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Közérdekű
Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.
Vezető: Kárpáti Zoltán, 061/ 332 39 62
Hunyadi téri Vásárcsarnok és termelői piac
Piacfelügyelő: Mészáros László
1067 Budapest, Hunyadi tér 4., 061/ 342 55 93
Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ
Intézményvezető: Imre Ibolya Hedvig
1068 Budapest, Király utca 82., 061/ 344 60 60
Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat
Vezető: dr. Czermann Imre
1074 Budapest, Csengery utca 25., 061/ 321 2200
Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
Intézményvezető: Kecskés Andrea
Bp. VI., Podmaniczky u. 18. 061/311-2230
Terézvárosi Gondozó Szolgálat
Vezető: Kelemen Krisztina
1061 Budapest, Király utca 38., 061/ 413 6601
Terézvárosi Parkolási Rendszer 0680 466 466
Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Vezető: dr. Bodnár Zoltán
1064 Budapest, Rózsa utca 81–83., 061/ 3016 700
Budapest Főváros Kormányhivatala VI. kerületi Hivatala 
Hatósági Osztály és hivatalvezetés
1063 Budapest, Szinyei Merse utca 4. 
E-mail: hatosag@06kh.bfkh.gov.hu, telefon: 473-2714
Ügyfélfogadási: Előzetes időpont-egyeztetés alapján.
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, 
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
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, 
Bencsik Zoltán, 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

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

A személyes fogadóórák 
határozatlan ideig szünetelnek.

A személyes fogadóórák 
határozatlan ideig szünetelnek.

A személyes fogadóórák 
határozatlan ideig szünetelnek.

A személyes fogadóórák 
határozatlan ideig szünetelnek.

A személyes fogadóórák 
határozatlan ideig szünetelnek.

A személyes fogadóórák 
határozatlan ideig szünetelnek.



Tartalom

Emlékezzünk! 
Tudták, hogy a modern idegtudomá-
nyi kutatások szerint az emlékeink 
valójában nincsenek sehol? Mármint 
nem találhatók meg az agyunk külön-
féle bugyraiban. Apró darabkákból, 
ingerekből, képekből, hangokból vagy 
illatokból rakjuk össze azokat az ese-
ményeket, amelyek megtörténtek ve-
lünk. Egy idő után még ahhoz is ilyen 
segédanyagokra van szükségünk, hogy 
felidézzük a rég nem látott szeretteink 
arcát, még inkább a hangját. Amit meg-
őrzünk, azok az emlékekhez tapadó 
érzések és érzetek, amelyek újra és 
újra előhívják a körvonalakat, sőt, az 
is előfordulhat, hogy ezek a kontúrok 
válnak később magává az adott érzés-
sé. Számomra például az öröm egyenlő 
édesapám kontrollálatlan üvöltésével, 
amit csakis akkor hallatott, amikor a 
kedvenc focicsapata gólt rúgott, vagy 
amikor a vízilabda-válogatott olimpiai 
bajnok lett. A büszkeség pedig a to-
rokszorítás, amit az ember akkor érez, 
amikor az unokaöccse elsőként ér a 
célba kenu egyesben, még akkor is, ha 
egy olyan versenyen indult, ahol rajta 
kívül abban a számban csupán ketten 
versenyeztek. 

Emlékezni jó, még akkor is, ha fáj-
dalom tapad az emlékezéshez. Szvoren 
Edina író mondja valahol, hogy „meg-
szégyenítő vonása az emlékezetnek, 
hogy mindenre vágyik, amit megőriz”. 
Hiába élte valaki át a holokausztot, egy 
része visszavágyik abba az időbe, ami-
kor a borzalmak ellenére együtt lehe-
tett a szeretteivel. Hiába veszíti el egy 
szülő a gyermekét, ha tehetné, és nem 
lenne más választása, akár a halála pil-
lanatába is visszatérne, csak hogy még 
egyszer magához ölelhesse imádott fiát 
vagy lányát. 

Ebben a számunkban sokat emléke-
zünk: a cigányholokauszt és a veronai 
buszbaleset áldozataira, és emlékeket 
gyártunk felejthetetlen nyaralásokból, 
együtt töltött pillanatokból, sportsike-
rekből. Olyanokat, amelyekből később 
maga az öröm és a boldogság sarjadhat.

Csejtei Orsolya
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A buszbaleset áldozatainak 
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Interjú dr. Czermann Imrével 
a folyamatosan zajló felújításról
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Hidvéghy-Harangozó László
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Már lehet igényelni a tanévkezdő csomagot 
A terézvárosi önkormányzat 10 ezer forint tanévkezdő támogatást nyújt azoknak a 
diákoknak, akik terézvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkeznek és a KIR nyilván-
tartásában szereplő általános iskolával vagy középfokú oktatási intézménnyel nap-
pali tagozaton aktív tanulói jogviszonyban állnak.

A támogatást a tanuló vagy a törvényes képviselője írásban kérheti az önkor-
mányzat honlapján elérhető adatlap kitöltésével. A 21. életévüket be nem töltött, 
nem tanköteles diákoknak a nyomtatványon kívül az iskolalátogatási igazolást is be 
kell nyújtaniuk.

A kérelem e-mailen (tanevkezdo@terezvaros.hu) és személyesen is leadható az 
önkormányzat ügyfélszolgálatán (1067 Budapest, Eötvös utca 4.). Akinek egyszerűbb, 
postai úton is elküldheti az alábbi címre: Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály, 1067 Budapest, Eötvös u. 3. 

A Terézvárosi Tanévkezdő Csomagot a korábbi évekhez hasonlóan utalvány formájá-
ban, várhatóan augusztus közepétől, a meghirdetett időpontokban vehetik át a diákok. 

Beadási határidő: augusztus 6. (péntek), 12.00 óra.

segít megteremteni a jól megérdemelt boldog
időskor anyagi biztonságát. de mit is nyújt az ál-
talunk kínált életjáradék?

Szerződéskor azonnali nagyösszegű kifizetést az Ön
kezéhez, amely akár 20-30 millió forint is lehet (az ingatlan
értékétől és a választott konstrukciótól függően).

Élethosszig tartó, garantált, folyamatos és kiemelt
összegű, akár 200.000–600.000 Ft havi járadék folyósí-
tását (az ingatlan értékétől és a választott konstrukciótól
függően).

Extra garancia: a szerződés garantálja, hogy amennyiben
nem kerül folyósításra az esedékes
havi járadék, akkor a szerződött
ingatlan haladéktalanul visszaszáll
a járadékosra. Mindez úgy, hogy
a járadékosnak sem a kezdeti,
sokmillió forintos kifizetést, sem
az időközben folyósított havi já-
radékokat nem kell visszafizetnie. 

Az egész ország területéről vár-
juk a lakások, házak, nyaralók
és telkek 65 évet betöltött tu-
lajdonosainak jelentkezését.

A LArgus örökjárAdék

Telefonos tájékoztatás 
és ajánlatkérés:
+36 1 788 94 54

+36 70 273 16 00
GreenPoint Irodaház

1077 Bp., Kéthly Anna tér 1.
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Segítséget ad az önkormányzat 
a tanuláshoz
A terézvárosi önkormányzat ösztöndíjjal segíti az alacsony jöve-
delemből élő, nappali tagozatos általános iskolák felső tagozatán, 
budapesti gimnáziumban, szakgimnáziumban vagy szakközépis-
kolában tanulók családját és a kerületben élő, felsőoktatási intéz-
ményben, ugyancsak nappali tagozaton tanulmányokat folytató 
hallgatókat. A tanulmányi és a felsőoktatási ösztöndíjra azok pá-
lyázhatnak, akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem 
haladja meg a 128 250 forintot, és tanulmányi eredményei álta-
lános és középiskolások esetén elérik a 4,5-ös, a főiskolások és 
egyetemisták esetén pedig a 3,5-ös átlagot.

A tanulmányi ösztöndíjat egy éven át, szeptember 1-jétől a követ-
kező év augusztus 31-ig folyósítják. Az összege havi 35 ezer forint. 

A felsőoktatási ösztöndíj hat hónapra (szeptember 1-jétől a 
következő év február 28-ig) szól, és 25 hallgató nyerheti el. Az 
ösztöndíj összege havi 40 ezer forint. Egy pályázó legfeljebb négy 
alkalommal kaphat felsőoktatási ösztöndíjat. 

A pályázathoz szükséges adatlapokat a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán és recepcióján lehet beszerezni, vagy a terezva-
ros.hu honlapról lehet letölteni. Az adatlapokat kizárólag szemé-
lyesen lehet benyújtani a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban 
(1067 Budapest, Eötvös utca 3.). Ehhez a 342-7582-es telefonszá-
mon lehet időpontot kérni. 

A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 31.

Irodalom a piacon
A Hunyadi téri csarnokban már jó ideje nemcsak zöldséget és 
gyümölcsöt lehet kapni, de irodalomhoz is hozzájut, aki éppen 
arra van kiéhezve. Az elárusítóbódék egyikének oldalában ta-
lálható a Vegyétek, vigyétek polc, ahová bárki lerakhatja ott-
hon feleslegessé vált könyveit, ugyanakkor kedvére válogathat 
a különféle olvasnivalók között. Az Eötvös10 munkatársai idő-
ről időre gondoskodnak arról, hogy elegendő választék várja az 
olvasás szerelmeseit.
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A hír oldalakat 
összeállította:
Dobi Ágnes 

és 
Gajdács 
Emese

Varázslatos nap 
a Hunyadi téren
A csodáké volt július 24-én, szombaton délután a 
Hunyadi téri Gyerekplacc. Az Eötvös10 szervezé-
sének köszönhetően varázslatos helyszínné ala-
kult át a zenepavilon és környéke, ahol kiderült, 
ki mennyire agyafúrt.  Ezen a napon kicsikből és 
nagyokból egyaránt bűvész válhatott, és bármi 
megtörténhetett, ráadásul úgy, hogy a résztve-
vők maguk is a csodák részesévé lehettek! Va-
rázs Tamás bűvészműsora éppúgy nagy sikert 
aratott, mint a tudományos izgalmakat hozó in-
teraktív fizikashow. A Kabóca Bábszínház a Kod-
zsugukila, a boszorkány című gyerekelőadást 
mutatta be afrikai mesebábokkal és különleges 
hangszerekkel, Danny Bain előadásában.

Kik legyenek 
Terézváros legjei?
Augusztus 15-ig még mindig lehet javaslatot 
tenni arra, kik kapják idén Terézváros legran-
gosabb elismeréseit. A Fromm Pál Emlékérem, 
a Terézváros Szociális Segítője emlékérem, a 
Terézváros Mestere, a Terézváros Sportolója, a 
Terézvárosért, valamint a Terézváros Díszpol-
gára és Terézváros Kultúrájáért kitüntetések 
jelöltjeire a terézvárosiak tehetnek javaslatot, 
de a Terézvárosért elismerésre és a díszpolgá-
ri címre a kerületi székhelyű civil szervezetek, 
alapítványok és a nem önkormányzati fenntar-
tású intézmények is megnevezhetik jelöltjüket. 
A rövid indoklással kiegészített javaslatot a szo-
cialis@terezvaros.hu e-mail-címre lehet elkül-
deni dr. Preczlik Gábornak, a Humánszolgálta-
tási Főosztály osztályvezetőjének.

Fontos a Benczúr utcai fasor megőrzése
Elkészült a Benczúr utcai fasor megújításának terve, a munkák végén nemcsak az 
utcakép szépül meg, de a fák életkörülményei is jobbak lesznek. 

Az önkormányzat a Benczúr utcában a járda mellett növényekkel, virágokkal 
beültetett zöldsávot alakít ki, és az elhalt, betegségük miatt veszélyessé vált, kivá-
gott egyedek pótlására is sor kerül. Az önkormányzat elvégeztette azokat a vizs-
gálatokat, amelyek alapján pontos képet kapott az elöregedő fák állapotáról. Az 
eredmény alapján elmondható, a fák egy része jó állapotban van, de számolni kell 
azzal, hogy pár éven belül újabb cserékre lesz szükség.

A tervek szerint a fasor rehabilitációjakor a talajt is cserélik, a mostani helyére 
egy tápanyagban gazdag, tömörödésgátló adalékot tartalmazó föld kerül. 

Az újonnan ültetett fáknak a jelenleginél lényegesen nagyobb, kétszer kétmé-
teres helyet biztosítanak és a fasor egészének öntözéséről is gondoskodnak. Ar-
ról, hogy a kivágott japánakácok helyére milyen fafajta kerül, egyelőre folyik az 
egyeztetés a Főkert szakembereivel. Szakmai szempontból az lenne a célszerű, 
ha valamilyen oszlopos alkatú, kisebb lombú fafajtára esne a választás. Egyelő-
re az oszlopos csörgőfa, az oszlopos juhar és gyertyán, valamint a keleti ostorfa 
van versenyben. A végső szakaszban lévő egyeztetések után megkezdődhetnek a 
munkák, a tervek szerint a hiányzó fahelyekre ősszel, de legkésőbb jövő tavasszal 
ültetik el a fiatal fákat. 

Tegyen ön is a biztonságáért, 
igényeljen CO-jelzőt!
Nyáron is veszélyes lehet a nyílt égésű berendezések haszná-
lata a háztartásban. Kivált a kánikulában fordulhat elő, hogy 
a kémény belső hőmérséklete alacsonyabb a külső hőmérsék-
letnél, a beszorult hideg levegő pedig nem engedi kiáramolni 
az égésterméket, úgynevezett hődugó keletkezik. Ilyenkor a 
szén-monoxid is visszaáramlik a lakásba. A színtelen, szagta-
lan gáz jelenlétét jelző készülék életet menthet.

Töreki Milán, a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságá-
ért Közalapítvány (TEKA) elnökének kezdeményezésére, meg-
előzendő a tragédiákat, a terézvárosi önkormányzat minden 
kerületi lakosnak, akinek az egy főre eső jövedelme nem éri 
el a 150 000 forintot, pályázati úton ingyenesen biztosítja a 
szén-monoxid-érzékelő készüléket. 

A pályázat részletei a terezvaros.hu honlapon elérhetők. A 
kérelemhez szükséges nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán lehet átvenni, de az önkormányzat honlap-
járól is le lehet tölteni. A kitöltött űrlapot folyamatosan le lehet 
adni az Eötvös utca 4.-ben, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán. 
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Mivel a terézvárosi önkormányzat kiemelt céljai kö-
zött szerepel a kerület zöldítése, arról már konkrét 
döntés van, hogy elsőként a Csengery utca Aradi és 
Podmaniczky utca közötti szakasza újul meg. Az el-
múlt hónapokban több egyeztetés, feltáró vizsgálat 
zajlott le.

Temesvári Szilvia, Terézváros zöld ügyekért fele-
lős alpolgármestere a fórum elején elmondta, a cél 
olyan módon megújítani a köztereket, hogy azokon 
a mostaninál sokkal nagyobb helyet kapjanak a nö-
vények, de a közösségi terek is bővüljenek. A terve-
zésbe a kezdetektől bevonták a helyben élőket, és 
most is az a cél, hogy minél szélesebb körben ismer-
jék meg a lakók véleményét. 

Győrffy Máté városfejlesztésért felelős alpolgár-
mester arra is kitért, hogy olyan megoldást kell ta-
lálni, ami a lehető legoptimálisabban használja ki a 
közterületeket, most ugyanis vannak még kihaszná-
latlan terek.

A fásításnál a belvárosban a legnagyobb problé-
mát a földben lévő, sűrű közműhálózat jelenti. Ezért 

Milyen legyen 
a Csengery utca új arca?

is volt szükséges ennek szakszerű, alapos felméré-
se, amire az utóbbi hónapokban került sor.

Két változatot mutattak be 
a tervezők

Az összes körülmény figyelembevételével a terve-
zők két megoldást mutattak be a lakossági fórumon 
megjelent szépszámú közönségnek. Ezekben a kö-
zös az, hogy a fásítás mellett a gyalogos- és közössé-
gi terek bővítése volt a cél.

Az A változat a parkolóhelyek maximalizálásá-
val, zöldfelületi és sebességcsökkentő elemek ki-
alakításával számol, 136 parkolóval. Az A+ változat 
ennek kicsit finomított verziója, amelynél az átépí-
tés több zöldfelületet eredményez, de megmarad 
125 parkolóhely is. A B változatnál egyértelműen 
hangsúlyosabb a zöldfelületek és a közösségi terek 
kialakítása, ebben 100 parkolóhely maradna meg. 
Bármelyik verzió is valósul meg, a páratlan oldali 

A címben szereplő 
kérdésre keresték 
közösen a választ az 
önkormányzat illetékesei 
és a lakók azon a 
tervbemutató fórumon, 
amelyet július 21-én 
délután tartottak 
az Eötvös10-ben.

Gajdács Emese

A tervezők két 
megoldást mutattak 
be a lakossági 
fórumon, közös 
bennük, hogy 
a fásítás mellett 
a gyalogos- és 
közösségi terek 
bővítése is célja 
a megújulásnak.
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Augusztusban megkezdődhet 
a siralmas állapotban lévő Bajza–
Bulcsú utcai aluljáró felújítása.

A ma még horrorfilmek hangulatát idé-
ző, Terézvárost a XIII. kerülettel összekötő 
alagút ügye hosszú évek óta húzódik. Az idő 
vasfoga jócskán megcsócsálta az 1874-ben 
épült aluljárót: a világítótestek foghíjasak, 
gyenge fényt adnak, a csatornarácsok eltö-
mődtek, így egyre csak gyűlik a csapadék-
víz, a padlót képező vaslemezek, -pántok 
elrozsdásodtak, megsérültek, ebből faka-
dóan hepehupás, balesetveszélyes a talaj. 
A felhajtók és a macskakő burkolat is le-
romlott állapotú, hiába fordítanak gondot a 
takarításra a köztisztasági cég emberei, az 
alagút hátborzongató képet mutat. A jó hír, 
hogy ez az állapot hamarosan megszűnhet.

Hátráltató tényezők

„Tény, hogy több próbálkozás ellenére közel 
két évtized alatt sem sikerült az aluljárót fel-
újítani, ezért az állapota napjainkra nagyon 
leromlott. Jelenleg a hatályos jogszabályok 
szerint csak gyalogosforgalomra használha-
tó, ennek ellenére meghatározó eleme a bu-
dapesti kerékpáros-hálózatnak” – mondja 
Győrffy Máté, Terézváros városfejlesztésért 
felelős alpolgármestere, aki rögtön hozzáte-
szi a jó hírt is: küszöbön áll a felújítás. Ennek 
köszönhetően a jövőben biztosítva lesznek 
az épített körülmények a kerékpáros-for-
galom ellátásához (süllyesztett szegény, 
a közepén lévő csatornafedél eltávolítása 
stb.), valamint a felek közötti megállapodás 
értelmében a Fővárosi Önkormányzat gon-
doskodik a szükséges forgalomtechnikai 
változtatások elvégzéséről is.

A munkákat ez idáig több tényező is hát-
ráltatta. Az egyik, hogy az aluljáró a MÁV 
Zrt. tulajdonában áll, a vasúttársaságnak 
azonban nem állt rendelkezésére elegendő 
forrás a felújításához. Ugyancsak nehezítet-
te a beruházást, hogy az alagút tulajdonosi 
összetétele igen komplikált: a Bajza utcai 

lejáró fővárosi kezelésben áll, az aluljáró 
MÁV-tulajdon, míg a Bulcsú utcai lejáró 
félig VI., félig XIII. kerületi kezelésű. A fel-
újításban ezenfelül részt vesz a BDK Zrt., 
amely a közvilágítás korszerűsítését végezi.

Összeültettük a feleket

„Az egyeztetéseket a terézvárosi önkor-
mányzat kezdeményezte és szervezte meg 
még 2020 márciusában. Itt az összes érin-
tett felet egy asztalhoz ültettük és a felújí-
táshoz szükséges források túlnyomó részét 
is mi biztosítottuk. A tervezés során folya-
matos volt a kommunikáció a felek között. 
Várhatóan az előttünk álló júliusi testületi 
ülésen hagyhatjuk jóvá a végleges tervet, 
amely alapján a felújítást a Terézvárosi Va-
gyonkezelő Zrt. fogja elvégezni” – sorolja 
az eddig történteket az alpolgármester.

Az aluljárót a tervezett ütemezés alap-
ján augusztus közepén zárják le, azt köve-
tően összehangoltan végzik a felújítást a 
különböző szereplők. A munkálatok várha-
tóan novemberig tartanak, amivel párhu-
zamosan a Bulcsú utcai feljárónál található 
zöldfelület is megújul.

 
Ilyen lesz, ha elkészül

Arra a kérdésre, hogy az eddigi horrorfil-
meket idéző kép helyett mit lát majd, aki a 
felújítás után erre jár, Győrffy Máté így vá-
laszolt: „Az aluljáró végre, több évtized után 
rendezett küllemet kap. A téglaburkolatot 
helyreállítjuk, letisztítjuk. Betemetjük a já-
rófelület közepén húzódó aknát, eltűnnek a 
veszélyes és hangos fedlapok. Az új, színes 
aszfaltburkolat alkalmas lesz a zavartalan 
kerékpáros-forgalom biztosítására is. Meg-
újul a világítás, ennek eredményeként nö-
vekszik az alagútban sétálók biztonságérze-
te. Korszerűsítjük a vízelvezetési rendszert, 
valamint a már említett zöldfelületek is új 
életre kelnek: a tervek szerint több fát ülte-
tünk a Bulcsú utcai kijáratnál.” 
 GE

vízvezetéket muszáj lesz kiváltani – a járda burko-
latát vízáteresztővé kell tenni a növények miatt, az 
úttestre a legcsendesebb aszfaltréteg kerülne, míg 
a parkolókhoz felhasználnák a kibontott makadám-
köveket.

Díszkörte vagy csörgőfa?

A tervbemutató során az is nyilvánvalóvá vált, hogy 
a megújult Csengery utcára mobilitási pontokat, ke-
rékpártárolókat is telepítenek, a vendéglátóhelyek 
és a Fáklya Klub előtt pedig közösségi terek, tera-
szok kialakítása is elképzelhető. Ez akár szezonsze-
rűen is működhet, ahol nyáron terasz van, ott télen 
parkolhatnának az autók. 

Ugyancsak kérdés még, hogy milyen fákat ültes-
senek: eddig a díszkörte és a csörgőfa, vagy az ostor-
fa szerepel az elképzelések között. Az előbbi mellett 
az szól, hogy a karógyökere jól bírja a belvárosi kör-
nyezetet, míg a másik kettő nagyobb, terjedelme-
sebb lombkoronájával több árnyékot ad.

Három asztalnál folyt a diskurzus

A fórum második részében a jelenlévő lakók is kér-
dezhettek, illetve három asztal köré gyűlve külön-
féle tematika szerint kapták meg a még szükséges 
információkat. A legtöbben ott csoportosultak, ahol 
a közlekedés volt napirenden. Egyértelműen több-
ségben voltak azok, akik a parkolóhelyek számá-
nak drasztikus csökkentését tartották aggályosnak. 
Megnyugtatásukra a jelenlévő alpolgármesterek 
elmondták, hogy Terézvárosban a megvalósítás kü-
szöbén van a lakossági parkolóhelyek átadása, ami 
sokat javít majd a helyzeten. 

Néhányan már most nemet mondtak a teraszok-
ra, állításuk szerint ugyanis az utcai zaj nagyon za-
varja az itt élők nyugalmát. Volt, aki annak sem örült, 
hogy újabb szállodák épülhetnek lakóhelyük közelé-
ben, ők az Airbnb-szállások üzemeltetését is vissza-
szorítanák. Jó tanácsként elhangzott, hogy a beruhá-
zás során jól láthatóan fessék fel a parkolóhelyeket, 
sok sofőrnek ugyanis gondot okoz a beállás.

Abban minden megszólaló egyetértett, hogy 
örömteli változást hozhat a Csengery utca megújítá-
sa, ezzel a környékkel ugyanis utoljára a rendszer-
változás idején foglalkoztak érdemben. A fák, növé-
nyek megjelenését is mindenki üdvözölte, de ezt oly 
módon szeretnék elérni a lakók, hogy az a legkeve-
sebb parkolóhely megszűnésével járjon.

Az elhangzott véleményeket a fórumon rögzítették  
az önkormányzat munkatársai, és július 25-éig bárki 
elküldhette javaslatait Rigó István főkertész részére.

Megszelídül a „horroralagút”

FOTÓ: ADRIÁN ZOLTÁN/
KÉPSZERKESZTŐSÉG
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A Verona Angyalai Facebook-csoportban nemrég 
nyílt levéllel fordult Karácsony Gergely főpolgármes-
terhez a veronai busztragédia áldozatainak egyik 
hozzátartozója. Levelében többek között azt kifogá-
solta, hogy az elmúlt négy évben nem sikerült tető 
alá hozni az emlékmű felállításának ügyét – ideigle-
nesen létrehozhattak ugyan egy emlékhelyet a Város-
ligetben, a busz indulási helyszínétől nem messze, de 
a Liget projekt, no meg a szülők igénye egy a gimná-
ziumhoz közeli helyszín kijelölését szorgalmazná. 
Akárhol is lesz az, szeretnék elérni, „hogy az emlék-
mű előtt elhaladó rövid útszakaszt – amennyiben az 
az átalakításokat követően is megmarad, nevezzék 
el a tragédia áldozatainak emlékére Verona Angya-
lai sétánynak”. A terézvárosi önkormányzat a kez-
detektől támogatta az áldozatok családját az iskola 
alapítványán keresztül, és az emlékmű felállítására 
is elkülönített 6 millió forintot. A levélíró vádja sze-
rint az önkormányzat ezt a pénzt visszavette, a szülők 
megkeresésére pedig „nem reagál”.

Továbbra is támogat

A terézvárosi önkormányzat szándéka a sajtóban 
megjelent hírekkel ellentétben semmit sem válto-
zott. Továbbra is hatmillió forinttal támogatja a Szi-
nyei Merse Pál Alapítványt abban, hogy a veronai 
buszbaleset áldozatainak emlékművet állítson. Kö-
zel egy éve egyeztetett utoljára az önkormányzat és 
a gimnázium alapítványa a felállítandó emlékműről, 
valamint annak anyagi támogatásáról. Ekkorra már 
kiderült, hogy a tervezett helyszínen, vagyis a Kodály 
köröndön nem lehet emlékművet állítani, mivel az 
világörökségi terület. Az alapítvány és a gimnázium 
vezetésével ekkor teljes egyetértésben az a megál-
lapodás született, hogy amíg nincs meg a végleges 
helyszín és terv, a pénz visszakerül az önkormány-
zathoz. Erre a lépésre a civil szervezetekre vonat-
kozó elszámolási szabályok miatt volt szüksége az 
alapítványnak. Egy alapítvány ugyanis csak akkor 
tud pályázatokon indulni, ha nincs olyan korábbi tá-
mogatása, amivel nem számolt el. Ennek a lépésnek 

köszönhető az, hogy az alapítvány az elmúlt évben 
többször, több célra is kaphatott támogatást. 

Az önkormányzat tehát azért, hogy az intézmény 
ne essen el az elmúlt években kapott egyéb támoga-
tásoktól, az emlékműre elkülönített 6 millió forintot 
jelenleg letéti számlán kezeli, és akkor utalja, ami-
kor az alapítvány azt kéri. Ez a döntés a gimnázium 
alapítványának érdekében és az alapítvánnyal tel-
jes egyetértésben született azért, hogy az áldozatok 
méltó emlékműve megvalósulhasson.

Legyen a madaras!

Először 2017 áprilisában nyújtott be előterjesztést a 
képviselő-testület elé az akkori polgármester, Hassay 
Zsófia egy kegyeleti emlékhely kialakítására. Javas-
latában helyszínül a Kodály körönd Szinyei gimnázi-
umhoz legközelebb eső szegletét jelölte ki, a Balassi 
Bálint-szobor és az óriásplatán tengelyében, a szobor 
hátsó takarásában. Május 31-én meghívásos tervpá-
lyázatban fel is kért a terézvárosi önkormányzat három 
művészt az emlékhely megtervezésére – miután Bán-
kuti István szobrászművész visszalépett, erre Popovics 
Lőrinc és Szabó György nyújtott be pályamunkákat, a 
zsűri pedig a Budapest Galéria szakmai támogatásával 
az előbbi munkáját javasolta megvalósításra. 

Csakhogy mindeközben a szülők is szervezkedni 
kezdtek, és utólagosan kérték, hogy az általuk fel-
kért Filip Rémusz madaras emlékműterve is beke-
rülhessen a megvalósulás esélyeit latolgató szakmai 
vitába. A családok kifejezetten azt szerették volna, 
ha gyermekeikről ez utóbbi szobor emlékezett vol-
na meg. Döntésüket többek között azzal indokolták, 
hogy Filip Rémusz terve kifejezetten a „veronai an-
gyalok” emlékhelyének készült, míg Popovics Lőrinc 
és Szabó György egy korábbi munkájukat gondolták 
tovább, alakították át. 

Nem lehet a köröndön 

A szakértői konzultáción, 2017 szeptemberében, 
azonban az a döntés született, hogy Filip Rémusz 
gránitból és vasból készülő, a családot és az életet 

Verona angyalai
Fókusz

Négy és fél évvel 
ezelőtt az élet örökre 
megváltozott. Annak 
a tizenhét családnak 
az élete mindenképp, 
akik elvesztették 
szeretteiket, 
gyerekeiket a veronai 
buszbalesetben, és 
azoké is, akik túlélték a 
katasztrófát. A Szinyei 
Merse Gimnázium 
egykori diákjainak 
„elárvult” szülei azóta is 
küzdenek azért, kisebb-
nagyobb sikerekkel, 
hogy a felelősök 
megbűnhődjenek, az 
áldozatoknak pedig 
legyen egy olyan méltó 
emlékhelye, ahol bárki 
leróhatja a kegyeletét, 
ahol meg lehet állni picit 
emlékezni, ahol egy 
főhajtásnyi vagy épp égre 
tekintésnyi időre 
megáll az idő. 

Csejtei Orsolya 

Az olaszországi emlékmű

FOTÓ: MTI
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jelképezendő, fatörzsekből és ágakból szív motívu-
mot formáló, a 17 áldozatot 17 madárral szimboli-
záló tervezete a vásári dísztárgyak gondolat-, érzés- 
és formavilágát tükrözi, ekképpen az elhelyezését 
köztéren, illetve közforgalmú téren nem javasolja a 
bizottság. 

A helyzetet tovább bonyolította, hogy mivel a 
körönd világörökségi nyilvántartásba vett terület, 
és mint ilyen, városképi szempontból befejezett 
kompozíció, további építmény vagy műtárgy léte-
sítése rajta nem lehetséges. A szakmai bizottság 
kontextusában sem találta szerencsésnek a hely-
színválasztást, mert, ahogy fogalmaztak, a 
tér szobrai olyan hadvezéreknek állítanak 
emléket, akik – Bottyán Jánost leszámítva 
– önként áldozták fel az életüket. A vero-
nai áldozatok emlékhelyének lehetséges 

A tragédiát követő év januárjában Olaszországban is létrehoztak egy kegyeleti helyet 
– a buszbaleset 17 áldozatának emlékére állított kőcsoportot a tragédia helyszínével 
szomszédos ifjúsági parkban avatták fel. Az emlékmű a baleset közvetlen közelében, 
a Milánóból Velencébe tartó A1-es autósztráda kelet-veronai kapujánál található, 
San Martino Buon Albergo önkormányzatának területén, ahonnan az elsők 
között siettek segíteni a baleset éjszakáján. Az emlékmű, amelyet az autósztrádától 
csak a hangszigetelő panelek választanak el, öt egységből áll: a középső és legnagyobb, 
1,2 tonnás tiszta betontömb egy oltárt idéz. Ezen is János evangéliumának sorai 
olvashatók: „Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem: 
mert én élek, és ti is élni fogtok”. Tőle jobbra és balra is egy-egy tömb 
az áldozatok nevét örökíti meg ábécésorrendben, negatív lenyomatban. 
További két kisebb szikla pedig a mécseseknek ad helyet.

opciójaként a Nemzeti Sírkertet jelölték meg, ám 
ennél a szülők számára szimpatikusabbnak tűnt a 
Városliget, ahol a baleset egyéves évfordulóján fel is 
állították az ideiglenes emlékművet.

Az egyszerű, fehér sziklatömbön az elhunytak ne-
vei mellett A veronai buszbaleset áldozatainak emlé-
kére 2017. január 20. felirat, illetve egy a János evan-
géliumából vett idézet olvasható: „…mert én élek és 
ti élni fogtok Jn. 14.19”. A kőtömböt az egyik áldozat 
édesapja szerette volna megvásárolni, de amikor a ke-
reskedő megtudta, milyen célból akarja gravíroztatni 
a tömböt, ingyen felajánlotta azt és a feliratozást. Az 
emlékműnek nincs semmilyen betonozott alapja, ké-
pekkel és virágokkal körülvéve fekszik a talajon. 

A helyzet megoldása, úgy tűnik, egyelőre várat 
magára – a megfelelő helyszín kiválasztásában 

talán a főváros lehet a szülők segítségé-
re. Az állandó emlékhely felállítására 
szánt 6 millió forintot pedig a megva-
lósításig letéti számlán őrzi az önkor-

mányzat. 

Filip Rémusz terve

A győztes pályamű, 
Popovics Lőrinc terve

A szülők által kihelyezett kőtömb a Ligetben
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„Amikor a képviselők döntéseket hoznak vagy rende-
letet módosítanak a vendéglátóhelyek nyitvatartásá-
ról, sokféle érdeket kell figyelembe venniük – mondta 
Kecskés Balázs, a Pénzügyi és jogi bizottság elnöke, 
a Demokratikus Koalíció frakcióvezetője. – Az Alap-
törvény is tartalmazza, hogy mindenkinek joga van a 
pihenéshez, a szabadidőhöz és a rendszeres fizetett 
szabadsághoz.” Ez a jog magában foglalja az éjszakai 
nyugalomhoz, de a kikapcsolódáshoz, a szórakozáshoz, 
illetve a szórakozóhelyen való időtöltéshez való jogot is. 
„Tehát amellett, hogy elsősorban az itt élők érdekeit kell 
szem előtt tartanunk, figyelembe kell vennünk az itt te-
vékenykedő vállalkozások, üzletek érdekeit is, nem be-
szélve arról, hogy több olyan vállalkozás is működik a 
kerületben, amelynek a tulajdonosa vagy a munkaválla-
lója terézvárosi. Nekik a megélhetést jelenti az üzletük.  
A Terézváros melléd áll! programmal tudtunk szá-
mukra segítséget nyújtani a Covid alatt a bérletidíj- és 
terasz engedély-kedvezménnyel, illetve az éjszakai fel-
ügyeleti díj elengedésével.” 

Visszavonathatók az engedélyek

Az üzletek nyitvatartási engedélyéről az önkormány-
zaton belül a Pénzügyi és jogi bizottság dönt. Te réz-
városban az üzletek külön engedély nélkül 22 óra és 
az azt követő nap reggel 6 óra között nem tarthatnak 
nyitva. Az üzletek természetesen kérhetnek ettől eltérő 
nyitvatartási engedélyt, erre lehetőségük van, amennyi-
ben a vendéglátóhellyel egy épületben lévő ingatlanok 
tulajdonosainak többsége, illetve egy társasház esetén 
a lakógyűlés a hozzájárulását adja ehhez. Ezt a hozzá-
járulást vissza is vonhatják a lakók. Ebben az esetben 
a vendéglátóhelynek automatikusan be kell zárnia éj-
szakára. A vendéglátóhellyel egy épületben lévő lakók 
mellett azok a házak is kezdeményezhetik a nyitvatartá-
si engedély visszavonását, amelyek a vendéglátóhelyek 

Pezsgő és élhető Terézvárost szeretnénk
zajkibocsátásának hatásterületén vannak. Ezt a hatás-
terület-szakértő állapítja meg az engedély kiadásakor, 
de ezalatt jellemzően a szomszédos házakat kell érteni. 
Panasz esetén ez az eszköz áll az itt élők rendelkezésére, 
illetve üzemeltetőváltás esetén az engedélyeztetési eljá-
rást újra le kell folytatnia az új üzemeltetőnek, ezzel egy-
idejűleg a lakók ismételten kifejthetik az álláspontjukat 
a szórakozóhely nyitvatartásával kapcsolatban.

A közel ezer vendéglátóhely közül Terézvárosban 
jelenleg több mint kétszáznak van meghosszabbított, 
azaz 22 óra utáni nyitvatartási engedélye. A lakossági 
érdekeket figyelembe véve évek óta csak éjfélig vagy 
éjjel egy, esetleg két óráig ad ki ilyen egyedi elbírálású 
engedélyeket a Pénzügyi és jogi bizottság.

„A legtöbbször nagy viták előzik meg a bizottságon 
belül is egy-egy egyedi kérelem elbírálását. És természe-
tesen arra is van példa, még a közelmúltból is, amikor 
visszavontunk egy korábban megadott engedélyt, mert 
a vendéglátóhely nem tartotta be maradéktalanul a sza-
bályokat, visszaélt a lakók bizalmával” – fogalmazott Szi-
lágyi Erika, a 3. számú választókörzet egyéni képviselője, 
az MSZP frakcióvezetője, aki szerint érdemes lenne úgy 
változtatni a szabályozáson, hogy a zajkibocsátás ha-
tásterületén lakók ne csak az engedélyek visszavonását 
kezdeményezhessék, hanem lehessen véleményezési 
lehetőségük az engedélyek kiadásánál is.

Terézváros fővároson belüli elhelyezkedése, az ur-
banizáltság mértéke és jellege helyi sajátosságként in-
dokolja, hogy az önkormányzat jogi eszközökkel védje 
a helyi lakosság éjszakai és a napközbeni nyugalmát is. 
Éppen ezért szigorította a testület a csendrendelet épít-
kezésekre vonatkozó passzusait is. 

„A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 
szerint a kerületi önkormányzat képviselő-testülete – a 
helyi sajátosságok figyelembevételével – rendeletben 
szabályozhatja az éjszakai nyitvatartás időtartamát és 
a felügyeleti díjat. A felügyeleti díjat a világörökségi te-
rületen működő, szeszes italt árusító vendéglátóhelyek-
nek és boltoknak kell fizetni az éjszakai nyitvatartásért 
a kereskedelmi törvény alapján – magyarázza Kecskés 
Balázs. – A törvény a záró rendelkezései között felhatal-
mazást ad a kerületi önkormányzat képviselő-testületé-
nek, hogy a felügyeleti díjra vonatkozó részletszabályo-
kat, a befolyt összeg felhasználásáról szóló elszámolás 
módját, valamint az üzlet működésével összefüggésben 
elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzését rende-
letben szabályozza. A »helyi sajátosság« figyelembevé-
tele az önkormányzat képviselő-testülete számára az 
egyetlen olyan lehetőség, amely a törvényi felhatalma-
zás segítségével védi a helyi lakosság érdekeit.”

„Nyilván a vendéglátósok maguk döntik el, hogy a 
szórakozóhelyüket meddig szeretnék éjszaka is nyitva 
tartani. Úgy gondolom, hogy aki ilyen helyet üzemeltet, 
annak fontos, hogy partnernek tekintse a környéken la-
kókat, mivel sajnos a terézvárosi szűk utcákban a hang 
és a zaj éjszaka jobban felerősödik. Társadalmi vitára 
bocsátanám, hogyan gondolják ezt a terézvárosiak, ők 
hogyan adnának bizalmat a vendéglátósoknak és ho-
gyan tartanák azt meg” – zárta Szilágyi Erika.  TMSZ

Terézváros egy sokszínű, 
hangsúlyosan belvárosi 
kerület, annak minden 
előnyével és hátrányával. 
Kereskedelmi, 
üzleti, kulturális és 
szórakozónegyed, 
szállodák, 
nagykövetségek 
sora található itt. 
Népszerűsége éppen 
belvárosi jellegéből fakad, 
közösségi közlekedéssel 
könnyen, gyorsan 
elérhető, valamint 
több világörökségi 
helyszín is található 
itt. Ilyen jellemzők 
mellett a kereskedelem 
és a vendéglátás is 
szívesen telepszik 
meg a kerületben. 
Terézvárosban több mint 
háromezer üzlet található, 
amelyből körülbelül ezer 
a vendéglátóhely. 

FOTÓ: BERECZ VALTER/
KÉPSZERKESZTŐSÉG



nagyon kellemes, amikor egyedül vagy csoportosan 
felidézik a közösen átélt élményeket.

A szervezők maximálisan számíthatnak az 
Idősügyi Tanács segítségére a szervezésben, emel-
lett a grémium a programok megvalósításához 
anyagilag is hozzájárul – mondta az alelnök. 

Megjegyezte, a különböző, időseknek rendezett 
programokhoz is felhasználhatók az önkormány-
zat által a civil szervezeteknek biztosított, pályázat 
útján elnyerhető támogatások. Problémaként em-
lítette meg, hogy más, kifejezetten ennek a korosz-
tálynak szóló pályázati lehetőségekhez hasonlóan 
egyes civil szervezetek későn értesülnek a kiírásról, 
így nem tudnak élni vele. Ezért az Idősügyi Tanács 
összeállítja a Terézvárosban működő, időseket tö-
mörítő civil szervezetek, klubok listáját, és vállalja 
az is, hogy célzottan eljuttatja hozzájuk azokat a 
pályázatokat, amelyeken sikerrel és eredményesen 
indulhatnak – jelentette ki a tanácsnok. 

TMSZ
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Negyvenketten vettek 
részt a terézvárosi Idősek 
Klubjából a Szarvasra 
szervezett egész napos 
kiránduláson. 
A csodálatos szépségű 
helyi arborétum 
önmagában fantasztikus 
élményt jelent, ám 
mindez megfejelve 
egy hajókirándulással 
és egy Körös-parti 
hangulatos vendéglőben 
jóízűen elfogyasztott 
finom ebéddel, 
egészen biztos, hogy 
a felejthetetlen emlékek 
tárában kap helyet – 
mondta Szász Károly, 
Terézváros idősügyi 
tanácsnoka, az Idősügyi 
Tanács alelnöke.

Sok ilyen élményre lenne Sok ilyen élményre lenne 
szükségük az időseknekszükségük az időseknek

A Hármas-Körös mentén, 82 hektárnyi területen 
fekvő, népszerű nevén csak Pepi-kertként emlege-
tett szarvasi arborétum nem csupán a méretével, de 
egyedülálló növényzetével, madárvilágával, lugasa-
ival, szépen kialakított, kényelmes pihenőhelyeivel 
és a déli részén található, a történelmi Magyarország 
híres épületeinek kicsinyített mását felvonultató 
Mini Magyarország makettparkjával is kiemelkedik 
a hasonló botanikus kertek sorából. Érdekességei 
közé tartozik az is, hogy a park pontosan a Kár-
pát-medence és a Trianon előtti Magyarország mér-
tani közepén fekszik. 

A DK politikusa nevetve jegyezte meg, hogy a 150 
éves óriás, vagyis a 36 méter magas hegyi mamut-
fenyő és a két évszázados tölgyfák alatt andalogva a 
legidősebb klubtag is fiatalnak érezhette magát. 

A másfél órás hajókirándulás is sok páratlan lát-
nivalót tartogatott a résztvevők számára, hiszen in-
nen nézve a város egy egészen más arcát ismerhetik 
meg a kirándulók. 

Az idősügyi tanácsnokot is meglepte a folyó élénk 
vízi élete, mint mesélte, rengetegen kenuznak, kaja-
koznak, szörfölnek a Körösökön és a SUP-deszkák-
nak is láthatóan sok híve van.

Elmondása szerint szerencséjük volt, mivel a 
Szarvasi Vízi Színházban egy próba kellős közepébe 
csöppentek, amit az idősek nagyon élveztek. 

A terézvárosi Idősügyi Tanács a belépőjegyek 
megvásárlásával járult hozzá a buszos kirándulás-
hoz. Szász Károly hangsúlyozta, a jövőben is szíve-
sen támogatnak hasonló, az idősek részére szerve-
zett programokat. Kiemelte, a terézvárosi idősek 
közül sokan élnek szinte bezárva a négy fal közé, és 
a vásárláson túl alig hagyják el az otthonukat. Egy-
egy ilyen kirándulás heteken, hónapokon át beara-
nyozza a napjaikat. Jólesik társaságban lenni, be-
szélgetni, rácsodálkozni a világ szépségére, és az is 

A különböző, időseknek rendezett 
programokhoz is felhasználhatók
az önkormányzat által a civil 
szervezeteknek biztosított, pályázat 
útján elnyerhető támogatások.



Nyár, napsütés, Balaton, 
vidám társaság. 
Mi kell ennél több 
a tökéletes nyaraláshoz? 
Egy megfizethető hely, 
amit a terézvárosi 
önkormányzat nyújt 
lakosai számára Siófok 
Ezüstpartján. Megnéztük, 
hogyan üdülnek a hatodik 
kerületiek az idén 
a Balaton mellett.

Csodás nyári időjárásban, éppen a Kékszalag vitor-
lásverseny napján látogattuk meg az önkormányzat 
balatoni üdülőjében nyaralókat. Siófok Ezüstpart-
ján nagy volt a nyüzsgés. Sokan sétálgattak az öreg 
fák árnyékában, minden padon ült valaki, aki a vi-
torlásokkal teli tó csodálatos látványában gyönyör-
ködött, de a legjobban talán azokat irigyeltük, akik 
a kánikulában kellemesen langyosra melegedett tó 
vizében pancsoltak.

Közöttük voltak olyanok, akik a terézvárosi ön-
kormányzat Sirály utcai üdülőjében töltötték jól 
megérdemelt pihenőjüket. Fürdőruhában jöttek ki 
a szabadstrandra, a szállásuk ugyanis olyan közel 
van a vízhez, hogy szinte a Balaton-partról is lát-
szik.

Mesebeli kastély a Sirály utcában

„Mi két szobát kaptunk a fenti emeleten, mert négy 
gyerekkel vagyunk. Emese 13, Zara 10, Linett 8, a 
legkisebb fiú, Belián pedig 6 éves. Hihetetlen mó-
don élvezik a srácok a nyaralást, és a feleségemmel 
mi is nagyon jól érezzük magunkat. Ez az üdülő 
minden szempontból megfelelő, minden van ben-
ne, ami a kényelmünket szolgálja és a személyzet is 
nagyon kedves, segítőkész” – mutatja be a házat Zi-
lahi Géza. A „házról” az egyik kicsi meggyőződéssel 
mondja, hogy ilyen lehet a mesebeli kastély, hiszen 
minden adott: a tornyocskák, a kovácsoltvas kor-
láttal díszített erkélyek, a zöld gyep az udvaron és 
az azúrkék színű vízzel feltöltött medence a bejárat 
mellett.

Nekünk a tenger a Balaton!Nekünk a tenger a Balaton!
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Gajdács Emese

Nem kell sok beszéd ahhoz, hogy meggyőződ-
jünk róla – bár még csak két napja érkeztek –, ez a 
turnus máris belakta a nyaralót. A medencében kü-
lönböző életkorú gyerekek pancsolnak, hangos ne-
vetésük senkit sem zavar, még azokat a felnőtteket 
sem, akik  épp a teraszra kirakott napozóágyakon 
élvezik a nyarat, olvasnak, vagy bent hűsölnek az 
épület tágas, földszinti társalgójában, ahol kényel-
mes bútorok, társasjátékok biztosítják az idő kelle-
mes eltöltését.

A Balatont nem lehet megunni

„Mi is nagyon szeretjük a Balatont, ezt a látványt, 
ezt a hangulatot nem lehet megunni. Már tavaly is 
voltunk itt a fiammal, akkor még a nagylányom is 
velünk tartott, de az idén már külön nyaral. Imá-
dunk együtt lenni a vakáció alatt is, hiába nőttek 
már fel a gyerekek. Voltunk sétálni a belvárosban, 
megkerestük a plázát és moziztunk is” – mesél él-
ményeikről Nánai Mercédesz Laura, akiről aligha 
gondolnám, hogy 15 és 17 éves fiaival van itt, any-
nyira csinos és fiatalos.

Mindannyian nagy szerelmesei a Balatonnak, 
rendszeresen részt vesznek a tavat megkerülő fu-
tóversenyeken, szívesen kerékpároznak. Az idén 
hajókázni is szeretnének, és úgy tervezik, hogy fel-
keresik a siófoki fürdőt, ami eddig kimaradt a prog-
ramokból. Mercédesz azt is nagyon értékeli, hogy 
az üdülőben szinte szállodai körülmények között 
vannak elszállásolva. Minden szobához saját WC, 
fürdőszoba tartozik és van tévé is. A szobák igénye-
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sen berendezettek, lent közös étkező található, hű-
tőszekrények szolgálják az itt lévőket, sőt még egy 
jakuzzi is helyet kapott a földszinten.

A nagymamát sem hagyták otthon

Miközben a többiekkel beszélgetünk, megérkezik 
kerékpárral egy helyes fiatal pár is. Nagy Gyöngyi a 
férjével épp a reggeli bevásárlást intézte el az üdü-
lőben ingyenesen használatba vehető biciklikkel. 
„Nagyon jó, hogy ezeket a bringákat is elvihetjük, 
így könnyebb a boltból elhozni a dolgokat, de ki-
rándulni is fogunk, mert gyerekülések is vannak 
a bicikliken. Mi öten érkeztünk. A férjem és a két 
kislány mellett az idén az anyósom is csatlakozott 
hozzánk, aminek nagyon örülünk, mert sokat se-
gít nekünk és végre ő is tud egy 
kicsit nyaralni. Egy szobában va-
gyunk mindannyian, de ez sem 
gond, szuperül érezzük magun-
kat” – sorolja lelkesen Gyöngyi, 
aki arról is mesél, hogy néhány 
nap alatt máris egészen jó kis 
csapat jött össze az üdülőben. A 
kicsik hamar barátokra leltek és 
a felnőttek is megismerkedtek, 
jókat beszélgetnek, ha kell, odafi-
gyelnek egymás csemetéire.

„Itt a kerítésen belül szóra-
kozhatnak a gyerkőcök, van hátul 
egy kis játszótér, pingpongasztal, 
de a legnagyobb sláger termé-
szetesen a medence, amiben hát-
masszírozó élményelem is talál-
ható. Egy-egy felnőtt mindig elöl 
van, így a kicsik nem maradnak 
felügyelet nélkül, vigyázunk ma-
gunkra és egymásra is” – mondja 
egybehangzóan Gyöngyi és Zilahi 
anyuka is.

A vízben lubickoló srácok a reggelit dicsérik, 
amit mindenki megkap a közös lenti étteremben. 
Egymás szavába vágva sorolják, kinek mi a kedven-
ce: a rántotta, a virsli, a felvágott mellett a lekváros, 
mézes péksütit is sokan rakják a dobogós helyekre. 
A szülők elmondják, hogy az ebédet, a vacsorát vagy 
a boltban vásárolják meg, vagy meleg ételt, menüt 
rendelnek egy közeli étteremből, amit ki is visznek 
nekik és még az ára is elfogadható.

Konfetti a fűben

Amikor a pénzügyekre terelődik a szó, egyértelműen 
kiderül, hogy ilyen színvonalú nyaralásra manapság 
egy átlagos, többgyermekes családnak aligha telne 
a költségvetéséből, de egy nyugdíjas sem tudná ki-
gazdálkodni. „Mi is tudjuk, hogy milyen iszonyúan 
drága a Balatonon a szállás, egy bérből-fizetésből 
élő embernek szinte megfizethetetlen, a járvány óta 
pedig még inkább felmentek a szobaárak. Egy ilyen 

hely, ami közel van a tóhoz, Siófok központjához, 
ennyire szépen felszerelt, medencés, az százezre-
kért bérelhető, amire nekünk nem jutna, itt pedig 
egy jelképes, napi pár száz forintos összegért bősé-
ges reggelit is kapunk” – mondja Gyöngyi férje, aki 
eközben az árnyékot adó pergola alatt a nagymama 
fürdőruháján igazítja a pántot, mert neki ez is ter-
mészetes, akárcsak az, hogy otthon segít a házimun-
kában, és amit csak tud, megszerel.

A fűben eközben megcsillan a fény néhány árul-
kodó konfettipöttyön. „Már első este egy szerény kis 
bulit tartottunk itt, mert Gyöngyinek pont aznap 
volt a születésnapja. Szebben nem is ünnepelhettük 
volna, együtt volt a család egy ilyen mesés környe-
zetben, a nyaralás legelején. Csodálatos emlék lesz 
az az este mindannyiunknak” – jön a kétségtelenül 
szívet melengető magyarázat.

Kitűnő tanulók előnyben

„Az önkormányzat siófoki üdülője iránt nagyon nagy az érdeklődés, a június 15-én 
kezdődő és az idén október 25-éig tartó szezonban szinte mindig telt házzal üzemel. 
Sokan jelentkeznek, hogy eltölthessenek itt egy-egy hetet. A beérkező jelentkezéseket  
a humán bizottság bírálja el” – tudjuk meg a bizottságot vezető Németh Helga 
Annától, aki azt is elmondja, kik az esélyesek arra, hogy a balatoni nyaralás részesei 
lehessenek.

„A pályázaton kizárólag a kerületben élők vehetnek részt, első körben három fő 
szempontot veszünk figyelembe: ha valaki szociálisan rászoruló (vagyis a családban 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 120 ezer forintot, egyedülálló 
esetén a 150 ezret), ha 65 évnél idősebb, illetve 65 év alatti, de rokkantnyugdíjas vagy 
egészségkárosodott. Amennyiben olyan sok a jelentkező, hogy további szelektálásra 
van szükség, előnyt jelent az elbírálásnál, ha valaki egyedül neveli a gyermekét, 
munkanélküli, nagycsaládos, tartósan beteg vagy fogyatékos ember van a családban, 
de azt is méltányoljuk, ha a gyerekek jó tanulók, sportsikereik vannak vagy művészi 
tehetséggel büszkélkedhetnek.”

FOTÓK: BERECZ VALTER/
KÉPSZERKESZTŐSÉG
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– Hogyan telnek a nyári hónapok a TESZ-ben? A betegel-
látás mellett látványos építkezés is zajlik a Csengeryben.

– Bizony, látványos, hangos, poros, ugyanakkor 
nagyon fontos építkezés „zaj-lik” nálunk. A hőszige-
telt ablakok szerelését a hangszigetelt ajtók, majd a 
LED-es világítás beépítése követte. Most a váróter-
mek klimatizálása érdekében a főépületben a teljes 
hűtő-fűtő rendszer felújítása folyik. 

Óriási köszönettel tartozunk a vagyonkezelő 
munkatársainak és a kivitelezőknek, mert ők a be-
tegellátás szempontjainak megfelelően minden ké-
résünket megértően fogadják. Hálásak vagyunk a 
betegeinknek is, mert a sokszor kellemetlen körül-
mények ellenére megértik törekvéseinket.

A fejlesztések mellett – a változó járványügyi 
teendőkön kívül – a legfontosabb feladatunkat, a 
terézvárosiak méltányos és minőségi ellátását is 
hozzáférhetővé kell tennünk. Mindezt úgy, hogy a 
kitűnő szakembergárda (a vészhelyzeti kirendelé-
sek, a szolgálati jogviszony bevezetése, a felemás 
béremelések és sok más, feszültségeket is hordozó 
kihívás ellenére) együtt maradjon. 

– Miként segíti a kerületben zajló ellátást az Egészsé-
ges Budapestért Program keretében hozzánk érkező 65, 4 
millió forintos támogatás?

– Az elmúlt évben a tüdőszűrő és -gondozó állo-
máson, valamint a Csengery utcai szakrendelésen 
három új röntgent, a kardiológián EKG-t, ergométert, 
defibrillátort, a fül-orr-gégészeten két kezelőegysé-
get, az urológián egy uroflowmétert, a szemészeten 
egy ultrahangkészüléket, az ifjúsági fogászaton am-

Nincs nyári szünet 
a TESZ-ben
Míg mások a 
megérdemelt nyári 
szabadságukat pihenéssel 
töltik, a Terézvárosi 
Egészségügyi Szolgálatnál 
(TESZ) gőzerővel 
zajlik a felújítás, az 
Egészséges Budapest 
Program keretében 
haladnak a fejlesztések 
és természetesen a 
Covid is folyamatosan ad 
munkát a Csengery utcai 
rendelő munkatársainak. 
Mindezekről dr. 
Czermann Imre igazgató 
főorvost kérdeztük.

Gajdács Emese

algámleválasztót, a különböző szakrendeléseken öt 
motoros vizsgálóágyat sikerült beszereznünk. Bete-
geink kényelme érdekében a Csengery utcai váróte-
rembe új padokat is vásároltunk. 

A fejlesztéseink egymásra épülnek. Az újabb tá-
mogatás és az éppen lebontott álmennyezet lehe-
tőséget biztosít nekünk arra, hogy korszerűsítsük a 
tűzriasztó rendszert, a villamos- és az informatikai 
hálózatunkat, ezt követően a betegbehívó rendsze-
rünket is. Bővíteni szeretnénk az új, digitális röntgen-
felvételek tárolására alkalmas szervereket és a még 
átláthatóbb gazdálkodás érdekében lesznek új leve-
lező-, iktató-, valamint gazdasági programjaink is. 
Természetesen orvosi műszereket is veszünk: újabb 
száloptikás fül-orr-gégészeti vizsgálótükröt, kardioló-
giai műszereket, illetve a betegeink hosszabb, otthoni 
megfigyelését biztosító, hordozható EKG- és vérnyo-
másmérő készülékek beszerzését tervezzük. 

– Éppen hogy megkezdődtek a lazítások, máris a jár-
vány esetleges negyedik hullámáról szólnak a hírek. Mit 
tehetünk saját magunk és környezetünk megóvása érde-
kében, mire készüljünk?

– Bölcsességre és mértéktartásra van szükség: 
tömegben, zárt térben a távolságtartás és a maszk-
viselés szerintem továbbra is hasznos. A vírus 
aeroszollal, azaz a lehelettel terjed. Ahol százan ösz-
szegyűlnek, ott biztosan van már most is 2-3 fertő-
zőképes ember. A vírust még a korábban oltottak is 
továbbíthatják, bár saját maguk a súlyos megbete-
gedéstől általában védettek. 

A nyár végére biztosan emelkednek az esetszá-
mok, főleg a sokat utazó fiatalabbak és a nem ol-
tottak körében. Nagyon fontos a lakosság további 
átoltása, a védelem nélkül maradtak újraoltása és a 
megfelelő időben való fegyelmezett járványvédelmi 
intézkedések meghozatala és betartása. Ha ez mind 
sikerül, csak akkor kerülhető el az intenzív osztá-
lyok túlterhelése és a halálozások számának ismé-
telt emelkedése. Jó hír, hogy a gyerekek és fiatalok 
esetén a tünetek továbbra is enyhébbek, de a hosszú 
távú mellékhatásokról még kevés adat áll a rendel-
kezésünkre. 
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Terézváros minden bölcsődéjében és óvodájában 
kisebb-nagyobb karbantartási munkákat végeznek a vagyonkezelő 
szakemberei. A nyári időszakban a szociális intézményekben is 
sor kerül a szükséges javításokra, tisztasági festésekre. 

„Természetesen emellett folynak az olyan nagyobb léptékű beruházások, mint a Te-
rézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületének rekonstrukciója, a Terézváros otthont ad 
és a szolgálati lakásprogramon belül a leromlott állapotú, korábban üresen álló ön-
kormányzati ingatlanok lakhatóvá tétele. Megkezdődött a Bajza utcai tanuszoda gépé-
szeti felülvizsgálata, ennek eredményeként a felújításának is nekikezdünk – foglalta 
össze a Terézvárosi Vagyonkezelő szezonális feladatait Bodnár Zoltán vezérigazgató. 
– Az önkormányzat intézményei karbantartására az idei költségvetésében 180 millió 
forintot különített el. A zavartalan működés biztosítása érdekében a munkák nagy ré-
szét nyárra időzítjük.”

A részletekről szólva hangsúlyozta, nehéz, helyesebben mondva hosszú lenne a 
mintegy negyven helyszínen zajló javításokat, korszerűsítéseket felsorolni. 

„A Terézvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeiben jellemzően a mellékhe-
lyiségekben a csempék, veze-
tékek, szerelvények cseréje, 
az udvarok rendbetétele, a 
játékok és burkolatok javítása, 
a fák gondozása, az épületen 
belül pedig a szükséges tisz-
tasági festések, ajtók, abla-
kok mázolása, szúnyoghálók 
felszerelése és rendbetétele 
folyik. Az összes bölcsődést el-
látó báziskonyhában pedig ki-
cserélik az elöregedett eternit 
lefolyócsövet, ami rendszere-
sen beázást okozott az alagso-
ri helyiségekben. Az irodában 
lebontják a faburkolatot, falon 
belülre helyezik az eddig kívül 
futó villamosvezetékeket és 
szerelvényeket, áthelyezik a konnektorokat, kitisztítják a légkeverő berendezéseket, 
elszívókat, a zsírfogó aknát és a csöveket. 

Az óvodákban is hasonló munkákat végeznek a szakemberek, festenek, vakolatot 
javítanak, parkettát csiszolnak, világítást korszerűsítenek, ahol kell, csúszásmentesí-
tik a mosdókban a padlófelületeket.

Az iskolák sem maradnak ki a sorból. A Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 
burkolatokat, víz- és csatornacsöveket cserélnek, szabványosítják az elektromos há-
lózatot. A Szinyei Merse Pál Gimnázium konyhájában és személyzeti öltözőiben kar-
bantartási munkákat végeznek. Folyamatban van a Bajza utcai tanuszoda felújítást 
megelőző gépészeti felülvizsgálata is. 

„A Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában a tisztasági festésen túl 
a korszerűtlen neon világítótesteket energiatakarékos LED-esekre cseréljük, mozgás-
érzékelő lámpát szerelünk fel a bejárati ajtó fölé, emellett a Terézvárosi Gondozószol-
gálatban, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatban, a Családok Átmeneti Otthonában 
is bőven akad tennivaló” – sorolta a vezérigazgató.

A vagyonkezelő jelenleg 18 lakás lakhatóvá tételén dolgozik, ezek egy része már a 
nyár folyamán, illetve ősszel elkészül, de Bodnár Zoltán ígérete szerint év végére az 
összes ingatlant átadják.

A felsorolt karbantartásokon túl zajlik a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épü-
letének korszerűsítési programja. A vezérigazgató tájékoztatása szerint várhatóan az 
eredeti költségvetés szerinti 613 millió forintnál több pénz jut a rekonstrukcióra.
 Dobi Ágnes

Szépülnek az önkormányzati 
intézmények

Hiszem, hogy a fegyelmezett védekezés képes az 
egészségügyi kapacitás határain belül tartani a jár-
ványt. Következetes tájékoztatással elérhető, hogy a 
maszkviselés, a távolságtartás és a kézfertőtlenítés 
szabályait betartsuk. Másik eszközünk az oltás nép-
szerűsítése: nemcsak azért, hogy senki ne legyen 
súlyos beteg, hanem azért is, hogy ne fertőzzünk 
meg másokat.

– Mire számítsunk az előttünk álló hónapokban, 
szükség lehet újraoltásra?

– A fertőzésen átesettek és az oltottak kapcsán 
felmerül az emlékeztető oltás lehetősége. Mérlege-
lendő, hogy kik tartoznak a legnagyobb kockázatú 
csoportokba, az egyes vakcinák után melyik emlé-
keztető oltás a legjobb választás és szükséges-e a 
döntés előtt szerológiai vizsgálatot végezni. 

A legnagyobb gond, hogy a járvány csak akkor 
számolható fel, ha az egész világon elérhető az oltás. 
A vírusok a „nem oltottakban” hosszú időt tölthet-
nek, így van idejük mutálódni. A fajfenntartás tör-
vénye a vírusokra is igaz: mindig az erősebb (tehát a 
ránk veszélyesebb) variánsok szaporodnak tovább. 
Az így kialakult mutánsok pedig törvényszerűen 
előbb-utóbb annyira megváltoznak, hogy ismét ve-
szélyessé válhatnak a korábban oltottakra is. Van 
tehát kérdés és feladat bőven. 

Az elmúlt évben a támogatásoknak köszönhetően 
a tüdőszűrő és -gondozó állomáson, valamint a 
Csengery utcai szakrendelésen három új röntgent, 
a kardiológián EKG-t, ergométert, defibrillátort, 
a fül-orr-gégészeten két kezelőegységet, az 
urológián egy uroflowmétert, a szemészeten 
egy ultrahangkészüléket, az ifjúsági fogászaton 
amalgámleválasztót, a különböző szakrendeléseken 
pedig öt motoros vizsgálóágyat sikerült beszereznünk.
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HAJRÁ, MAGYAROK!HAJRÁ, MAGYAROK!

Szinte minden nap akad a tokiói olimpián vala-
milyen magyar érdekeltség – nem biztos, hogy 
érmet hozó, de mélyen hiszem, hogy hittel és 
pozitív erővel hajszálnyi kraftot a képernyők 
elől is adhatunk a versenyzőknek, akik maguk 
harcolják meg a győzelemhez vezető utat, ám a 
sikereikben osztoznak velünk, szurkolókkal is.

Egy ország érezhette magát győztesnek 
már a megnyitó utáni első versenynapon, ami-

kor Szilágyi Áron vívásban sporttörténelmet 
írt: a kardozók egyéni versenyében sorozat-
ban harmadik alkalommal állhatott fel a do-
bogó legmagasabb fokára. Ezt eddig egyetlen 
férfi vívó sem tudta elérni. És ugyanígy együtt 
örülhettünk a második napon a párbajtőröző 
Siklósi Gergely ezüstérmének, aki pályafutása 
első olimpiáján menetelt, velünk együtt, a do-
bogó második fokáig.

Bár Tokióban a zárt terekben nem lehetnek 
nézők, Magyarország kinti nagykövetsége a 
Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen a vá-
ros egyik legforgalmasabb csomópontjában 
igyekszik felhívni a járókelők és a világ figyel-
mét a magyar sportolókra – kapjanak figyel-
met, kapjanak sok-sok pozitív energiát.

A sibujai (Shibuya) kereszteződésben a leg-
forgalmasabb napokon több százezren is meg-
fordulnak, alkalmanként akár 3 ezer ember 
is átkel a zöld jelzésnél. A helyszínen kiemelt 
szerepet kapnak a kereszteződés oldalán álló 
épületek homlokzatán elhelyezett kivetítők. Az 
egyik legnagyobb felületen reggel 9 és este 8 
között óránként többször jelenik meg a Magyar 
Olimpiai Csapat üzenete. 

A nagykövetség és a MOB együttműködésé-
ben megvalósult projekt kimondott célja, hogy 
a járványhelyzet miatt szigorú intézkedések-
kel megrendezett olimpia ideje alatt Japánban 
és világszerte még többen ismerjék meg Ma-
gyarországot, és még többen szurkoljanak a 
magyar sportsikerekért.

A népszerűbb sportok esélyesei 
a következő 10 napban

JÚLIUS 28., SZERDA
Magyar idő szerint hajnali 4-kor Tóth Krisztián 
cselgáncsozó vívja selejtezőmérkőzését, és ha 

nyer, irány a negyeddöntő! Délelőtt 10-kor pedig 
a súlycsoportja (90 kg) vigaszágas mérkőzései, 
elődöntője, bronzmérkőzése és döntője indul.

Úszásban magyar idő szerint szintén haj-
nalban kezdődnek az események: 3.30-kor 
Németh Nándor és Szabó Szebasztián úszhat 
elődöntőt 100 gyorson, utánuk pedig Kenderesi 
Tamás és Milák Kristóf bizonyíthat a döntőben. 
Kapás Boglárka és Hosszú Katinka 3.57-től elő-
döntőzik, ha bekerülnek – utóbbin nagy lesz 
a nyomás, hiszen egy órával később a női 200 
vegyes döntőjében is bizonyítania kell. Hajnali 
5 körül Késely Anna és Mihályvári-Farkas Vik-
tória lehet érdekelt az 1500 m gyorsúszás dön-
tőjében, fél 6-kor pedig a férfi gyorsváltó mutat-
hatja meg, ha bekerül, 4x200 méteren, hogy hol 
állnak a világmezőnyben. 

Délben újabb előfutamok kezdődnek: férfi 
200 m háton Telegdy Ádám, női 200 m mel-
len Békési Eszter, férfi 200 m vegyesben Cseh 
László és Kós Hubert bizonyíthat, 13.31-kor 
pedig a női 4×200 m gyorsváltó áll rajthoz.

Reggel 7-kor a női vízilabda-válogatott vívja 
csoportmérkőzését az Egyesült Államok ellen. 

JÚLIUS 29., CSÜTÖRTÖK
Cselgáncsban magyar idő szerint hajnali 4-kor 
Cirjenics Miklós lép tatamira, aki ugyanezen a 
napon – délelőtt 10-ig – a döntőig is menetelhet. 

Kézilabdában 12.30-kor mérkőzik meg női 
válogatottunk az oroszok ellen és hajnali 2-kor 
a sportlövész Major Veronika is fegyvert ragad.

Úszásban 3.30-kor kezdődnek az előző napi 
selejtezők legjobbjai számára az elődöntők és 
a döntők: Kalmár Ákosnak 800 m gyorson, 
Telegdy Ádámnak 200 háton, Hosszú Katin-
kának és Kapás Boginak 200 pillangón, Szabó 
Szebasztiánnak és Németh Nándornak 100 
gyorson, Cseh Lacinak és Kós Hubertnek 200 

Gyorsabban, magasabbra, 
erősebben – együtt! – hirdeti extra 
jelszóval a pandémia után vagy két 
hullám között megkezdődött XXXII. 
nyári olimpiai játékok jelszava. A 
hatbetűs pluszszócska nem csupán 
az idei év talán leglényegesebb 
mondanivalóját tükrözi – hogy 
per pillanat, ki tudja meddig, a 
képernyők előtt közösen szurkolva 
újra lehetünk együtt –, de a 
Coubertin bárónak tulajdonított, 
sokszor már csak jelentés nélkül 
ismételgetett szlogennek is új 
lendületet ad. Együtt gyorsabbak, 
erősebbek vagyunk és sokkal 
magasabbra juthatunk. Legyünk 
akár felszínen maradni igyekvő 
hétköznapi emberek, akár 
csúcsokat döngető harcosok, 
amilyenek a sportolóink is. 
Drukkoljunk nekik Terézvárosban 
is együtt, hiszen ennek a bizonyos 
EGYÜTT-nek hatalmas ereje van! 

Csejtei Orsolya
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vegyesen szurkolhatunk, de a női 4x200-as 
gyorsváltó döntőjére is ekkor kerül sor, talán 
lehetünk érdekeltek.

Délben jönnek az új előfutamok. Késely 
Ajna 80 gyorson, Milák Kristóf és Szabó Sze-
basztián 100 pillangón, Hosszú Katinka és Bu-
rián Katalin pedig 200 háton áll rajthoz. 13.17-
kor a 4x100-as mix vegyesváltónk méri össze 
tudását a világgal.

Vívásban 3.50-kor a női tőr csapatversenyek 
kezdődnek: Kreiss Fanni, Kondricz Kata, Pász-
tor Flóra és Mohamed Aida áll a pástra, hogy ki-
derüljön, milyen erős a harci kedvük. A döntőre 
12.55-kor kerül sor.

Vízilabdában hajnali 3-kor férfiválogatot-
tunk a Dél-afrikai Köztársasággal mérkőzik 
meg.

JÚLIUS 30., PÉNTEK
Szintén hajnalban, 2.55-kor indulnak az atlé-
tikai számok, amelyekben némileg érdekeltek 
lehetünk: Bartha-Kéri Bianka 800 méter futás-
ban, Koroknai Máté 400 gáton, Márton Anita 
pedig súlylökésben igyekszik élete legjobbját 
hozni. 

Reggel 7.50-kor lesz a női sportpisztoly dön-
tője, meglátjuk, Majer Veronika eljut-e odáig. 

Folytatódik az úszás, 3.30-tól újra elődön-
tők és döntők követik egymást – a tegnapi na-
pon felsorolt úszókért szurkolhatunk, ha eljut-
nak idáig. Déltől ismét jönnek az előfutamok, 
ezúttal Lobanovszkij Maxim indul 50 gyorson, 
Gyurta Gergely és Kalmár Ákos 1500 gyorson, 
emellett a férfiváltónk is ezen a napon áll rajt-
hoz 4x100 m vegyesben, délután 2-kor.

Női vízilabdában 11.20-kor a házigazda Ja-
pánnal küzdünk meg. 

JÚLIUS 31., SZOMBAT
Női csoportmérkőzésen 12.30-kor kézilab-
da-válogatottunk lép pályára a spanyolokkal, 
reggel 7.30-kor pedig indul a triatlonverseny, 
amelynek vegyes váltójában hozhat meglepe-
téseredményt a Bragmayer Zsanett, Tóth Ta-
más, Kovács Zsófia, Bicsák Bence négyes.

Úszásban erre a napra már csak elődöntők 
és döntők maradtak: reméljük, aki felkel haj-
nali 3.30-kor, az a tegnapi előfutamosok közül 
minél több úszónak drukkolhat.

Vízilabdában reggel 7-kor a magyar férfivá-
logatott az amerikai csapattal mérkőzik meg.

AUGUSZTUS 1., VASÁRNAP
Fogynak az események, vasárnap az atlétáink 
dobják, olykor szó szerint be magukat. Gyurátz 
Réka 2.40-kor kalapácsot ragad, Márton Anita 
talán a súlylökés döntőjében bizonyíthat és a 
futóink is becsülettel megharcolják a maguk 
métereit.

Úszásban az 50 m gyors, az 1500 gyors, il-
letve a 4x100-as férfiváltó döntője maradt erre 
a napra – meglátjuk, látjuk-e a medencében 

Lobanovszkij Maximot, Kalmár Ákost vagy a 
vegyes váltónkat.

Vízilabdában, a szokásos reggeli hetes kez-
déssel, a lányaink Kínával játszanak.

AUGUSZTUS 2., HÉTFŐ
Hajnali 2-kor Halász Bence kalapácsvetőnk 
veti el no nem a sulykot, csak a sporteszközt, 
azt viszont minél messzebbre, 4.30-kor pedig 
Lőrincz Tamás és Szőke Alex kötöttfogású bir-
kózók kezdik meg, reményeink szerint a mai 
napon a 11.15-ös elődöntőig tartó menetelé-
süket.

Indulnak az úszás melletti másik sztárspor-
tunk, a kajak-kenu előfutamai is 2.30-kor: Lucz 
Dóra és Kárász Anna K-1 200 méteren, Adolf 
Balázs és Fejes Dániel C-2 1000 méteren, Ko-
pasz Bálint és Varga Ádám K-1 1000 méteren, 
Kozák Danuta, Bodonyi Dóra, Csipes Tamara 
és Medveczky Erika pedig K-2 500 méteren áll 
rajthoz.

Reméljük, a 4.45-ös reményfutamon egyi-
kő jüknek sem kell elindulnia.

9 óra 15 perckor női kézilabdásaink vívnak 
meg a svédekkel, hajnali 3-kor pedig férfi vízi-
labdásaink az olaszokkal. 

AUGUSZTUS 3., KEDD
Hajnali 2-től ismét futó és ugró atlétáinknak 
szurkolhatunk, délután pedig, remélhetőleg, 
Gyurácz Rékát üdvözölhetjük a döntőben.

Ezen a napon birkózóink is tovább bizonyít-
hatnak: 4.30-tól férfi kötöttfogásban Korpási 
Bálint és Lőrincz Viktor, női 62 kg-ban pedig 
Sastin Marianna kel birokra a győzelemért. 

Kajak-kenuban az előző napon jól szerepelt 
sportolók állhatnak rajthoz a középfutamok-
ban (2.30-tól) és remélhetőleg a döntőkben 
(4.37-től).

Vízilabdában a női negyeddöntők kezdőd-
nek reggel 7-kor. Lapzártánkkor még kérdés, 
hogy ott leszünk-e. 

AUGUSZTUS 4., SZERDA
Megint hajnali 2-kor kezdődik a nap: újabb 
előfutamok sorjáznak kajak-kenuban. Tótka 
Sándor és Csizmadia Kolos K-1 200 m-en, Ta-
kács Kincső és Horányi Dóra C-1 szintén 200 
méteren, a sztárpáros Kozák Danuta és Csipes 
Tamara K-1 500 méteren, Béke Kornél, Varga 

Ádám, Nádas Bence és Kopasz Bálint pedig K-2 
1000 méteren áll rajthoz.

Folytatódik a birkózás, jönnek a döntők, ha 
van kinek, mármint magyar részről, és 6.50-
től Nagy Péter súlyemelőnk is bizonyíthat. 

A női kézilabdában és a férfi vízilabdában a 
negyeddöntőké ez a nap. Hogy magyar részvé-
tellel vagy sem, lapzártánkkor ez még jócskán 
a jövő zenéje. 

AUGUSZTUS 5., CSÜTÖRTÖK
Az előző napon sikeresen teljesítő kajak-ke-
nusainkat a középfutamok és a döntők várják 
2.30 és 5.30 között. 

Öttusában Kovács Sarolta és Gulyás Mi chelle 
(6.00), a férfiak közül pedig Marosi Ádám és 
Kasza Róbert (9.30) kezdi meg a körvívást. 

A női vízilabdások az 5–8. helyért vagy a 
döntőbe jutásért harcolhatnak reggel 7-től 
kora délutánig.

AUGUSZTUS 6., PÉNTEK
Férfi szabadfogású birkózónk, a neve ellenére 
magyar színekben induló Muszukajev Iszmail 
4.30-kor nyolcad-, majd talán negyeddöntőt, és 
ha nyer, 11.15-kor elődöntőt vívhat. 

A kajak-kenuban újabb előfutamok indul-
nak: Balla Virág és Takács Kincső C-2 500 mé-
teren, Adolf Balázs és Fejes Dániel C-1 1000 
méteren, a női és a férfi K-4-esünk pedig 500 
méteren igyekszik 2.30-tól maga mögé utasíta-
ni a világot a vízen.

Kézilabdában a női elődöntők kezdődnek 
10-kor, öttusában pedig Gulyás Michelle és 
Kovács Sarolta menetel tovább 7.30-tól úszás-
ban, lovaglásban, lövészet-futásban és bó-
nuszvívásban.

A női kézilabdások az 5–8. helyért vagy 
a döntőbe jutásért harcolhatnak reggel 7-től 
kora délutánig.

AUGUSZTUS 7., SZOMBAT
Kajak-kenuban az előző nap jól szerepelt ver-
senyzőket láthatjuk a középfutamokban és a 
döntőkben hajnali 2.30-tól, öttusában pedig Ma-
rosi Ádám és Kasza Róbert küzd tovább úszás-
ban, lovaglásban és lövészet-futásban 7.30-tól. 

A délután ismét egy kicsit az atlétáké lehet – 
ha bejut, 13 órától Rivasz-Tóth Norbert gerely-
hajítónk a döntőben bizonyíthat.

9.30-as kezdéssel a női vízilabdások küzde-
nek meg az olimpiai bajnoki címért. 

AUGUSZTUS 8., VASÁRNAP
Az utolsó nap is hajnali 2-kor indul: a férfi vízi-
labdások osztják ki egymás között a helyezése-
ket – a döntő 9.30-kor kezdődik. 

Hajnali 4-től a női kézilabdáé a főszerep – 
előbb a bronzmérkőzést, majd 8-tól a döntőt 
láthatják.

13 órától záróünnepséggel búcsúzik Japán 
és az összes sportoló az olimpiától.

FOTÓK: MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG
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Aki egy órásdinasztiába születik és viszi a szakmát 
tovább, az behozhatatlan előnyre tesz szert azon  
társaival szemben, akik a mesterséget csak az isko-
lában tanulták. Ez nem azért van így, mert az Uni-
cum vagy a KFC panírjához hasonlóan a fogások tit-
kos receptként szállnak apáról fiúra, egyszerűen az 
órajavítás kultúrája, a felhalmozott tudás öröklődik: 
ezt vagy azt a munkafázist a nagypapa is pontosan 
úgy csinálta, ahogy azt a dédnagypapától látta. 

A lényeg a szemnek láthatatlan?

Műhelyébe belépve a falakon, vitrinekben, polcokon 
sorakozó órák szinte mágnesként vonzzák a tekinte-
tet. Az ember úgy belefeledkezik a bámészkodásba, 
hogy szinte az is kimegy a fejéből, hogy mi járatban 
van. Az első kérdés, ami megfogalmazódik, hogy 
vajon hány óra lehet az üzletben. „Fogalmam sincs, 
még soha nem számoltam meg. A falon nagyjából 
50, a kirakatban legalább 60-70 karóra van, nem 
szólva az alkatrésznek szánt vagy gyakorlásra jó 
diribdarabban lévőkről” – mondja a mester, akinek 
szemmel láthatóan tetszik a hatás, amit birodalmá-
nak látványa a betérőből kivált.

Hirtelen nehéz lenne eldönteni, hogy a sokféle 
stílusú, különböző korú álló-, fali-, asztali, zseb-, ka-
rórák közül melyek a legszebbek. Ám Hidvéghy-Ha-
rangozó László ebben a kérdésben távolról sem 
olyan bizonytalan, a szépséget illetően nála a fali-

A családja 125 éve űzi 
a mesterséget, Pozsony 
mellől indultak, végül 
1970-ben a terézvárosi 
Király utcában kötöttek 
ki – Hidvéghy-
Harangozó László már 
az ötödik generáció 
az órásfamíliában. 
Kedvencei a faliórák, 
rendszeresen javít 
19. századi ketyegőket, 
de egy háromszáz éves 
zsebóra sem hozza 
zavarba.

Mestersége a szenvedélye
órák viszik a prímet. Bár az összkép szempontjából 
maga is fontosnak tartja, számára a laikusokkal el-
lentétben nem a dizájn, a szekrény, a számlap, a mu-
tató cirádái vagy éppen elegáns egyszerűsége adja 
meg egy falióra szépségét, hanem a dobozban rejtő-
ző szerkezet. Szerinte a külcsínnél sokkalta lényege-
sebb, hogy milyen az óra hangja. A tökéletes falióra 
nem túl mély, de nem is vékonyka hanggal jelzi az 
idő múlását. Amikor üt, szépen kizengi magát. „Pil-
lanatnyilag egy negyedütős falióra a kedvencem az 
1800-as évek közepéről. Az a különlegessége, hogy 
teljesen eredeti állapotában van, nem gyötörték 
meg sem a háborúk, sem a forradalmak és a gondat-
lan tulajdonosok sem. Még a polírozás is eredeti raj-
ta, amikor az asztalos letisztította, azonnal előjött a 
fénye. Akkor derült ki, hogy ez egy különleges kőris-
fából készült igazi kis csoda” – magasztalja vonzal-
mának tárgyát a mester. 

Nem csak lelkük, 
az óráknak sorsuk is van 

László egy-egy minőségi vagy régi óra javítása köz-
ben nemcsak az időmérő szerkezet precizitásában, 
a régi mesterek találékonyságában gyönyörködik, 
de az órák történelmi fejlődésének útját is nyomon 
követi. 

Szavai szerint régen az emberek nagy becsben 
tartották az álló- és faliórákat, a szép asztali órákat 

Dobi Ágnes
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is akár évtizedeken, évszázadokon át megőrizték. 
Azonban manapság ezek a hangsúlyos darabok a 
modern lakásokból jobbára kiszorultak. Tulajdono-
sai könnyű szívvel megválnak tőlük, fillérekért elad-
ják bárkinek, csak vigyék, hogy végre ne legyenek 
útban. Az sem ritka, a lomisok nagy örömére, hogy 
egyszerűen kidobják őket. „A nagypapa, dédpapa, 
ükpapa karóráját még csak-csak elteszik egy fiókba, 
mondván, hogy bár hordani nem fogja, majd őriz-
geti tovább a gyerek, aki érettségire vagy diploma-
osztóra megkapja” – írja le az órák szomorú sorsát 
a mester.

Változó idő

„Nem csak a régi órák mentek ki a divatból. Mivel 
az okostelefonok mutatják a pontos időt, általában 
sokkal kevesebben viselnek karórát, mint néhány 
évtizeddel ezelőtt. A karóra napjainkban részben 
divatcikké, részben státuszszimbólummá, vagy 
még inkább a társadalmi pozíciót, anyagi helyzetet 
kifejező eszközzé vált. Az órák standardja is meg-
változott. Régen egy női óra mindig icipici volt. Vall-
juk meg, negyven felett nem az volt a fontos, hogy 
a hölgyek lássák a pontos időt, hanem az, hogy le-
gyen rajtuk egy aranyóra kis brillkővel. A mostani 
női órák majdhogynem nagyobbak, mint a 80-as 
évek férfiórái. A férfiak hatalmas, erős búvárórára 
vágynak, ami nagy és kétmillió kilométert bír. A le-
vegőben, a víz alatt, a tűzhányóban, mindenhol mű-
ködik” – jegyzi meg László, akinek a műhelyében, 
a trendek ellenére, olykor valóságos óramatuzsále-
mek is feltűnnek. 

„A XIX. és a XX. század elején készült órákat 
viszonylag gyakran hoznak a kuncsaftok, de több-
ször javítottam már 1700-as évekbeli zsebórákat 
is” – meséli a mester, majd azonnal hozzáteszi: a 
két kezén meg tudja számolni, hogy az ilyen korú 
órák javításával hány órás foglalkozik az országban. 
Ezeket a régi, különleges darabokat tetszhalott álla-
potukból ugyanis csak úgy lehet feltámasztani, ha 
az órásmester a hiba felismerésén túl a szükséges 
alkatrészeket is le tudja gyártani. 

Az órásdinasztia 

Szóba kerül a család története is. László üknagyap-
ja éppen 125 esztendeje, 1896-ban nyitotta meg 
órásműhelyét a Pozsony melletti, akkor még kis fa-
luban, Szencen. „A háború után elvettek mindent, 
kitelepítettek minket Csepelre, azután Hajósra. 
Tönkrement az egész család, dédpapa és nagypapa 
próbálta összerakni a műhelyt, először a konyhában 
dolgoztak, majd szép lassan mindig léptek egy picit 
előre. Végül nagypapám sikerre vitte az ügyet, ami-
kor Budapesten újranyitotta az üzletet a Falk Miksa 
utcában. A Király utcai boltba 1970-ben költöztünk, 
amit 1999-ben vettem át” – foglalja össze röviden 
László az órásdinasztia sorsának alakulását. Hoz-
záteszi, a Király utca 98/B különlegessége, hogy itt, 
amióta az épület áll, mindig órásműhely volt.

A felvetésre, hogy mivel beleszületett az órásmes-
terségbe szinte el sem kerülhette, hogy ne ismerked-
jen meg a szakmával, mosolyogva mondja: „Elkerül-
ni, el lehetett volna, de én mindig is imádtam bent 
lenni a műhelyben a nagypapámmal. Álldogáltam 
mellette, néztem, mit hogyan csinál. Édesapám is 
órás volt, de csak rövid ideig űzte a mesterséget, őt 
jobban érdekelte a kereskedés. Vele ellentétben már 
kisgyerekként beleszerettem az órásmesterségbe, 
igazából egy másodpercig sem volt kérdés számom-
ra, hogy órás leszek. Mesteremnek a nagypapámat 
tekintem, de sokat tanultam a Práter utcai órás szak-
iskolában tanáromtól, Vályi Hubától is”. Mint mond-
ja, ez egy olyan mesterség, amit egy magára valamit 
adó szakember élethosszig tanul. Tökéletesen fedi 
a mondás a valóságot, ami szerint gyakorlat teszi a 
mestert. Kitartó, türelmes, precíz és szakmájára, 
emberségére igényes – szerinte ezek egy tisztessé-
ges órásmester legfontosabb tulajdonságai. 

Minden és mindenki a maga helyén

Nemcsak szakértője, de szerelmese is az antik órák-
nak. Megőrzendő értéknek tartja őket, javításukkal 
és adásvételükkel is foglalkozik. Nem titkolja, min-
dig akad olyan óra, amitől fájó szívvel válik meg. 
Csak olyan vevőnek ad el egy régi órát, akiről úgy 
gondolja, megbecsüli és felelősen bánik majd vele. 
„Szépen mutatnak az üzletben, de nem itt van a he-
lyük. Ezek az órák egy otthon ékei. A halaknak is a 
tengerben, folyókban kell úszniuk, nem az akvári-
umban körözniük” – jegyzi meg. 

A szakmai fogásokat szívesen megosztja a hozzá-
forduló kollégákkal is. Nem akarja magával vinni a 
tudományát, és persze abban is bízik, hogy az órás-
dinasztia történetét, ha felnőnek a gyerekei, fia vagy 
a lánya írja majd tovább. 

 „Még kicsik, de mindketten nagyon nagy öröm-
mel jönnek a műhelybe. A keresztfiam is mondta, ő 
is szívesen lenne órás. Érdeklik őket az órák, majd 
az idő eldönti, hogyan tovább” – mondja a mester 
elgondolkodva. 

Bródy János

FOTÓK: BERECZ VALTER/
KÉPSZERKESZTŐSÉG

Régen egy női óra 
mindig icipici volt. 
Negyven felett 
nem az volt 
a fontos, hogy 
a hölgyek lássák 
a pontos időt, 
hanem az, 
hogy legyen rajtuk 
egy aranyóra 
kis brillkővel.
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Gyerekplacc

A Fonogram-díjas Rutkai Bori 
Banda zenekar negyedik, gye-
rekeknek szóló mesealbuma 
a Zsebtenger partján található 
Kukutyin városkát varázsolja au-
gusztus 7-én, szombaton, 17 óra-
kor a Hunyadi térre. Kukutyinban 
jó szomszédságban élnek a mese-
beli és a valóságos lények: a Csu-
dabogár felemás zoknikat tereget 
a teraszán, miközben Láthatósági 
Bácsi integet neki a piciklijéről. Macika a zenélő játszótérre igyekszik görkoriján, hogy 
le ne késse a vasárnapi pókpingpongbajnokságot. A palotából királyi lakodalmi menet 
táncol át a Szöcske Presszóba, és ott folytatódik tovább a mulatság a Palacsinta Pálya-
udvarról frissen érkezett utasokkal.
Nyárváró, vidám, játékos dalok ezek, amelyek éppúgy megtáncoltatják és elvarázsol-
ják az egész családot, ahogy Boriék eddigi nótái, például a Rizibizi Diszkó, amelyben 
Rizibizi bácsi lézerblézerben Rizibizi nénivel reggelig az egész műsort végigrappeli. 

LR

Az E10 Hunyadi téri programjain a részvétel ingyenes!

Folytatódnak az Eötvös10 
által szervezett nyári 
programok Terézváros 
szívében – a Hunyadi 
téren a következő két 
hétben J. S. Bachtól 
Soltész Rezsőig ível 
az igencsak széles 
spektrumú kultúrkínálat.

Nyár a HunyadinNyár a Hunyadin
Gregoriántól a Rock n’ rollig

A megjelenésünket követő csütörtökön, július 29-én 
18 órakor a Népszerű klasszikusok-sorozat égisze 
alatt a Four Fathers Énekegyüttes áll színpadra, akik 
ezúttal a gregoriántól a rock and rollig mindent be-
dobnak, hogy elkápráztassák a közönséget. A négy 
énekes sok-sok humorral fűszerezett műsora J. S. 
Bach kantátáitól Demjén Rózsi slágereiig igyekeszik 
kimeríteni a műfaj adta lehetőségeket. 

Odessza Anyácska

Július 30-án az orosz, ukrán, görög 
és zsidó muzsikát játszó Odessa 
Mamma áldoz a Zenepavilonban a 
népek zenéjének oltárán. A zene-
kar a Fekete-tengeri kikötővárosról, 
Odesszáról kapta a nevét, amit a he-
lyiek Odessza Anyácskának becéz-
nek. Este 8-tól a soknemzetiségű, 
nyüzsgő város multikulturális han-
gulatát, dalait és táncait idézi meg a 
beszédes nevű együttes, amely ki-
fejezetten nem a passzív befogadás 
híve: művészei közös táncolásra és 
éneklésre csábítanak. A koncerten 
mindenféle nyelven és ritmusban 
felcsendülő daloknak, kupléknak 
és csasztuskáknak, higgyék el, kép-
telenség ellenállni.

Kell egy kis nosztalgia

Az augusztus 3-i kedd a nosztalgiáé: az E10 egy fergetegesnek ígért 
koncerttel kedveskedik az idősebb (és persze ízlés szerint a fiatalabb) 
korosztálynak. A 18 órakor kezdődő múltidéző esten Bakacsi Béla, 
Karda Bea és Soltész Rezső sokak által ismert örökzöldekkel kalan-
doznak a búcsúzó ezüst nyár és az ellenállhatatlanul marasztaló kérés 
között: Várj, ne rohanj el semmiért!

Vegyük komolyan!

A 27 éves múlttal büszkélkedő Prima Primissima Dí-
jas Fourtissimo zenekar augusztus 5-én, 18 órakor 
a komolyzene terepéről startot véve mutatja meg, 
miként lehet a népszerű klasszikusokat könnyedén 
interpretálni. Az együttes alapító testvérhármasa, 
Kuna Valéria, Márton és Gyula komolyzenészként 
kezdte pályafutását, és az évtizedek alatt több hazai 
és nemzetközi zenei versenyen győzedelmeskedett. 
Az így megszerzett tudás esszenciálisan jelenik meg 
crossover műsorukban, amely a 21. század zenei 
nyelvén megfogalmazott, kissé slágeresített klasszi-
kus művekből áll.
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 FILM 

Sose késő kémnek állni
Egy chilei idősotthon lakóinak életéről készült dokumen-
tumfilmet forgatni Maite Alberdi rendező, és közben is-
merkedett meg Romulóval, a magánnyomozóval, akit egy 
idős hölgy lánya bízott meg, hogy derítse ki, a gondozók 
rendesen bánnak-e az édesanyjával. Romulo ezért apró-
hirdetést adott fel egy santiagói lapban, amiben 80–90 
év közötti, műszaki érdeklődésű férfit keresett, bizalmas 
munkára. Ekkor toppant be a képbe lelkes jelentkezőként 
Sergio, a frissen megözvegyült úr, akiben a dokumen-
tumfilmesek is meglátták a sztorit. Párhuzamosan for-
gattak ők is, és az otthonba titkos küldetéssel „kémként” 
beköltöző Sergio – bár az ő, szemüvegszárba rejtett kame-
rás felvételeiből utóbb keveset tudtak használni, mert az 
öregúr rendre akkor kapcsolta be a felvétel gombot, ami-
kor inkább kikapcsolni kellett volna, mert például épp a 
mosdóba ment. De a mindenkivel kedves, remek társalko-
dó- és fonalgombolyító partner Sergio az, akinek a szem-
szögéből igazán megismerjük, megszeretjük az otthon 
lakóit. A többségben hölgy idősek befogadják, valósággal 
körberajongják az öregurat, aki udvariasan visszautasít 
egy házassági ajánlatot is, mivel még friss a gyásza. Mi-
vel nem bukkan nagyobb bűncselekményre pár elcserélt 
hálóingnél és egy elcsórt nyakláncnál, amit a Marta nevű, 
kissé demens hölgy magához vett, a küldetése ezzel véget 
is érhetne. Csakhogy Sergio ennél komolyabban veszi a fel-
adatát, amiben végre újra hasznosnak, fontosnak érezheti 
magát, és hosszas jelentésekben beszámol Romulónak az 
otthon valamennyi lakójáról, a napi étlapról és a „társa-
sági programokról” mint a születésnapok és a temetések. 
Ő fogalmazza meg a valódi bűncselekményt, hogy bár az 
otthon számos lakójának akadnak rokonai, sőt, népes csa-
ládja, több gyereke, unokája, szinte senkit nem látogatnak, 
nem küldenek nekik még fotókat se magukról, így hagy-
va az immár láthatatlanná vált időseket feledésbe és ma-
gányba merülni. A szívbemarkoló igazság Sergio számára 
is egyre elviselhetetlenebbé válik, így úgy dönt, visszatér a 
családjához, de története mementóként ott marad a nézők 
lelkében. A különleges filmet Chile Oscarra is jelölte, vé-
gül nem jutott be a végső körbe, talán mert nem szívesen 
szembesülünk a ténnyel, milyen méltatlanul bánik a világ 
az öregekkel, akiknek az életünket is köszönhetjük. 

(Kedves kém, forgalmazza a Vertigo Média)  BO

 FILM 

Két nyári szerelem
A nyár legderűsebb olasz soroza-
tában három gyerekkori jóbarát, 
Daniel, Luca és Sandro történetét 
ismerjük meg, párhuzamosan kö-
vetve a gyermekkori és fiatal fel-
nőttkori életüket. Mindkettő az in-
ternet körül forog, csak másképp: 
tiniként Daniel apjának első, 
betárcsázós modemes számító-
gépe segítségével egy varázslatos 
új világ nyílik meg előttük, ahol 
minden tudás elérhető, és még 
szexképeket is le lehet tölteni, 
amiket floppyra kimásolva pár száz líráért lehet árulni, hogy a pénzből Xboxot 
vagy koncertjegyeket vehessenek. Felnőttként már ez az egész életük, még min-
dig együtt lógva okostelefonos alkalmazásokat fejlesztenek, és a munka mellett 
csak az online világban pörögnek, itt játszanak és itt is ismerkednek. Luca csak 
csetelni szeret, személyes kapcsolatai szinte nincsenek, Sandro bár házas, de fél 
elkötelezni magát, hátha lemarad valami fontosról, Daniel pedig a randiappok 
megszállottja, így akarja megtalálni az igazit. Csakhogy az analóg élet is tartogat 
meglepetéseket, mert az egyik vakrandira nem egy ismeretlen új lány, hanem a 
gyerekkori szerelmének a legjobb barátnője, Matilda érkezik meg. Daniel nem 
ismeri fel, így bolondul bele, míg Matilda nem meri elmondani az igazat, hiszen 
hamarosan férjhez megy, így a bolondos első randi után Hamupipőkeként eltű-
nik. Üvegcipő és online elérhetőség híján Daniel egyetlen módon tudja megta-
lálni, ha a valóságban keresi őt. A szimpatikus karakterek, az internet hőskora 
iránti nosztalgia és az online világ bűvkörébe beszippantott mai fiatalság vissza-
találása az életben igazán fontos dolgokhoz – mint a barátság, a szerelem és az 
önazonosság – egyszerre tartalmas, tanulságos és felhőtlen szórakozást nyújta-
nak tinédzserkortól felfelé az egész családnak. 

(Az 56K generáció, Netflix)  BÁLINT ORSOLYA

 SZÍNHÁZ 

Alkalmáté Trupp: Jordán Adél
A legendás Máté-Horvai osztály so-
rozata, amelyben nyaranta mindig 
más-más osztálytársukról valla-
nak az egykori színinövendékek, 
2021-ben véget ér: az utolsó „le-
leplezett” színész Jordán Adél lesz, 
akit sorsolás útján választottak 
ki a pellengérre állításra. „Ez egy 
szerződésszerűség egymás között, 
mármint, hogy végigcsináljuk, ha 
van rá lehetőség” – mondta a kü-
lönös előadásokról Máté Gábor, 
aki nyáron tizenötödik diákjának 
az életét rendezi meg. A járvány-
helyzetre való tekintettel augusztus 
5-én 20.30-kor, 6-án, 7-én és 8-án 
pedig 18 órakor és 20.30-kor a Benczúr kert ad otthont a Jordán Adél-darabnak. A 
színésznő életének meghatározó eseményeit Czukor Balázs, Dömötör András, Járó 
Zsuzsa, Kovács Patrícia, Máthé Zsolt, Mészáros Béla, Mészáros Máté, Péter Kata, 
Szandtner Anna, Vajda Milán és természetesen maga Jordán Adél eleveníti fel. 

Esőnapok: augusztus 9., 10., 20.30.
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KALLA ÉVA

Viola galambocskái

Violának folyton baja támadt a szomszédokkal a ga-
lambok miatt. Magányosan élt, a galambjai jelen-
tették számára a családot. Az volt a meggyőződése, 
hogy a gyerekei lelkét őrzi a négy galamb. A ligetben 
találkozott velük. Munka után nem szokott egyenesen 
hazamenni az üres lakásba, leült egy padra, elidőzött 
az emlékeivel. Az uzsonnára magával vitt egy szem 
kiflijét is itt szokta megenni, addig egy falatot sem bírt 
lenyelni, úgy összeszűkült a gyomra még a gyűjtőben. 
Délutánig csak feketét vett magához, s legtöbbször 
már egy fél doboz cigi is odalett. A legolcsóbb cigaret-
tát szívta, szűrő nélkülit, s ha tehette volna, munkahe-
lyén is egyiket gyújtotta volna a másik után.

Most is, ahogy leült a padra, elővette a kiflijét, s épp 
bele akart harapni, amikor odatotyogott hozzá négy 
galamb, vagy gerlice. Valójában nem tudta eldönteni, 
nem tanulmányozta őket behatóan, de mindig szerette 
nézni, ahogyan szálldosnak a magasban, s közben azon 
gondolkodott, vajon milyen céllal röpdösnek ide-oda. 

Nos, amikor odatipegett elé a négy kis galamb, 
egyenesen a szemébe néztek és illegették magukat 
kecsesen, mintha azért kelletnék magukat, mert 
éhesek, s épp az ő kiflijével szeretnének jóllakni. 
Tétovázás nélkül elcsipegette nekik a kiflit, s jóleső 
érzés szállta meg, hogy ő is tud jót tenni valami cse-

Lassan ötven éve augusztus 
2-a cigányholokauszt 
emléknapja – 1972-ben 
döntött úgy a Cigány 
Világszövetség, hogy az 
1944-es véres éjszaka 
tiszteletére emléknappá 
avatja a nyár utolsó 
hónapjának második napját. 
Azon a bizonyos háborús 
éjjelen, 3-ára virradóra 
számolták fel az auschwitz-
birkenaui II/E cigánytábort, 
kivégezve még gyorsan 
utolsó 3000 lakóját is. 
Az emléknapon, délben, 
világszerte egyperces néma 
csenddel hajtanak fejet 
az áldozatok előtt, itthon 
rendszerint virrasztást is 
rendeznek az emlékükre. 
Mi erre a napra Kalla Éva 
író, a Nemzetközi Cigány 
Filmfesztivál (Romani Film 
Fest) alapító-szervezője, 
valamint az Országos 
Roma Írótalálkozó életre 
hívója nálunk debütáló 
novellájával emlékezünk.

Emlékezés Emlékezés 
az áldozatokraaz áldozatokra

kélységgel. Eddig nem törődött ilyesmivel, elég volt 
neki a maga baja.

Aznap elégedetten sétált haza. A következő hetek-
ben minden megismétlődött, s ő mindannyiszor oda-
adta nekik a kiflijét. Egy idő után alig várta a munkaidő 
végét, hogy találkozhasson velük. Beszélt hozzájuk, 
becézgette őket, annyira szelídek voltak, még a vállára 
is rátelepedtek, s a szárnyaikkal simogatták az arcát. 
Ők lettek a családja az odaveszett családja helyett.

Egy napon ágyba döntötte valami nyavalyás kór-
ság, épp csak annyi időre bírt felkelni, míg megká-
vézott és elpöfékelt hozzá jó pár cigarettát, s máris 
visszabújt a meleg paplan alá. A külváros szegényne-
gyedében az udvari szoba-konyhás lakásában ő volt 
az egyetlen egyedül élő, a többi mindegyikében nagy 
családok laktak sok-sok gyerekkel. Zsivaj, lárma, 
hangos zeneszó keserítette meg Viola délutáni, esti 
pihenését, de nem pörölt senkivel emiatt.

A beteg asszony félálomban volt már, amikor nagy 
kiabálásra lett figyelmes. Anyukák őrjöngtek a gyere-
keikkel, hogy ne fogják meg a galambokat, mert fertő-
zést kapnak. Nagy nehezen feltápászkodott és kiment 
az ajtaja elé megnézni, mi történt. Még a szája is tát-
va maradt úgy elámult, ott burukkolt a négy galamb, 
mintha arra várnának, engedje be és etesse meg őket. 
Nem értette, hogyan találtak rá, hamarjában azt sem 
tudta, mi legyen, de gyorsan észhez tért és behívta 
őket. Elmorzsolta a kiflit, négy kis tálkában vizet kap-
tak. Bele is fáradt ennyi munkába, s amikor lefeküdt, a 
tubicái az ágyára szálltak és vigyázták őt. 

„Biztosan a négy gyermekem lelke szállt beléjük, 
csakis az lehet, máskülönben nem ragaszkodnának 
ennyire” – gondolta. 

Korán férjhez ment, huszonkét évesen már két 
ikerpárral büszkélkedhetett, két fiú, két lány, egy-
petéjűek. Előbb a fiúk, aztán a kislányok jöttek. Igaz, 
nem akartak ennyi gyereket, a fiúk után még egy 
kislányt szerettek volna, de így adta nekik a Terem-
tő. „Istenem, de szépek voltak!” – sóhajtott. Göndör 
hajuk szinte kéklett, s olyan fehér bőrük volt, akár a 
frissen esett hó. A fiúk négy-, a lányok kétévesek sem 
voltak még, amikor bevagonírozták a telepieket a né-
metek a nyilasok segítségével. A komáromi Csillag-
erődben szállásolták el őket a pincébe a sötét, nedves 
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betonra, még szalma sem került alájuk. Az erős férfi-
akat, a férjét is nyomban felrakták egy másik vagon-
ra, senki sem tudta, hol lesz a végállomásuk.

Viola láza magasra szökött, a galambok helyében 
a gyerekeit látta s még a babaillatukat is érezte. 

– Jaj, Istenem, de rosszat álmodtam, de hála csak 
álom volt, mind megvagytok. Maradjatok egy kicsit 
nyugton, mindjárt felkelek, összeszedem magam 
azonnal, csak olyan gyenge vagyok – ezzel el is aludt. 

Hajnaltájt ébredt, gyenge fény szűrődött be az 
ablakon, a félhomályban észrevette a galambokat, 
akik éberen őrizték őt. Összezavarodott, nem tudott 
különbséget tenni álom és valóság között. 

– Hol vannak a gyerekeim, s ti hogy kerültetek ide?
Lassan kivilágosodott benne az előző nap dél-

utánja, amikor beállítottak a galambok, s hogy álmá-
ban körülötte voltak a gyerekek. 

– A Csillagerődben a hideg a csontunkig hatolt, 
befolyt a víz, minden ruhánk átázott, s enni mást 
sem kaptunk csak egy kis káposztalevelet, azért a kis 
fekete kenyérért meg, amit ledobtak az őrök fentről, 
az asszonyok egymás haját szaggatták, hogy jusson 
a kicsinyeiknek – sorolta a galamboknak, mintha a 
gyerekeinek beszélne. – Elvesztetek mind, előbb ti, 
cseppecske kislányaim, a gyönge testetek kimeredt 
a kezeim között, aztán ti következtetek, szebbnél is 
szebb kisfiaim. Hogy hány napig nem vették észre, 
arra már nem emlékszem, akkor sem számoltam a 
napokat, csak rejtegettelek benneteket, hogy ne vi-
gyék el tőlem a kis testeteket. Mégis megtörtént, a 
vigyázó kitépett az ölemből, el sem temethettelek 
angyalkáim, talicskáról fordítottak ki benneteket a 
trágyadombra. A trágyadombra, mint az állatok ürü-
lékét! Hát nem ember gyerekei voltatok, csak mint az 
állatoké, annak néztek minket! Engem megtartott a 
Teremtő, megtartott – nyüszített szívszaggatóan –, 
hogy örökre hordozzam a kínomat. Hát mért nem 
veszejtesz már el? Hallod, te Kegyetlenség?

– De, ugye, ti vagytok a magzataim, Gusztikám, 
Rudikám, Vicuskám, Veruskám? Ugye a ti lelketek 
van ezekben a kedves galambocskákban? Mondja-
tok valamit! – Erre a galambok hangos burukkolásba 
fogtak, mintha értették volna a szót, és hozzásimul-
tak, átölelték a szárnyaikkal, csőrükkel apró koppin-
tással ütögették az arcát gyengéden. Most már biztos 
lett benne, hogy visszatértek hozzá a gyerekei a ha-
lott porukból. Összevissza ölelgette-csókolgatta őket, 
közben folyt a könnye az örömtől. – Visszakaptalak 
benneteket, az Isten csodát tett! Mégis csodát tett ve-
lem! Köszönöm, Uram, hogy ilyen jó vagy hozzánk! 
– és keresztet vettet háromszor.

Máris erőre kapott, elmúlt a láza is. – Ideje dolog-
ra kelni – mondta –, főznöm kell, nem lehet mindig 
száraz kiflit csócsálnotok. Addig menjetek, mozgas-
sátok meg magatokat, de ne repüljetek messzire, 
csak itt az ajtó előtt játsszatok! 

A galambok szót fogadtak, ott repdestek az ajtó 
körül, s közben bizony potyogtattak is. Ebből lett a 
patália! A szomszédok féltették az udvaron bóklászó 
gyerekeiket, éktelen veszekedésbe fogtak. Szidták 
Violát, amiért idekapatta ezeket a veszélyes mada-
rakat. Be akartak menni hozzá a lakásba, hogy jól 

elverjék, de a galambok útjukat állták. Ettől még na-
gyobb haragra gerjedtek, s erős vízsugárral üldözték 
el a kis jószágokat. Viola nem törődött velük, bízott 
benne, hogy a gyerekei okosak, majd este kopogtat-
nak, amikor már nem látja őket senki.

Valóban, este megérkeztek a galambok, de másnap 
megismétlődött ugyanaz a csetepaté, s azt követően 

éveken keresztül minden áldott napon. Belefáradt 
Viola a szomszédokkal való állandó bajlódásba, 
hiába is magyarázta nekik, hogy a galambok 
a családja, ebből azok háborodott elméjűnek 
könyvelték el, és már csak vén bolond asszony-
nak nevezték, s amikor csak alkalmuk nyílt rá, 

borsot törtek az orra alá. Ilyen a gyenge ember, 
szereti a nála gyengébbet bántalmazni, attól job-

ban érzi magát a bőrében, holott tisztában van a 
saját elesettségével, de valahogy megszállja a gonosz, 

s kárörvendően dörzsöli a tenyerét. A galambokat kavi-
csokkal hajigálták. Volt, hogy Violát is homlokon talál-
ták, jó, hogy nem szakadt be a feje, de annyira vérzett, 
hogy végül mentőt kellett hozzá hívni. A gyerekek sem 
maradtak ki a kínzásából, követték szüleik mintáját, és 
senki sem figyelmeztette őket az otromba viselkedésük 
miatt. Csúnya mondókákat találtak ki rá: 

Viola, Viola, vénasszony, 
galambokkal turbékol, 
ha megdöglik, megdöglik,
annak örül a patkány is. 

Szomorú volt Viola, hogy nem lehet együtt háborítat-
lanul a kicsi gyermekeivel, a galambocskáival. A bánat 
kiült az arcára, bele is öregedett, megráncosodott már 
akkor, amikor a gyűjtőből visszatért, a folytonos meg-
aláztatás még inkább megöregítette. Keserűségében 
legtöbbször nem volt kedve kikelni sem az ágyából. 
Ott volt jó neki, vele együtt pihentek a galambok is.

A szomszédok egy napon arra figyeltek fel, hogy 
már régóta nem látták Violát. Kihívták a rendőrséget, 
rátörték az ajtót. A teste már bomlásnak indult, a nyi-
tott ajtón át szélsebesen repültek ki a galambok.

Megkönnyebbültek a lakók, hogy egy gonddal ke-
vesebbjük lett Viola halálával. Egy szép nyári délután 
éppen kint trécseltek az udvaron, amikor öt galamb 
jelent meg felettük, körbe-körbe repkedtek, majd el-
szálltak és soha többé nem látták őket. 

FOTÓ: BÉRES MÁRTON
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Tizenkét éve nyitott, 
mégis csak tízévesnek 
mondja magát a Zsivágó 
kávézó. „Nem tudtuk 
megünnepelni sem a 
tizedik, sem a tizenegyedik 
születésnapunkat a járvány 
miatt, most talán sikerül 
pótolnunk” – magyarázza 
Kincses Bálint, a hely 
társtulajdonosa, miért 
„fiatalítja magát” a hely. 
Ami azt illeti, a pandémiát 
és az utcában zajló 
végeérhetetlen építkezést is 
nagyon unják már, de most 
talán mindkettő 
a végéhez közeledik.

A Zsivágó családi vállalkozás, méghozzá orosz 
felmenőkkel büszkélkedő famíliáról van szó, ez 
magyarázza az orosz békebeli miliőt még az előző 
századelőről. A stílus egyszerre eklektikus és idézi 
meg azt az orosz teázós hangulatot, mintha Tolsztoj 
bármikor betoppanhatna és leülhetne közénk. Ezt 
a barátságos kettősséget a törzsközönség is díjaz-
za: napközben kávéznak, teáznak vagy egy kakaó 
fölött beszélgetnek a párok, esetleg kisebb asztal-
társaságok, estefelé viszont nagyobb szerep jut már 
a minőségi italoknak és a valamivel harsányabb 
szórakozásnak. „Kézműves söröket és kis tételszá-
mú, kevésbé ismert hazai borokat kínálunk. Nem 
megyünk el a specialitások, különlegességek irá-
nyába, de igyekszünk olyan szortimentet tartani, 
ami egyedivé és érdekessé tesz bennünket” – mutat 
rá Kincses, aki a szinte csak itt kóstolható magyar 
cider re is felhívja a figyelmet. 

Kiugranak előadás közben

A minderre nyitott megbízható törzsvendégekre 
nagy szükség van most: a külföldi vendégkör az 
elmúlt másfél évben szinte teljesen kiesett, pedig 
a Zsivágót ajánlja a Lonely Planet és más európai 
útikalauzok is – sokan fedezték fel maguknak a he-
lyet, amíg lehetett. Vannak állandó asztaltársasá-
gok is, egy idős hölgyekből álló csoport például heti 
rendszerességgel ül be rozézni a Zsivágóba. Kevés-
sé meglepő módon komoly szimbiózis alakult ki a 
Radnóti Színház stábjával és közönségével is. A leg-
jobban értesültek már azt is tudják, hogy az előadás 
szünetében előbb kerülnek sorra, ha átszaladnak 
a Zsivágóba, mintha a színházi büfénél állnának 

Tegyen félre 
két adag pirogot

Komoly szimbiózis alakult ki 
a Radnóti Színház stábjával 
és közönségével is: a legjobban 
értesültek már azt is tudják, 
hogy az előadás szünetében 
előbb kerülnek sorra, 
ha átszaladnak a Zsivágóba, 
mintha a színházi büfénél 
állnának sorban.

FOTÓK: ADRIÁN ZOLTÁN/
KÉPSZERKESZTŐSÉG

sorban. Sőt, olyan felkészült teátrumlátogatók is 
vannak, akik előre megrendelnek az előadás szüne-
tére két pofa sört és két forrón gőzölgő pirogot, amit 
aztán kényelmesen el tudnak fogyasztani, amíg a 
színészek kifújják magukat az öltözőben. 

Pirog harmonikaszóval

A pirog a Zsivágó emblematikus fogása, szintén 
hozzájárulva az orosz atmoszférához. Utóbbihoz 
ráadásul a gyakran felhangzó harmonikaszó is szé-
pen passzol. A Zsivágó ugyanis rendszeresen ad te-
ret kulturális projekteknek, előadásoknak vagy épp 
próbalehetőséget amatőr színházi társulásoknak. A 
harmonika legközelebb Móser Ádám kezében har-
san fel, aki augusztus 11-én debütál legújabb triójá-
val, amely tangókat, balkáni dallamokat, klezmert, 
francia sanzonokat és oroszos számokat egyaránt 
magabiztosan játszik. „Előbb-utóbb csak elkészül 
az építkezés is itt a Paulayban, és nem csak az épít-
kezési ponyvát láthatják a vendégeink, ha kinéznek 
a jelenleg eléggé lehangoló utcafrontra; alig várjuk, 
hogy újrainduljon az élet” – bizakodik Kincses Bá-
lint, aki nagyobb teraszban, több kiülős lehetőség 
megteremtésében is gondolkodik. 
 BK 
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A nyár legmelegebb napjaiban 
érdemes több dologra is 
odafigyelni, elsősorban arra, hogy 
igyekezzünk elkerülni a direkt 
napsütést: ha például muszáj 
ügyeket intézni, akkor inkább késő 
délután vagy korán reggel tegyük. 

Érdemes jól szellőző fejfedővel (szalmakalap) 
védeni magunkat a napszúrástól. Ne feledkez-
zünk meg bőrünk védelméről sem: a magas 
(akár 50-es) faktorszámú naptejjel ne csak a 
strandon, de egy egyszerű sétára is kenjük be 
magunkat. Amikor a legmeredekebben süt 
ránk a nap, 11 és 15 óra között, lehetőleg húzód-
junk árnyékba.

Nagyon fontos az elegendő mennyiségű fo-
lyadék bevitele is, ami alkohol- és szénsavmen-
tes legyen. Ne feltétlenül csak tiszta vizet fo-
gyasszunk, mert szervezetünknek szüksége van 
az izzadás során elveszített anyagok pótlására 

is. Ha van rád mód, ihatunk például 
izotóniás italokat, ezekből por 
formájú, olcsóbb terméke-
ket is be lehet szerezni. 
A mennyiséget illetően 
az az ajánlás, hogy egy 
felnőtt naponta 2,5-3 
liter folyadékot igyon 
meg, ha nem végez fizi-
kai munkát és neutrális 
hőmérséklet (21-22 fok) 
van. Minél jobban felszökik 
a hőmérő higanyszála és minél 
nagyobb megterhelésnek vagyunk 
kitéve, a folyadék annál több legyen, 
szélsőséges esetben akár 4-5 liter is. Az időseket 
külön figyelmeztessük a folyadékfogyasztásra, 
mert a kor előrehaladtával a szomjúságérzet 
csökken, így ők sokszor elfelejtenek inni.

Nagyon fontos, hogy a bőrünk állapotát, az 
anyajegyeinket figyeljük, ezek ugyanis az ext-

és a kertészetekben is kaphatók. A hőség ak-
kor is ad feladatokat, ha otthon tartózkodunk. 
Néhány hasznos trükkel megelőzhetjük, hogy 
növényeink hőgutát kapjanak. Ha van rá mód, 
akkor igyekezzünk a növényeket úgy elhelyez-
ni, hogy a napfény a délelőtti vagy a délutáni 
órákban érje őket. Déli fekvésű helyeken vá-
lasszunk szárazságtűrő, napimádó virágfaj-
tákat. Ilyen a cickafark, a cseppecskevirág, a 
kínai szegfű, a menyecskeszem, a ligeti zsá-
lya, a napszemvirág, a levendula, a leander, a 
rézvirág, a hibiszkusz, a csupros harangvirág 
vagy a cserjés margitvirág. De jól bírják a na-
pot a mediterrán citrusfélék, fűszernövények 
és persze a sivataghoz szokott kaktuszok is.

A talajtakarás, mulcsolás csökkenti a párol-
gást és megvédi a növényt attól, hogy a földje a 
tűző napon kiszáradjon. A máztalan agyagcse-
repek előnyös tulajdonságai a hőségben hát-
ránnyá válnak, pórusain keresztül az öntözővíz 
nagyon gyorsan elpárolog. Ez ellen úgy véde-
kezhetünk, hogy nedves vászondarabbal kör-
betekerjük. Kevésbé melegszik át a növények 
földje, ha a cserepüket megduplázzuk. 

Ismerjük a szabályt, a sötét színek elnyelik, 
a világosak visszaverik napfényt, ezért a sötét 
kaspókat, balkonládákat vonjuk be fehér vá-
szonnal vagy papírral.

Az öntözést a kora reggeli órákra időzítsük, 
a tikkasztó melegben naponta kétszer, este is 
érdemes a növényeknek vizet adni. De túlzá-

ZÖLD TÁRSAINK

Hőség a balkonkertben
Júliusban a balkonkertészeknek 
fokozottan kell ügyelniük arra, 
hogy a tartós kánikulát a növényeik 
is átvészeljék. Velünk ellentétben 
virágaink, zöldségeink 
nem mennek szabadságra, 
így akkor is gondoskodnunk kell 
róluk, ha 1-2 hétre elutazunk. 

A legegyszerűbb megoldás, hogy megkérjük 
valamelyik szomszédunkat, megbízható isme-
rősünket, hogy naponta öntözze meg a „kis-
kertünket”. Jó szomszéd vagy jó barát híján 
magunk is megoldhatjuk, hogy növényeink 
távollétünkben is vízhez jussanak. Erre köny-
nyen kivitelezhető módszer, ha automata ön-
tözőt készítünk. Ezt kétféleképpen is megte-
hetjük. Az egyik, hogy egy műanyag palackot 
megtöltünk vízzel, és az aljáig lenyomunk 
egy lámpakanócot, kellő hosszúságú spárgát 
vagy – miután mindkét végéről eltávolítottuk a 
műanyagot – egy pamutból készült cipőfűzőt. 
A zsinór másik végét nyomjuk le a növény 
földjébe jó mélyre, lehetőleg a gyökér köze-
lébe, így a felszívott víz a szomjazó virághoz 
kerül. A másik, hasonlóan egyszerű megoldás, 
hogy a vízzel töltött műanyag flakon kupak-
jára néhány apró lyukat fúrunk, és ügyelve 
arra, hogy ne sértsük meg a növény gyökerét, 
szájával lefelé a cserépbe szúrjuk. Természe-
tesen vízadagoló alkalmatosságok üzletekben 

rém napsugárzás hatására változhatnak. Ezt a 
legjobb szakemberre, bőrgyógyászra bízni, és 
nem csak a nyári a szezonban. Különösen figyel-

jenek oda az érzékeny bőrű, világos hajú, 
szeplős emberek.

Akinek van klímaberende-
zése, használja azt okosan! 

A hőmérsékletet a kör-
nyezeténél mindössze 
5-10 fokkal hűvösebb-
re érdemes beállítani, 
és figyelni kell, hogy 
ne érje huzat közvetle-

nül a testünket. Akinek 
nincs légkondicionálója, 

az hajnalban, este csinál-
jon kereszthuzatot, sötétítse 

be a lakást és használjon ventilá-
tort. Egy megnedvesített törülköző is jó 

szolgálatot tehet, amivel időnként átdörzsöljük 
magunkat. 

Végezetül azt kérem, figyeljünk egymásra is, 
mert az extrém meleg gyakran hirtelen rosszul-
léteket okozhat.

DR. TIMÁR RÓBERT terézvárosi háziorvos

sokba azért ne essünk, a túlöntözéssel éppúgy 
elpusztíthatjuk virágainkat, mint ha elfeled-
kezünk a locsolásukról. Tilos a növényeket fe-
lülről locsolni, részint azért, mert az esőszerű, 
permetező locsoláskor a föld megnyílik, hogy 
befogadja a vizet, és sajnos úgy is marad, ezáltal 
a nedvesség villámgyorsan elpárolog. Másrészt 
gombás betegséget okozhat.

Ha nem voltunk elővigyázatosak és a nö-
vényünk levelei teljesen elszáradtak, akkor 
se adjuk fel azonnal a reményt. Nézzük meg, 
hogy a szárában van-e élet! Ha nincs, akkor el-
lenőrizzük a gyökérzetét. Ha úgy tűnik, hogy a 
szár vagy a föld alatti rész él, akkor vágjuk visz-
sza teljesen és merítsük vízbe egészen addig, 
amíg a föld teljesen átnedvesedik. Tegyük egy 
napfénytől jobban védett helyre, és az elkövet-
kező napokban adjunk neki gyakrabban, kis 
adagokban vizet. Ha a mentőakciónk sikeres 
volt és a növény újra kihajt, akkor 2-3 hét múlva 
ültessük át tápanyagban gazdag, kókuszrosttal 
kevert földbe.  DÁ

Hogyan „éljük túl” a kánikulát?
AZ ORVOS VÁLASZOL
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ország 
autójele

Szablya
----------------
Dél-koreai 
autómárka

Hal petéje Csak eleje! Konyhakerti 
növény

Lítium 
----------------

Karda ..., 
énekesnő

Melák 
----------------

Győz

Járom
----------------
Kerek betű

Növényi 
kúszó szár

Ray Kroc
idézet 
1. rész D
Gyorsan 
beszél

Ázsiai 
bérkocsi

----------------
Idézet 
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Ír énekesnő
Dolog 
része!
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D.T.Z

Sovány ló
Kor angolul 
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Rénium 
Nóta
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autómárka
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betakarít 

----------------
Pléd
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Oxigén

Táplál Hajít Amper
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----------------
Talány
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színész
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Teller ..., 

atomfizikus

Ütős 
hangszer
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----------------
Vera része!

Méter Ady 
múzsája Hon Traktor 

húzza
Dolce 

magyarul

... Pacino, 
színész Hidrogén Információ

Csíkos fejű, 
éjjeli emlős
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Át keverve!

Egyiptomi 
napisten

Juttat
----------------

Siemens
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----------------
Amennyiben
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népiesen

Ételízesítő
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eszközökkel 
foglalkozó 
személy
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3 letter words

 Fék

 Gin

 Hév

 Idõ

 Tea

 Töm

 Üde

4 letter word

 Évad

6 letter words

 Apátia

 Egybõl

 Falánk

 Higgad

 Itatós

8 letter word

 Ominózus

9 letter word

 Mégiscsak

10 letter words

 Díszkiadás

 Vénasszony

BEÍRANDÓK:

3 betűs szavak:

Fék

Gin

Hév

Idő

Tea

Töm

Üde

4 betűs szavak:

Évad

6 betűs szavak:

Apátia

Egyből

Falánk

Higgad

Itatós

8 betűs szavak:

Ominózus

9 betűs szavak:

Mégiscsak

10 betűs szavak:

Díszkiadás

Vénasszony
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VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, 

WC-tartályok, WC-csészék javítása, 

cseréje. Mosó-, mosogatógépek 

bekötése. Anyagbeszerzéssel. 

Tel.: 06-30-447-36-03

INGATLANIRODÁNK eladó 

lakásokat keres! Jutalék 3,5%, 

ügyvéd ingyen, külföldi vevők elérése. 

Ismerős lakása eladó? 

Hívjon, Ön is jutalékot kap!

 06-20-9-600-600

PEDIKŰR nőknek, férfiaknak. 

Bőrkeményedések, tyúkszemek, 

körmök kezelése, masszírozás, 

lakkozás. Hegedű utca 5. 

+36-70/326-2614, cilipedikur.hu

Szabó Balázs vállalja kémények 

bélelését, építését, kondenzációs 

kazánok telepítését 

teljes körű ügyintézéssel. 

06-20-264-7752 

Nerc-, róka-, mindenfajta 

szőrmebundát vásárlok, teljes 

ruhanemű-hagyatékot, 

kiegészítőket: 0620/229-0986

Fiatal értelmiségi házaspár 

életjáradékot fizetne. 

Keressen bizalommal: 

06-70/252-48-97

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 fizetés kizárólag 

átutalással történhet, személyes 

ügyintézésre és befizetésre átmenetileg 

nincs lehetőség.

 APRÓHIRDETÉS      

27

Július 31-én folytatódik az Eötvös 10 
nagyszabású programsorozata,  
a Nemzetek Fesztiválja, amelynek 
következő vendége Spanyolország. 

Ezen a napon nem kell útlevél ahhoz, hogy átél-
hessük az ízig-vérig hispán életérzést, ugyanis az 
Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér a Spanyol 
Nagykövetséggel és a Cervantes Intézettel karöltve 
a Hunyadi térre hozza az Ibériai-félszigeten fekvő 
csodálatos országot. A tér mini Spanyolország-
gá alakul át, ahol még új utcanevek is kikerülnek, 
hogy a közönség könnyebben tájékozódhasson a 
színes programok között.

A spanyolok legismertebb édességétől kezdve 
vérpezsdítő táncaikon át egészen az összetéveszt-
hetetlen irodalmukig, mindenből jut egy csipetnyi 
Terézvárosba erre a délutánra. 

16.15-kor Anunciada Fernández de Córdova 
nagykövet avatja be az érdeklődőket a spanyol 
konyha egy kis szeletének rejtelmeibe: gazpachót 
készít, amelyet a jelenlévők meg is kóstolhatnak.

16.45-kor Zoltai Döme és Tóth Benedek spanyol-
gitár-koncertje fűti tovább a hangulatot, 17.15-kor 
pedig Rezes Judit ad némi ízelítőt a spanyol iroda-
lomból: Julia Otxoa: Különös küldemény című mű-
véből olvas fel.

17.30-kor a Líra-Pont teraszán Dukát Csilla, a 
Szent Jakab Társaság elnöke mesél a Caminóról: 
Amint kint, úgy bent; 18.15-kor pedig Pirók Zsófia 
és Lippai Andrea táncművészek flamencoestje, va-
lamint Alex Torres gitár- és Tar Gergely ütősjátéka 
idézi meg a Hunyadi téren a vérbő spanyol tempe-
ramentumot.

19.30-kor újabb spanyolgitár-koncert vezeti fel 
az esti fiesztát, amelyen 20 órától az elmúlt nyarak 
legnagyobb spanyol slágerei hívnak mindenkit a 
Hunyadi tér alkalmi táncparkettjére.

A kertmoziban 21 órától Pedro Almodóvar Ju-
lieta című filmje látható eredeti nyelven, magyar 
felirattal. 

A délután folyamán a gyerekeket az Elvira Lindo 
spanyol író könyvsorozatának híres hőséről elne-
vezett Pápaszemes Manolito Gyereksarok prog-
ramjai szórakoztatják, amelyeken az ügyesebbek-
nek nyeremény is ütheti a markát.

A Hunyadi tér kerítésén augusztus 14-ig egy 
fotókiállítás is megtekinthető: a Spanyolország 
képekben – a teljesség igénye nélkül című tárlat 
látványában is megidézi a Földközi-tenger menti 
országot. 

A 15.30-kor kezdődő fiesztát Soproni Tamás, Teréz-
város polgármestere nyitja meg, utána Anunciada 
Fernández de Córdova, Spanyolország nagykövete és 
dr. Oláh Lajos, Terézváros és Erzsébetváros ország-
gyűlési képviselője szól néhány szót a spanyol–ma-
gyar barátság jegyében. 

A spanyol napra a belépés ingyenes, de a Julieta című 
film megtekintése regisztrációhoz kötött, amelyet a 
https://bpkertmozi.hu/julieta/ oldalon lehet meg-
tenni.

LR

Megtöltjük Spanyolországgal 
a Hunyadi teret!

Program



Az összeállítást készítette: 
Bálint Orsolya

MATUZSÁLEMI JÖVŐNK. Mostantól akár 110 évig is élhetünk a 

Washingtoni Egyetem kutatói szerint, akik matematikailag lemodellez-

ték, hogyan alakul az emberiség élettartamának folyamatos növekedé-

se. A földön ma élő félmillió százéves közül a 2020-as évektől kezdve 

egyre többen lépnek be a 110 esztendősnél idősebb, úgynevezett szu-

percentenáriusok generációjába. Mi több, 2100-ra már 68 százalék lesz 

a valószínűsége, hogy valaki megérje a 127. születésnapját, és 13 szá-

zalék, hogy a 130.-at is. Az evolúció azonban itt sem áll meg, néhány 

évtizeddel később az orvosok szerint betegségek, stressz és káros szen-

vedélyek nélkül biológiailag a 150 éves kort is elérhetik a szerencsések.

Maszkban az oltár elé. Ezeröt-

száz újrahasznosított és kifehérített 

sebészi maszkból varrt mesébe illő, 

uszályos esküvői ruhát Tom Silver-

wood brit tervező, ezzel ünnepelve 

Nagy-Britanniában a lagzikorlátozá-

sok feloldását és az esküvőszezon 

kezdetét, egyben felhívva a figyel-

met arra, hogy a britek heti 100 

millió maszkot dobnak el, ami nem 

csupán környezetszennyező, de 

közvetlenül rengeteg kisállat halálát 

is okozza. E héttől Nagy-Britanniá-

ban (Skóciát kivéve) korlátlan számú 

vendéget lehet meghívni a lagzikra, 

kinyitnak az éttermek és a bálter-

mek, ráadásul megszűnt a beltéri 

maszkviselési kötelezettség, ezért 

több ezer esküvőt terveztek nyárra 

a házasodni vágyók. 

3D-nyomtatott acélhíd Amsz-
terdamban. Átadták a világ első 

3D-nyomtatóval, rozsdamentes acél-

ból készült gyaloghídját az amszter-

dami piros lámpás negyedben. Őfel-

sége Máxima holland királynő és 

egy robot közösen avatta fel a hidat, 

ami szimbolikusan Amszterdam tör-

ténelmi múltját és jövőjét köti össze. 

A hullámzó korlátai miatt légiesnek 

tűnő, mégis robusztus szerkezetet 

két évbe telt megtervezni az MX3D, 

a Joris Laarman Lab és az Arup hol-

land mérnökiroda szakembereinek. 

A 3D-nyomtató robotok még fél évig 

dolgoztak az egyes elemeken, ami-

ket hajóra téve szereltek és hegesz-

tettek össze, innen vontatták vég-

leges helyére, ahol daruval emelték 

az Oudezijds Achterburgwal kanális 

fölé. A 4,5 tonnás hídba szenzorokat 

is építettek, hogy folyamatosan nyo-

mon kövessék a gyalogosforgalmát 

és a rozsdásodás mértékét.

Összemennek a madarak. Csökken a madarak testmérete a klíma-

változás hatására: a Chicagói Egyetem kutatói 52 Észak-Amerikában ho-

nos madárfaj hetvenezer példányát vizsgálva megállapították, hogy egy 

madár átlagosan 2,6 százalékot vesztett tömegéből az elmúlt 40 év alatt, 

míg a szárnyfesztávolságuk 1,3 százalékkal nőtt, mert így kompenzálják, 

hogy a lábaik is rövidülnek. Egy-egy madárfaj melegebb égtájon élő 

egyedei általában kisebbek társaiknál, így alkalmazkodnak azokhoz a he-

lyekhez, ahol kevesebb a táplálék, illetve így tudják hatékonyabbá tenni 

a hőháztartásukat is. A globális felmelegedés már világszerte elindította 

ezt a folyamatot, és bár egyelőre pár milliméteres eltérésekről beszélnek 

a kutatók, hosszú távon ennek súlyos következményei lehetnek. 

Portréművészet fémhulladékból. Rézből, alumíniumból és más fém-

hulladékokból készít lenyűgöző mozaikportrékat Matthew Small brit kép-

zőművész, megkérdőjelezve ezzel, hogy mit tartunk értéknek. Alkotásairól 

fiatal, érzelmekkel teli arcok néznek ránk, mintha csak számon kérnék a 

felnőtteket a túlfogyasztásért, a környezetrombolásért, a következő gene-

rációk sorsának figyelmen kívül hagyásáért.

ZÖLDFAL MADRID KÖRÜL. Zöldfalat húz maga köré Mad-
rid városa 75 kilométer hosszan, félmillió fa elültetésével, 
hogy az új erdősáv semlegesítsen évi 175 ezer tonnát a város 
szén-dioxid-kibocsátásából és legalább két fokkal csökkentse 
az agglomerációnál jóval melegebb belváros hőmérsékletét. 

Minden kerületben létrehoznak zöldfolyosókat is, amelyek a 
levegő tisztítása mellett árnyat adva védik a városlakókat a 
hőszigethatástól, hiszen ahol több az ember és a jármű, ott 
felszökik a hőmérséklet is. Terveik közt szerepel még az autó-
forgalom csökkentése és új bicikliutak létrehozása is.

Nagyvilág
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