futás támadt, 
mig végre a zavar közepette félórai várakozás után 
megérkezett az Andrássy- uti végállomásról a külön 
kocsi, amelyben a hercegnő és magas kísérői helyet 
foglaltak. A külön kocsi néhány perc alatt elvitte a 
vendégeket a liget felé, akik elismerésüknek adtak 
kifejezést a vasút csinos berendezése felől.”

A vasutat először az 1920-as években újították 
fel: kicserélték a vágányokat, korszerűsítették, na-
gyobb teljesítményű motorokkal látták el a kocsikat. 
Később, a metró építésekor áthelyezték a Deák téri 

megállóját, az alagút egy részét pedig kiiktatták – 
egykori helyén ma a Földalatti Vasúti Múzeum mű-
ködik.

Az 1972–73-as rekonstrukció alkalmával meg-
hosszabbították a nyomvonalat a Mexikói útig, és vé-
gig a felszín alá helyezték a pályáját. Teljesen 1995-
ben, a közelgő centenáriumra újult meg, majd most, 
25 évvel később vannak tervei vele a fővárosnak, 
nem is akármilyenek.

19 A hely szelleme

46 870 köbméter 
betont és 30 737 
tonna acélt építet-
tek be a földalatti 
alagútjába. 
Több mint ezer 
földmunkás 
dolgozott 
az építkezésen 
éjjel-nappal. 

Megújul 
a kisföldalatti
Közbeszerzési pályázatot készül kiírni a főváros a millen-
niumi kisföldalatti szerelvényeinek megújítására, és az 
útvonalát is mindkét irányban jelentősen meg szeretnék 
hosszabbítani. Az új kocsik a tervek szerint modern kül-
sejűek, egyterűek, légkondicionáltak, nagyobb belma-
gasságúak, halkabbak és a jelenlegieknél 4 méterrel hosz-
szabbak lesznek, így a befogadóképességűk a mai 161-ről 
200 főre növekedhet. 

A BKK több változatot is megvizsgáltatott az útvonal 
kiterjesztésére, közülük az M3-as autópálya bevezető sza-
kasza menti bizonyult a legjobbnak. A meghosszabbított 
vonal első ütemben az autópálya szervizútja mentén ha-
lad a Kassai térig, a másodikban pedig a felszínen folyta-
tódik majd. A földalatti eléri a külső körvasutat, a tervek 
szerint az új végállomás környezetében P+R parkolót is 
kialakítanak majd. Új átszállóhely jöhet létre a váci és az 
esztergomi vasútvonal, a külső körvasút, valamint a föld-
alatti találkozásánál. 

A vonal ellenkező irányban a Vigadó térig is meghosz-
szabbítható, ami jóval kényelmesebb és biztonságosabb 
átszállást tenne lehetővé a 2-es villamosra.

Új állomás épül a Hungária körút–Kacsóh Pongrác 
úti csomópontnál is, amelynek két kijárata lesz: a peron 
egyik végéről közvetlenül az 1-es villamos megállójába 
lehet jutni, a másik vége pedig a volt Vidámparkhoz vezet 
majd, ahol a kibővülő állatkert új bejáratot kaphat.

FORRÁS: 
MTI, HTTPS://BPARCHIV.HU/CSIFFÁRY 
GABRIELLA: 125 ÉVE ÉPÜLT  
A MILLENNIUMI FÖLDALATTI  
VILLAMOSVASÚT

FOTÓK: FORTEPAN

Épül a millenniumi vasút alagútja

Emlékérem
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„Gyertek ide aranyoskáim” – duruzsolja lágyan egy 
idős hölgy a deguknak, aki kutyusának kedvenc ele-
deléért tért be a Király utcai állatkereskedésbe. A 
férfitenyérnyi chilei mókusok láthatóan szívesen fo-
gadják az érdeklődést, abból pedig, ahogy a feléjük 
nyújtott kéz felé igyekeznek, arra lehet következtetni, 
ismerőssel van dolguk. Egyszer csak madárcsicser-
géshez hasonló hangot hallatnak, ami, mint kiderül, 
a tökéletes elégedettség jele. Boldogtalanságukat fo-
guk csikorgatásával adják gazdájuk tudtára, ha meg-
rémülnek, akkor pedig addig sikoltoznak, amíg meg 
nem nyugszanak – avat be Albert a degunyelvbe. A 
folyton izgő-mozgó parányi jószágokról azt is meg-
tudjuk, hogy minimum párban, de igazából kisebb 
kolóniában, kellően tágas térben érzik jól magukat. 
Az étrendjük speciális, az ember számára kedves 
nasik, az olajos magvak, a cukor, a csoki, a gyümölcs 
mind tiltólistán szerepel. „Mivel a szervezetük egyál-
talán nem tudja lebontani a cukrot, a feléjük áradó 
szeretet ilyetén módon való kifejezése meg is ölheti 
őket” – mondja Albert szinte egy szuszra.

Kiszolgáltatott 
lények kis hercege
A felelősségérzet 
és a tisztelet után 
a szeretet csupán 
a harmadik helyen áll 
azon a listán, amit Koletár 
Albert, Terézváros és 
vélhetően egész Budapest 
egyik legrégebbi 
díszállat-kereskedésének 
tulajdonosa elengedhe-
tetlennek tart ahhoz, 
hogy valaki az otthonába 
bármilyen állatot 
befogadjon.

Dobi Ágnes

A boltjában található összes állatról kimerítően 
tud mesélni, legyen szó törpenyúlról vagy arany-
hörcsögről, nimfapapagájról vagy neonhalakról. 
Számára nagyon fontos, hogy a kuncsaftjait el tudja 
látni azokkal a tartással, táplálással, elhelyezéssel 
vagy gondozással kapcsolatos információkkal, amik 
ahhoz kellenek, hogy az állatok új otthonukban 
is komfortosan érezzék magukat, biztonságos és 
egészséges körülmények között éljenek. Mindeköz-
ben azt is igyekszik tisztázni, hogy a vásárló mire is 
vágyik igazán, mennyi ideje van kedvencére, milyen 
kötődést vár törődésének viszonzásául: társra vagy 
látványosságra vágyik-e. 

Maga a paradicsom

Lenyűgözően széles körű tudását Albert, bár sokat 
olvasott az állatokról, elsősorban nem könyvekből 
és nem is az iskolában szerezte. Szülei 1968-ban 
nyitották meg az Oázis díszállat-szakkereskedést, 
ami gyerekként neki maga volt a paradicsom. 
Minden szabadidejét az állatokkal töltötte, leste a 
mozdulataikat és persze megtanulta azt is, hogyan 
kell bánni velük. Meséli, rengeteg fészekből kihul-
lott madarat nevelt fel. „Bár beszédkészségük és 
taníthatóságuk miatt sokan a papagájokat hiszik a 
madarak legokosabbjának, a varjúfélék és a hollók 
messze lekörözik őket. Ha fiókakoruktól az ember 
közelében élnek, még beszélni is megtanulhatnak, 
bár a szókészletük soha nem lesz olyan gazdag, 
mint a papagájoké.” 
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HASZNOS TIPPEK 
ÉS TANÁCSOK
  Sem gyereknek, sem felnőttnek 

nem szabad meglepetésként 
állatot ajándékozni. 

  A jól felszerelt, időkapcsolós 
világítással, szűrőberendezéssel 
ellátott akvárium két hétig is 
magára hagyható, de a madarak, 
kisemlősök mindennapos 
gondozást igényelnek.

   A rágcsálókat soha nem szabad 
a lakásban felügyelet nélkül 
szabadon engedni, mert nemcsak 
a bútorokat, de a vezetékeket is 
könnyen elrághatják.

  A kalitkából kiszökött 
madarakat könnyebb megfogni, 
ha besötétítjük a szobát.     

  A kilógott rágcsálókat élvefogó 
csapdával lehet elkapni. 

  Ha az akváriumban 
elszaporodnak a csigák, 
leforrázott salátalevelet kell 
betenni. Összegyűlnek rajta, így 
egy mozdulattal ki lehet őket 
emelni.

  Társas, kolóniában élő állatot 
nem szabad egyedül tartani, mert 
belebetegszik a magányba.

AZ ÁLLATORVOS VÁLASZOL

Hogyan védhetjük 
meg kedvenceinket 
az élősködőktől? 
A külső paraziták által kutyákra, macskákra jelen-
tett veszélyek ma már szinte minden városi állat-
tartó számára közismertek. A kullancsok, a bolhák 
és a szúnyogok a vérszívás mellett különböző fertő-
zéseket, parazitózisokat is terjeszthetnek, és a glo-
bális felmelegedés miatt akár egész évben óvnunk 
kell tőlük kis kedvenceinket.

A régi elmélet, miszerint télen nincs kullancs, 
ezért nem kell ellenük védekezni, már régen meg-
dőlt. Emellett szintén nem érvényes az az elképze-
lés, hogy kullancsok csak a szabad természetben, 
az erdőben fordulnak elő – manapság a legkisebb 
belvárosi zöldfelületen is rácsimpaszkodhatnak há-
ziállatainkra.

A külső élősködők elleni készítmények széles 
tárháza elérhető a piacon, használjuk őket bátran! 
Kiszerelés tekintetében lehet vásárolni csöpögtetőt, 
nyakörvet és tablettát is. Ezek hatóideje, hatásossága 
típusonként és gyógyszerhatóanyagonként eltérő.

Mielőtt választunk, érdemes állatorvossal kon-
zultálni, mert területenként eltérő lehet a fertőzött-
ség mértéke és típusa. Egyes készítmények csak 
távol tartják az élősködőket, míg mások el is pusz-
títják azokat. Több élősködő – köztük például a bol-
ha – az állat- mellett közegészségügyi jelentőségű, 
hiszen több bélférgességnek is köztes gazdája.

Külön említést érdemelnek a szúnyogok, hiszen 
a felmelegedéssel mind több és komoly kezelést 
igénylő betegséget terjeszthetnek. Ilyen például az 
egyre elterjedtebb bőrférgesség és a szívférgesség. 
A fertőzött szúnyog – mivel nemcsak szívja a vért, 
hanem közben a gazdaállatba be is fecskendez 
anyagokat – átadja a fertőzést a megcsípett állatnak.

A szív- vagy bőrférgességgel fertőzött kutya ve-
szélyt jelent a környezetében lévő kutyapopulációra 
is, mert a rajta lévő táplálkozó szúnyogok más ku-
tyákra is továbbviszik a fertőzést. A macskák ilyen 
szempontból szerencsésebbek, mert náluk a szív-
férgesség elenyésző számban fordul elő, és egyelőre 
a hazai kullancsok sem hordoznak a cicákra veszé-
lyes fertőzéseket.

DR. KÓSA ZITA kerületi állatorvos

Az iskola elvégzése után Albert tengerésznek állt. 
Ausztrálián kívül nincs olyan pontja a bolygónak, 
ahol nem járt, így aztán alkalma nyílt, hogy felfedez-
ze az ember és a természet alkotta csodákat, élőhe-
lyükön lássa a föld különleges, egzotikus lényeit. 

Állatkereskedése, amelyet 1999 óta vezet, számá-
ra nemcsak munka, hanem szórakozás is. Bár meg-
lepni már nemigen tudják, még mindig órákig elné-
zegeti, mi történik az akváriumokban, ketrecekben, 
terráriumokban. 

Néha nemet kell mondani

Némi unszolásra elárulja, hogy bár annak idején ka-
kaduja, majma, krokodilja is volt, a kedvenc állata a 
kutya, ami szerinte nem csupán társ, hanem család-
tag. Nemszeretem állatot egyet sem ismer. Nevetve 
meséli, hogy amikor a feleségének még csak ud-
varolt, a pókiszonyban szenvedő fiatal lány többek 
között azzal lopta be magát a férfi szívébe, hogy a 
kedvéért még egy madárpókot is hajlandó volt kézbe 
venni.

Az üzletpolitikája egyszerű: csak megbízható he-
lyen vásárol, egészséges állatokat árul, és minden-
kinek kizárólag olyan kedvencet ajánl, amivel felte-
hetően jól fog bánni és örömét leli benne. Többnyire 
visszatérő vevői vannak, akad olyan egykori kissrác, 
aki ma már az unokájával jár a boltba vásárolni.

Szerinte egy jó állatkereskedő egyetlen másod-
percre sem feledkezhet meg arról, hogy a portékái 
abszolút kiszolgáltatottak, és ahogyan Antoine de 
Saint-Exupéry kis hercege a megszelídített róká-
jáért, felelősséggel tartozik értük. Olykor például 
nemet kell mondani. Volt rá példa, hogy egy fiatal-
ember kinézett egy törpeharcsát, ám amikor meg-
kérdezte tőle, hogyan, mennyi vízzel, mekkora zacs-
kóba csomagolja, a srác rávágta, tökmindegy, mert 
a barátja sörébe lesz. Talán mondani sem kell, ez az 
üzlet soha nem köttetett meg.

FOTÓK: BERECZ VALTER/
KÉPSZERKESZTŐSÉG
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A berendezés 
nem marad

„Folyton átrendezem az üzletet, lehet, hogy amelyik asztalnál most 
két vendég beszélget, holnapra már valaki más otthonát fogja 
díszíteni” – mondja Vigh Monika, a Szerpentin Szalon Régiségbolt 
és Kávézó megálmodója, vezetője, tulajdonosa, mindenese. 
Itt tényleg minden eladó, talán csak az exkluzív kávégép nem. 

A Szerpentin története nemrég fonódott csak össze 
Terézvároséval – a hely eredetileg egy kacskarin-
gós, a budai Várba vezető utcán székelt, innen a név 
is. Ennek már nyolc éve, időközben a különleges at-
moszférájú régiségbolt-kávézó átköltözött a Hegedű 
utcába. Monika gyerekkori álma volt, hogy antikvi-
tást vezessen, és azt is szerette volna, hogy az üzlet 
kínáljon kávét, teát, minőségi időtöltési lehetőséget 
a betérőknek. 

Mozgásban lévő könyvszekrények

Az engedélyek összevadászása a különböző illeté-
kes hivataloktól egyáltalán nem volt triviális, a ré-
giségbolt-kávézó ugyanis – nem létező műfajként 
– nem szerepelt a hatóságok listájában. Monika 
igazi úttörőként járta végig a procedúrát, és végül 
sikerült mindent összehoznia: aki most szeretne 
egy ilyet nyitni, az elé, ha nem is vörös szőnyeg, de 
kitaposott ösvény gördül.

A berendezés, a bútoroktól a gondosan összevá-
logatott könyvekig, folyamatosan mozgásban van. 
Egyes tárgyak elkelnek, mások érkeznek, könyv-
szekrények vándorolnak egyik sarokból a másikba. 
Akár órákat el lehet nézelődni a legkisebb mütyürök 
szemrevételezésével vagy egy-egy békebeli gramo-
fon, Kovács Margit-szobor, Vasarely-festmény meg-
csodálásával. 

Kávé, tea, sör, bor

A kulináris kínálat kiszolgálja a névben is szerep-
lő „szalon” jelleget: a kávét a legnagyobb becsben 
tartják Monikáék. Csak a lefőzés előtt darálják a 
prémium babkávét, és maga a kávégép is egyedi, 
ritkaságszámba menő darab, amely mellé a gyár-
tó ébenfekete csészéket is biztosít. A kávék mellett 
a teák, a smoothie-k és a házi szörpök jelentik az 
italkínálat gerincét; szénsavas üdítőt itt hiába ke-
resnénk – de miért is tennénk ilyet? Találni ugyan-
akkor kiváló belga söröket és minőségi borokat a 
repertoárban, miközben könnyed, fröccsnek illő 
borokból is mindig van elérhető. 

A harapnivalók között a camembert-es áfonyás 
melegszendvics a Szerpentin emblematikus snack-
fogása, de akad sonkás-sajtos verzió és elég jelentős 
a salátafelhozatal is. 

FOTÓK: DIMÉNY ANDRÁS/KÉPSZERKESZTŐSÉG
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A berendezés, 
a bútoroktól 
a gondosan 
összeválogatott 
könyvekig, 
folyamatosan 
mozgásban van.
Egyes tárgyak 
elkelnek, mások 
érkeznek, 
könyvszekrények 
vándorolnak egyik 
sarokból a másikba.

Örök otthon

A rendezvényeken, mert ilyenek is vannak, köny-
nyen fogyasztható aprósütemények, minifalatkák 
is előfordulnak. Monika így fogalmaz: „a Szerpentin 
nemzedékek, nemzetek és tárgyak örök otthona”, 
vagyis a koncepció az, hogy a hely a régiségbolt és 
a kávézó funkció mellett egy befogadó szemléletű 
közösségi hely legyen, ahol megtalálja a magának 
való időtöltés lehetőségét fi atal és idős, magyar és 
külföldi egyaránt. 

A minőségi időtöltést szolgálják a különböző szín-
házi vagy zenei események, irodalmi estek és könyv-
bemutatók, amelyek a vírusmentes időkben a kis 
boltíves különteremben kapnak helyet.

Úgy tűnik, hogy végre tényleg fellélegezhetünk, 
és ismét indulhat a kultúridény: az alaposan kiböj-
tölt szabadságot június 18-án David Yengibarian 
harmonikaestjével ünnepi a Szerpentin Szalon Ré-
giségbolt és Kávézó. Az örmény származású har-
monikavirtuóz ez alkalommal Bachot játszik majd. 

BK   

HIRDETÉS

23



24

AZ ORVOS VÁLASZOL

Betegség jele is 
lehet az izzadás

Életünk lapjai

Rendszerint kellemetlennek tartjuk az izza-
dást, mindent elkövetünk, hogy védekezzünk 
ellene. De vajon jól tesszük-e? 

A verejtékezés élettanilag alapvetően hasz-
nos folyamat, a test állandó hőmérsékletének 
biztosításában játszik szerepet: ha megemel-
kedik, a verejtékmirigyeken keresztül páro-
logtatással igyekszik a szervezetet normál 
szintre hűteni. A verejték mennyisége változó, 
ha magasabb a külső hőmérséklet, óránként 
elérheti, sőt meghaladhatja az egy litert is.

A fokozott verejtékezés bizonyos esetek-
ben természetes. Például változó korban, lá-
zas állapotban, kánikulában, sportolás köz-
ben, alkohol fogyasztásakor és stressz esetén 
is. A kóros izzadás ugyanakkor jó néhány 
betegség jele lehet. Utalhat a pajzsmirigy 
túlműködésére, cukorbetegségre, emellett a 

vércukorszint gyors csökkenése is izzadás-
sal járhat. 

Egyes fertőzések esetén szintén megnőhet 
a verejték mennyisége, de daganatos betegsé-
geknek is lehet kísérő tünete. Az említetteken 
túl kóros izzadást idézhetnek elő különféle 
mérgezések, drogok, pszichés problémák. 

A másik véglet, ha drasztikusan lecsökken 
a hőháztartás egyensúlyának fenntartásához 
elengedhetetlen verejtéktermelődés, ami leg-
inkább hormonális betegségek vagy a pajzs-

vermikulittal érdemes vegyíteni. A balkonfák 
hamar felélik a tápanyagot a talajból, a pótlásá-
ról kéthetente gondoskodni kell. A legjobbak a 
szerves, káliumban gazdag biotápok.

A cserépnél ügyelni kell arra, hogy télál-
ló, alul pedig lyukas legyen, hogy a felesleges 
víz távozhasson. Az edény mérete a teleltetés 
szempontjából sem mellékes, minél nagyobb, 
annál kevésbé kell tartanunk attól, hogy elfagy 
a fa.

A facsemete kiválasztásakor a kertészetben 
mindenképpen rá kell kérdezni a beporzásra, 
mert az öntermékeny fáknak, ahogy a nevük 
is sugallja, nincs szükségük társnövényre, 
magukban is teremnek. Ez az úgynevezett 
önmeddő fákra már egyáltalán nem igaz, az 
esetükben a virágaik megtermékenyítéséhez 

ZÖLD TÁRSAINK

Gyümölcsös 
a balkonon
Nagyon sokan léptek már túl azon, hogy a bel-
városi házak erkélyein a kertészkedni vágyók 
legfeljebb különböző virágokat nevelhetnek. A 
jó adottságú, napfényes balkonokon a zöldség-
félék, a paprika és a paradicsom is megélnek, 
nem beszélve a fűszernövényekről. Azt azon-
ban kevesen tudják, hogy a társasházak erké-
lyein lehet gyümölcsfákat is ültetni és élvezni a 
napfény érlelte ízes termését. 

A kertészetekben az almától az ősziba-
rackon, a szilván át a cseresznyéig a legtöbb 
gyümölcsfa törpeváltozata megvásárolható. 
A facsemeték általában két-három év alatt 
fordulnak termőre. Ezek a fácskák nem a kis 
pénz, kis foci elvén működnek, gyümölcseik 
sem ízben, sem méretben nem maradnak el a 
hagyományos fákon termőktől. Egy törpe ba-
rackfán általában 20-25, egy almafán pedig 
akár 30-40 gyümölcs is teremhet. 

Az ültetőedény méretét, a földkeverék ösz-
szetételét, az egészséges növekedéshez szük-
séges tápanyagokat a fajtához kell igazítani, 
nagyjából egy fa esetén 30-50 centiméteres 
átmérővel kell kalkulálni. Minden gyümölcs-
fára általánosan igaz, hogy a termőföldnek 
kiváló minőségűnek, tápanyagban gazdagnak, 
kellően laza szerkezetűnek, jó vízáteresztőnek 
kell lennie. Ez utóbbi érdekében a földet két-
harmad-egyharmad arányban perlittel vagy 

mirigy alulműködésekor fordul elő. Ezt az 
állapotot száraz, viszkető bőr, zavaró meleg-
ségérzet jellemzi.

A kéz vagy a láb fokozott izzadása részben 
örökletes okokra, részben pszichés, idegrend-
szeri hatásokra vezethető vissza. Krémekkel, 
más esetekben botox- vagy alacsony frekven-
ciájú elektromos kezeléssel, sebészeti beavat-
kozással karbantartható. 

Az izzadással járó kellemetlen illatok ellen 
hintőporokkal, dezodorokkal védekezhetünk. 
Az izzadásgátlók azonban, ahogy a nevük is 
jelzi, nemcsak a rossz szagot fedik el, hanem a 
verejtékezés mennyiségét is csökkentik. Ezek 
a szerek a verejtékmirigy kivezetőcsövének 
összehúzásával vagy a bőrön egy filmréteg 
létrehozásával akadályozzák meg az izzadást. 
Az izzadásgátló használatakor mindenféle-
képpen be kell tartani a gyártó cég használati 
utasítását, a 24 órás készítményeket egy, a 48 
órásakat pedig két napig nem szabad újra-
használni.

 DR. FEHÉR GABRIELLA 
bőrgyógyász főorvos

egy másik fajta gyümölcsfa virágporára van 
szükség.

A balkonon remekül érzi magát a földieper 
is, a folyton érő csüngő eper tavasztól őszig 
ontja a finom gyümölcsöket. Kaspóját akár a 
korlátra is akaszthatjuk. Az eper jól bírja a me-
leget, a fényigénye is nagy. A földjét állandóan 
nedvesen kell tartani, de öntözéskor ügyelni 
kell arra, hogy ne a levelét, hanem csak a föld-
jét öntözzük. 

A málna és az áfonya is megél a balkonon. 
A málnánál érdemes a kifejezetten balkonra 
nemesített fajtákból válogatni. Az áfonya már 
nehezebb feladat, kizárólag savanyú talajban 
érzi jól magát, és kissé ellentmondásos, hogy a 
fényigénye óriási, ugyanakkor a párás, nedves 
klímát szereti.  DÁ
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SZABADTÉREN

Pilinszky: a szeretet több a hitnél
Képek, versek, szövegek – a Benczúr utcában megállásra készteti az 
embert a Kertész Imre Intézetnek otthont adó impozáns villaépület 
előtti Pilinszky-kiállítás. Merész kísérlet, hiszen Pilinszky János szü-
letésének centenáriuma alkalmából az életművét gyűjtő és gondozó 
intézet arra vállalkozott, hogy hét tablón összefoglalja az életében és 
holtában is titokzatos, csak művein keresztül megfejthető költő életét, 
illetve felvillantsa egy-egy meghatározó alkotói korszakát. 

Nemcsak az ékszerűen összekapcsolt páros oldalú táblák alakja, de 
a színük is beszédes. A térforma is jelzi: Pilinszky verseivel, esszéivel 
annak ellenére utat tört népes rajongótáborának szívéhez, és talán, ami 
még fontosabb, elméjéhez, hogy korának irodalompolitikája mindent 
elkövetett azért, hogy sorai minél kevesebb emberhez juthassanak el. 

A képek és a szövegek mögötti harsány vörös és sárga azt üzeni, hogy 
Pilinszkynek nemcsak kortársai, de a ma élők és a még meg nem szü-
letett generációk számára is van mondanivalója. Önvallomása szerint 
nem akart több lenni, mint tanúságtevő. Ma már tudjuk, azzá is vált. 

A kiállításon látható fotók azon Pilinszky-képek közé tartoznak, 
amelyeken nemcsak látható a költő, de jelen van rajtuk. Így szinte ele-
ven valójában találkozhatunk vele a Benczúr utca árnyas fái alatt, több 
versét pedig úgy olvashatjuk, ahogyan egykor papírra vetette. A kiál-
lítás valójában nem bemutat valamit, hanem a lelkünket szólítja meg: 
„Az a furcsa, hogy az ember megéri azt, amikor szeretik, de rettene-
tesen nehéz valakit találni, aki ki is bírja, el is viseli, hogy szeressék. 
Ettől úgy félnek az emberek, mint egy merénylőtől. Félnek, mert azt 
hiszik, ki akarják fosztani őket…”  DÁ

HIRDETÉS

Túrázz velük!
A terézvárosi Természetvédők Turistaegyesülete júniusban is szám-
talan közös túrázást szervez a közeli hegyekbe, amelyekre minden-
kit szeretettel várnak, akinek elege van a bezártságból és végre sza-
badon szippantana egy igazán mélyet a friss hegyi levegőből. 

Június 6-án, vasárnap a Budai-hegyek felé veszi az irányt a ki-
rándulócsapat: a Piliscsabáról Pilisszentivánig tartó szakasz 12 km, 
találkozás 9.40-kor a Nyugati pályaudvar pénztárainál, Piliscsabáig 
megváltott jeggyel.

Június 9-én irány a Visegrádi-hegység és a Kaán-forrás (9 km) – 
találkozás 9.20-kor az Újpest-Városkapu Volán-pu. pénztárnál, Vi-
segrádig megváltott jeggyel. Mindkét túra vezetője Máténé László 
Zsuzsa (06-20-465-0075).

Június 19-én a Vértes és a könnyedén teljesíthető Zuppa-tető ke-
rül sorra (3 km) – találkozás 9 órakor a Déli pu. pénztáraknál, Szá-
rig megváltott jeggyel. Túravezető: Simó Margit, jelentkezni a pus-
kas0915@gmail.com címen lehet.

Június 23-án a Börzsönyt járják be a Kóspallag és Szob közötti sza-
kaszon (12 km) – találkozás 8.50-kor a Nyugatiban, a pénztáraknál, 
Kismarosig megváltott jeggyel. Túravezető: Máténé László Zsuzsa.

Június 27-én és 30-án irány a Pilis, először Dobogókőtől Dömösig 
(12 km), azután Nagykovácsitól Adyligetig (9 km) – 27-én találkozás 
8.45-kor a Batthyány téren a HÉV-pénztáraknál, Pomázig megváltott 
jeggyel. Túravezető: Véső Tamás (30/44-666-75), 30-án pedig 8.50-
kor a Széll Kálmán téren az óra alatt. Túravezető: Szilvási István 
(208-3139).

Az egyesület a túráiról június 16-án és 30-án 16 és 17 óra között 
személyesen is szívesen ad felvilágosítást az érdeklődőknek. Cím: 
Eötvös u. 10. Telefon: 06-30-383-57-63, az esti órákban.
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SKANDI
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SUDOKU TEKERVÉNYES

*
Feltéve

----------------
Ilyen kame-

ra is van

Szópárbaj
----------------

Newton

Meghitt
----------------

Nagyi

Lóca
----------------

Pajtás

Rádium
----------------

Síkság

Tetejére
----------------

Tantál
Finom 
homok 

Ariszto-
telész 
idézet 
1. rész

D
Fehér ...,
színésznő

Asztácium
----------------

Idézet 
2. rész

Gépko-
csimárka Kerek betű Művészet 

angolul

Lám szélei!
----------------
Sivatagban 
teherhordó

Súlyosbít Budapesti 
gyógyfürdő

Rövid ma-
gánhangzó
----------------
... Capone

... Harris, 
színész Filteres ital Nem magáz Névelő

Fogoly
----------------

Frank 
Zappa egyik 

albuma

Szem. 
névmás

----------------
Római 2

Emel része! Múlt idő jele * Izzó angolul

Spanyol-
ország 
autójele

Páros 
szervünk Gondoz

Ismeret 
birtokában 

van
Fék közepe!

Száguldó
----------------

Félt

Akadály
----------------

Gágog

Hamis
----------------
Ádám Dani

Litvánia 
autójele Folyóirat ... a nagy 

varázsló Borít
Fás 

keverve!
----------------
Rés a jégen

Oxigén
----------------

Létezik

Szabó 
eszköze

Trisztán 
és ....

Gyomor 
üres állapo-
ta régisen

----------------
Rendben

* L Bór Folyadék Magyar 
énekesnő

* * Foszfor Egyik 
csillagjegy Kelvin Ürügy * *

2 letter words

 Fõ

 Fû

 Sí

 Võ

3 letter words

 Árt

 Fog

 Néz

 Tûz

 Ufó

4 letter words

 Anyu

 Etet

 Függ

 Hova

 Ráta

 Vált

 Zúgó

5 letter words

 Ekkor

 Izgat

7 letter words

 Elkiált

 Tizedel

10 letter word

 Televíziós

BEÍRANDÓK:
2 betűs szavak:
Fő
Fű
Sí
Vő
3 betűs szavak:

Árt
Fog
Néz
Tűz
Ufó
4 betűs szavak:
Anyu

Etet
Függ
Hova
Ráta
Vált
Zúgó
5 betűs szavak:

Ekkor
Izgat
7 betűs szavak:
Elkiált
Tizedel
10 betűs szavak:
Televíziós

 REJTVÉNYNYERTESEK  A május 12-én megjelent lapszámunk rejtvényének nyertese: Mackó Bernadett. Beküldendő a színnel kiemelt sorok tartalma 
2021. június 9-ig. Cím: Terézváros szerkesztősége, 1067 Budapest, Eötvös utca 3. A helyes megfejtők között 1 db 10 000 forintos Edenred utalványt sorsolunk ki. 
A nyereményt a +36 70 445 4245-ös telefonszámon előzetes egyeztetés után személyesen lehet átvenni a 1067 Eötvös utca 5.-ben.



SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás 
bútormozgatással. Parkettacsiszolás, 
aljzatkiegyenlítés, PVC-, 
szőnyegpadló-lerakás. 
Minőségi, precíz munka, mérsékelt 
árakon. (Alapítva: 1998) Csapó György. 
Tel.: 06-31-780-6430, 061-229-5694 
festesma.iwk.hu

Közös képviselet, társasházkezelés! 
Tapasztalat, referenciák! 
Dr. Bíró Anna, Lőrincz Péter, 
06-70-383-5004. 
Iroda: Teréz körút 21.

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, 
wc-tartályok, wc-csészék javítása, 
cseréje. Mosó-, mosogatógépek 
bekötése. Anyagbeszerzéssel. 
Tel: 06-30-447-36-03

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes 
kiszállással és azonnali elszállítással, 
készpénzért vásárol régi 
és új könyveket, teljes könyvtárakat, 
térképeket, metszeteket, kéziratokat, 
képes levelezőlapokat, festményeket, 
porcelánokat, egyéb régiségeket, 
teljes hagyatékot. 
Tel.: 06(1)312-62-94; 
06-30-941-2484.

Szabó Balázs vállalja kémények 
bélelését, építését, kondenzációs 
kazánok telepítését teljes körű 
ügyintézéssel. 06-20-264-7752 

APRÓHIRDETÉSEK FELADÁSA:
Amennyiben apróhirdetést szeretne 
feladni a Terézváros című lapban, 
küldjön e-mailt az apro@terezvaros.
hu e-mail-címre a hirdetés szövegével, 
számlázási névvel és címmel, 
valamint a kívánt megjelenés(ek) 
darabszámával. Az apróhirdetések 
feladása jelenleg csak e-mailben, 
a fi zetés kizárólag átutalással 
történhet, személyes ügyintézésre 
és befi zetésre átmenetileg 
nincs lehetőség.

 APRÓHIRDETÉS    
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KUPON

ÉRVÉNYESSÉG: 2021. július 25-ig

CAFÉ ZSIVÁGÓ  
Budapest, Paulay Ede utca 55.

Délután 5 óráig

10%  
KEDVEZMÉNY   

KUPON

ÉRVÉNYESSÉG: 2021. december 31-ig

CAFE BRUNCH 
BUDAPEST
Budapest, Hajós utca 26/b

A kupon felmutatása

15%KEDVEZMÉNYRE   
jogosít.

KUPON
BRUNCH BISTRO 
BUDAPEST 
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 19/b

ÉRVÉNYESSÉG: 2021. december 31-ig

A kupon felmutatása

15% KEDVEZMÉNYRE   
jogosít.

KUPON

10% KEDVEZMÉNY
elviteles rendelés és helyben 
fogyasztás esetén, csak ételekre 
vonatkozik ez a kedvezmény!

ÉRVÉNYESSÉG: 2021. június 30-ig

BUDDHA ORIGINAL  
- Thai Wok és Sushi 
Budapest, Teréz körút 46.

KUPON
PARLÉ  
Budapest, Hegedű utca 6.  
(bejárat a Paulay utca felől)

ÉRVÉNYESSÉG: 2021.06.01. - 2021.06.30.

  15%  
KEDVEZMÉNY   
bármelyik ital/ étel vásárlására.

KUPON

Mousse desszert vásárlása esetén  

AJÁNDÉKBA ADUNK 
EGY ESPRESSOT 
VAGY CAPPUCCINOT. 

ÉRVÉNYESSÉG: 2021. december 31-ig

TONKABABA 
DESSZERTEZŐ 
Budapest, Jókai u. 1.

� �

� �

� �

A Terézváros magazin ingyenes kuponmegjelentetési lehetőséget 
biztosít a kerületben működő vendéglátóhelyeknek.  
További információ a toreki.milan@terezvaros.hu e-mail címen kérhető.

TERÉZVÁROSBAN ESZEM-ISZOM
VÁLASZD A HELYIT, LAKJUNK JÓL!



Nagyvilág

KÖZÖSSÉGI TURIZMUS. A pandémia elkerülhetetlenül átformálja az utazási szokásainkat, 
emellett felgyorsíthatja az olyan új, a korábbinál fenntarthatóbb, környezetbarátabb megoldá-
sokat, mint az utóbbi években egyre több európai országban népszerűsített közösségi turizmus. 
Az öko- és az önkéntes turizmus elemeit is magában foglaló kezdeményezés lényege, hogy az 
utazók erre nyitott része nem a nagyvárosokba és óriási, személytelen szállodákba zsúfolódik 
össze, hanem kisebb közösségek, városok, falvak fogadják be őket. A turisták a nyaralásuk alatt 
részt vehetnek a közösség életében, önkéntes munkával segédkezhetnek a mindennapokban és 
a költéseikkel közvetlenül a befogadó közösséget támogathatják. A közösségi turizmus további, 
kölcsönös előnye, hogy így az utazók olyan régiókba is eljuthatnak, amelyek eddig nem voltak 
közismert turistacélpontok, talán még azt sem tudtuk, hogy a térképen vannak.

Az oldalt összeállította: Bálint Orsolya

ÁLLATI VICCES ÁLLATOK. 
Az idén is fergeteges képeket küld-

tek be a legviccesebb állatfotók ver-

senyére Brazíliától Ausztráliáig, hul-

lámokon vígan szörföző pingvinektől 

a táncoló kengurukon és a fa odvá-

ból kikukucskáló mosómedvecsalá-

don át az anyukája fülébe harapó kis 

vízilóig. Jó néhány fotósnak sikerült 

elkapnia olyan pillanatot, amikor 

az állatok egészen emberszerűen 

viselkednek: megörökítettek a bú-

várfotósra csücsörítve rácsodálkozó 

bőröndhalat, a kamerába szigorúan 

néző sasmadarat és a fotós előtt fet-

rengve vihogó oroszlánt. A Comedy 

Wildlife Photography Awards 2015-

ben természetfotósok nemzetközi 

összefogásából született, hogy az 

eredeti képek és a humor segít-

ségével az állatok, valamint a kör-

nyezet védelmére irányítsa a világ 

figyelmét. Június 30-ig várják a 

pályázatokat, ezekből szakmai zsű-

ri válogatja ki hat kategóriában a 

győzteseket, készítőik pedig értékes 

fotós eszközöket és akár kéthetes 

kenyai szafariutat is nyerhetnek egy 

pompás kattintással. 

ELSÖTÉTÍTÉS A MADARAKÉRT. Philadelphia 

önként sötétbe borul, miután a költöző madarak töme-

gesen ütköztek össze a város fölött, mert képtelenek 

voltak tájékozódni a vakító fényektől. Évente 100 millió 

madár vonul át a keleti parti metropolisz felett, de még 

soha nem történt ekkora szerencsétlenség, ezért arra 

kérték az ingatlanüzemeltetőket, hogy május végéig éj-

fél és hajnali 6 óra között kapcsoljanak le minden fényt, 

még a felhőkarcolók nem létfontosságú lámpáit is, hogy 

ezzel védjék a csillagok és az éjjeli égbolt alapján röppá-

lyát választó madárrajokat.

KISZAGOLJÁK A COVIDOT. A kutyák sokkal job-

ban azonosítják a koronavírust, mint a most elérhető an-

tigéntesztek többsége, csaknem olyan hatékonyan szűrik 

ki a fertőzötteket, mint a PCR-teszt. A párizsi állatorvosi 

egyetem kísérletében az ebek 97 százalékos pontosság-

gal kiszagolták a pozitív és 91 százalékban a negatív ese-

teket (antigénteszteknél az átlag 72 és 58 százalék). Ez is 

újabb tudományos bizonyíték arra, hogy a kutyák jól is-

merik a Covid–19 olfaktorikus, azaz szaglással érzékelhe-

tő „aláírását”. Ráadásul gyorsabban jutnak eredményre, 

mint a PCR, így hatékonyan lehet velük tömeges teszte-

lést végezni például fesztiválokon, sportrendezvényeken, 

repülőtereken. Néhány nemzetközi repülőtéren – Helsin-

kiben és a Dubajban – már dolgoznak is velük. 

ROBOTOK AZ OVIBAN. A robotika már kisiskolás-, sőt óvodáskorban is része lehet a gye-

rekek életének. Az amerikai Sphero robotgyártó számukra fejlesztette ki az Indi tanulássegítő 

robotot, amely a játékos tanulás élményét adja anélkül, hogy a kicsiknek 

egy laptopképernyőt vagy egy tabletet kellene nézniük. Segít nekik a 

színek, a geometriai formák és az alapműveletek megértésében, 

akár még programozni is megtanulhatnak vele. A gyerekek saját 

fantáziájuk szerint dizájnolhatják is a kisautóra hasonlító cuki 

robotokat és okostelefonos alkalmazással irányíthatják azokat. 
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