
14–15. oldal interjú  

„Remélem, hogy most
nem lesz bukás”

12. oldal  közös ügyeink

A kerület rendőreinek 
ünnepe
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Tanácsok a támogatások 
igényléséhez

5. oldal
FóKusz – 

Koronavírus-járvány
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Önkormányzati fogadóórák
Tisztségviselők
                         Név  A fogAdóórA helyszíNe A fogAdóórA idŐpoNtjA

soproNi tAmás polgármesteri Hivatal, előzetes időpont-egyeztetés
polgármester  eötvös u. 3., v. em. a (06-1) 351-7967-es számon

temesvári szilvia polgármesteri Hivatal, Minden hónap első hétfő 15.00–18.00
alpolgármester  eötvös u. 3., v. em. előzetes időpont-egyeztetés
   a (06-1) 351-7966-os számon
 
győrffy máté  polgármesteri Hivatal, Minden hónap első hétfő 15.00–18.00
alpolgármester   eötvös u. 3., v. em. előzetes időpont-egyeztetés
képviselő (9. evk.)  a (06-1) 351-7966-os számon
 
miyazaki jun   polgármesteri Hivatal, Minden hónap első hétfő 16.00–18.00
alpolgármester   eötvös u. 3., v. em. előzetes időpont-egyeztetés
képviselő (5. evk.)  a (06-1) 351-8938-as számon

dr. mogyorósi sándor polgármesteri Hivatal, előzetes időpont-egyeztetés
jegyző  eötvös u. 3., v/508. a (06-1) 351-7965-ös számon

országgyűlési képviselő  

dr. oláh lajos   Fogadóórát tart a Teréz krt. 46. szám alatti 
  irodájában bejelentkezés alapján,
  amelyet a +36 30 709 11-02-es telefonszámon vagy 

   a drolahlajos@dkp.hu e-mail-címen lehet megtenni.

közérdekű

Önálló rendőrkapitányság
Bp. vi., szinyei Merse u. 4. tel.: 461-8141

v.–vi.–vii. kerületi tűzoltóság
Bp. v., Gerlóczy u. 6. tel.: 317-5233

szakorvosi rendelőintézet
Bp. vii., Csengery u. 25. tel.: 321-2200

áNtsz
Bp. vi., podmaniczky u. 27. tel.: 301-5050

Budapesti Kereskedelmi és iparkamara
vi.–vii. kerületi szervezete
Bp. vii., erzsébet krt. 51.  tel.: 342-5835

magyar vöröskereszt
Bp. vii., szövetség u. 17. tel.: 342-2712

terézvárosi Családsegítő szolgálat
Bp. vi., Hegedű u. 7. tel.: 322-0623

terézvárosi értelmi fogyatékosok Napközi otthona
Bp. vi., podmaniczky u. 18. Tel.: 311-2230

terézvárosi foglalkoztatást elősegítő Kft.
Bp. vi., rózsa u. 81–83. tel.: 332-3962

terézvárosi vagyonkezelő Nonprofit zrt.
Bp. vi., rózsa u. 81–83. tel.: 3016-700

főgáz észak-pesti szolgáltatási osztálya
Bp. Xiii., Béke tér 9. tel.: 462-6472, 465-6474

Budapest főváros Kormányhivatala vi. kerületi 
hivatala hatósági osztály és hivatalvezetés
1063 Budapest, szinyei Merse utca 4. telefon: 473-
2714, 473-2718 Ügyfélfogadási idő: hétfő 13.30–
18.00, szerda 8.00–16.30, péntek 8.00–11.30

Budapest főváros Kormányhivatala
vi. kerületi hivatala Kormányablak
1062 Budapest, Andrássy út 55. telefon: 795-8690 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd 8.00–
17.00, szerda 8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–14.00.

terézvárosi polgármesteri hivatal
1067 Budapest, eötvös utca 3.
Központi telefonszámok: 342-0905, 342-0906, 342-
0907, 342-0908, 342-0909. Ügyfélfogadás: hétfő 
13.30–18.00, szerda 8.00–16.30, péntek 8.00–11.30

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

Az önkormányzat bizottságai 

humán bizottság
Németh Helga Anna elnök, szász Károly alelnök, 
Császárné Csóka ilona, sajószegi péter, szilágyi 
erika, Grekovics Borbála, Hegyi András, Komjáthy 
Anna, Takács Gergely

pénzügyi és jogi bizottság
Kecskés Balázs elnök, Németh Helga Anna alelnök, 
Gaár iván, lindmayer viktor, Kovács Aranka, Matolcsi 
Györgyné, Molnár Gergely

tulajdonosi bizottság
Bálint György elnök, Heltai lászló alelnök, 
dr. Bundula Csaba, Kecskés Balázs, sajószegi péter, 
Fülöp Gergely, Nyíri Gábor, Tóth viktor, Töreki Milán

Környezetvédelmi bizottság
Heltai lászló elnök, Bálint György alelnök, 
sajószegi péter, simonffy Márta, szász Károly, 
Csontos Gyöngyi, Matokanovic lídia, 
szabó Krisztina Diána, varga Máté

Választókerületek képviselői

evK.                         Név                   A fogAdóórA helyszíNe  A fogAdóórA idŐpoNtjA

1.  heltai lászló  lMp-iroda, v. kerület, Csütörtök 18.00 vagy előzetes egyeztetés
  Kálmán imre u. 24. alapján a (06-30) 751-8925-ös számon
   
2.  Németh helga Anna polgármesteri Hivatal Minden hónap utolsó szerda 17.00–18.00
  eötvös u. 3. előzetes egyeztetés a (06-30) 608-3687-es számon
   
3. szilágyi erika  polgármesteri Hivatal, Minden hónap utolsó kedd 17.00–18.00
  eötvös u. 3., v/516. előzetes egyeztetés a (06-30) 705-5568-as számon
 
4. Kecskés Balázs  polgármesteri Hivatal, Minden hónap első szerda 15.00–17.00
  eötvös u. 3., i/104. Telefon: (06-70) 768-5099

6. szász Károly polgármesteri Hivatal, Minden hónap első csütörtök 15.00–17.00
  eötvös u. 3., i/104. Telefon: (06-70) 476-3783 

7. sajószegi péter  polgármesteri Hivatal Minden hónap első szerda 15.00–17.00 
  (recepción érdeklődni) Telefon: (06-70) 476-3792

8. Bálint györgy polgármesteri Hivatal, Csütörtök 17.00–19.00 vagy előzetes egyez-
  eötvös u. 3., v/516. tetés  alapján a  (06-70) 314-5888-as számon
   
10. gaár iván zsolt Mszp-iroda, Minden hónap első hétfő 17.00–19.00 
  Andrássy út 79. Telefon: (06-20) 936-6613

Listán megválasztott képviselők
                             Név A fogAdóórA helyszíNe A fogAdóórA idŐpoNtjA

dr. Bundula Csaba polgármesteri Hivatal, előzetes időpont-egyeztetés
 eötvös u. 3., i/104. a (06-20) 956-0506-os számon 

simonffy márta  polgármesteri Hivatal, előzetes időpont-egyeztetés 
 eötvös u. 3., i/104. a (06-20) 476-3806-os számon

Császárné Csóka ilona polgármesteri Hivatal, előzetes időpont-egyeztetés 
 eötvös u. 3., i/104. a (06-20) 206-7263-as számon

lindmayer viktor polgármesteri Hivatal, előzetes időpont-egyeztetés 
 eötvös u. 3., i/104. a (06-20) 935-6487-es számon
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5. fókUSz – koronaVÍrUS-JárVánY  Tanácsok 
 a támogatások igényléséhez
6–7. fókUSz – koronaVÍrUS-JárVánY  visszahívják  
 a betegeket – távkonzultáció a Tesz-ben
8.  fókUSz – koronaVÍrUS-JárVánY  Hétköznapi  
 hősök Terézváros utcáin
9.  fókUSz – koronaVÍrUS-JárVánY  Házhoz  
 szállítja portékáit a Hunyadi téri zöldséges
10–11. közélet – interJÚ  Terézváros mindent
 megtesz a kerületben élőkért
12.  közöS ügYeink  A kerület rendőreinek
 ünnepe
13.  közöS ügYeink   Kríziscsomagért 
 jelentkezhetnek a rászorulók
14–15.  interJÚ „remélem, hogy most nem 
 lesz bukás”
16. irodalom  Bebek Tamás Micimackó
17. irodalom/könYV  rozsnyai Mihály
 Uszkókok
 Beépített hiba
20.  kUltÚra online  szívmelengető filmben
 várnak vissza minket Budapest üres terei
 Hetvenéves lenne esterházy péter
21.  konYha  Főzzünk együtt a gyerekekkel
22. gYerekVilág  Ki lesz a mai Manó?
23. gYerekVilág A Bábszínház rajzpályázatának  
 győztesei
 Diákok az otthoni tanulásról
25. hiVataloS Verzió  A társasházi közgyűlési  
 határozat megtámadása
26. aPróhirdetéS/kereSztreJtVénY

27. reJtVénY

életmód  
Tavaszi bőrápolás otthon

A Hirdetések 
felAdHAtók
A sAjtóirodán:
Telefon: 06 1/342-0905, 
2451-es mellék
E-mail: sajto@terezvaros.hu

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

terézváros közéleti, kulturális és életmódmAgAzin

kiAdó: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
szerkesztés: Terézváros önkormányzatának Sajtóosztálya  
tördelés: Euro Press Media Kft.     fotó: Képszerkesztőség
szerkesztőség címe: 1067 Budapest, Eötvös utca 3.
e-mAil: sajto@terezvaros.hu
nyomdA: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Lajosmizse 
felelős vezető: Papp Tibor ügyvezető igazgató  terjesztés: Magyar Posta Zrt.

közös ügyeink
idén házhoz mennek
a muskátlik

13.

pAnoptikum 
varázsgyűrű

18–19.

24.

Jó példát ad
Tom kapitány
Nézem a híreket, ahol éppen a 100 
éves angol Tom Moor kapitányt 
mutatják, aki azt találta ki, hogy a 
kertjében sétálva gyűjt pénzt a he-
lyi állami egészségügyi szolgálat-
nak. A második világháborús vete-
rán addig rótta a köröket járókere-
tével, amíg közel 30 millió fontot 
sétálgatott össze, és ez bizony ha-
zája egészségügyi dolgozói számá-
ra is jelentős összeg. Jó példája ez 
annak, hogy mindenki képes segí-
teni, csak akarat, elszántság szük-
séges hozzá. Az utóbbi napokban 
személyesen is volt szerencsém ta-
lálkozni több olyan emberrel, aki 
saját eszközeivel igyekszik segíte-
ni a koronavírus okozta helyzetben. 
Van, aki otthonában, kézügyessé-
gét, kreativitását használva varr 
maszkokat, amit a többiekért dol-
gozóknak ad. Van, aki a fizikai ere-
jét bocsátja a közösség rendelkezé-
sére, és például Terézvárosban pa-
kolja le az élelmiszer-szállítmányt 
a teherautókról, majd hordja ki a 
rászorulóknak. Mások hétről hét-
re felkeresik a segítség nélkül ma-
radt időseket, és bevásárolnak ne-
kik, egy másik réteg pedig saját 
vagyonából áldoz a járvány elle-
ni védekezésre, adományokkal tá-
mogatja a nehezebb helyzetben lé-
vőket. Most olyan időket élünk, 
hogy sok-sok terepe van az adako-
zásnak, segítésnek, és az előrejel-
zések szerint ez az állapot jó ide-
ig eltart még, a gazdaság ugyan-
is nehezen fog talpra állni. A vírus 
mellett a szegénység, a nélkülözés 
ellen is tenni kell. Ebben pedig bár-
ki segíthet, még akkor is, ha ő ma-
ga nem vagyonos ember. Vegyünk 
példát Tom kapitányról, és a ma-
gunk módján, a magunk eszközei-
vel igyekezzünk segíteni!
 GAJDács eMese

fókusz – koronAvírus-járvány

változnak
a kijárási
korlátozások

4–5.
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a kormány intézkedései

kijárási korlátozások
Május 3. után a védekezés új szakasza kez-
dődik el, és olyan új szabályrendszert kell 
megalkotni, amellyel a leginkább veszélyez-
tetett idősek és a leginkább fertőzött nagyvá-
rosok védelmét továbbra is megfelelő körül-
mények között tudják biztosítani, de az élet 
és a gazdaság egyre inkább újraindulhat.

az agrárium támogatása
Június végéig mentesülnek más gazdasá-
gi területekhez hasonlóan a munkáltatók a 
munkavállalóik munkabérei utáni közter-
hek megfizetése alól a turizmus és a ven-
déglátás kényszerű szüneteltetése miatt 
leginkább bajban lévő ágazatokban, így a 
díszkertészeknél, a bor- és szőlőtermelőknél, 
a pálinka-előállítóknál, a kisüzemi sörfőz-
déknél, valamint a vadgazdálkodási szolgál-
tatóknál. Továbbá a munkavállalóknak a já-
rulékok közül csak a 4 százalékos természet-
beni egészségbiztosítási járulékot kell megfi-
zetniük, de annak mértéke nem haladhatja 
meg a 7710 forintot. Ingyen hitelhez juthat-
nak a gazdák az Agrár Széchenyi Kártya fo-
lyószámlahitelével.

kutatás-fejlesztési bértámogatás
Harmincháromezer kutatót érinthet a kuta-
tás-fejlesztési bértámogatás, amelyre a vállal-
kozások április 15-től pályázhatnak.

online is szerezhető nyelvvizsga
Az április 10-én megjelent kormányrende-
let alapján a veszélyhelyzet idején az arra al-
kalmas vizsgaközpontok online módon is 
szervezhetnek nyelvvizsgát. Az elektronikus 
vizsga lehetősége az egészségügyi kockáza-
tok növelése nélkül segíti elő, hogy a tanulók 

többletpontokhoz juthassanak a felvételi el-
járásban. A számítógépes nyelvvizsgák lebo-
nyolítására érvényes engedéllyel rendelkező 
vizsgaközpontok az országos veszélyhelyzet 
idejére akkreditációjuk online vizsgáztatás-
sal való kiegészítését kérelmezhetik az Ok-
tatási Hivatalnál annak érdekében, hogy a 
koronavírus-járvány idején is biztosított le-
gyen a nyelvvizsgázás lehetősége.

Újabb adókönnyítések
A versenyszférával kötött megállapodásnak 
megfelelően július 1-jétől újabb két százalék-
ponttal, 17,5-ről 15,5 százalékra csökken a 
szociális hozzájárulási adó mértéke, ez fél év 
alatt mintegy 160 milliárd forintot hagy a vál-
lalkozásoknál.

Mintegy 600 ezer cégnek és szervezetnek 
elég szeptember 30-ig benyújtani a beszámo-
lóját, valamint bevallani, illetve befizetni a tár-
sasági és a helyi iparűzési adót. A határidő el-
halasztása adókönnyítést és likviditási segítsé-
get is jelent – mutatott rá a pénzügyminiszter. 
A munkavállalókat segíti, hogy továbbra is jo-
gosultak egészségügyi ellátásra azok, akiknek 
most fizetés nélküli szabadságot kellett kiven-
niük. Helyettük május 1-jétől a munkáltató-
nak kell megfizetni az egészségügyi szolgál-
tatási járulékot, ami havi 7710 forint. Továb-
bi kedvezmény, hogy a vállalkozások kérhetik 
bármelyik adó mérséklését abban az esetben, 
ha a járványhelyzet miatt kerültek nehéz hely-
zetbe. Ennek mértéke vállalkozásonként elér-
heti az 5 millió forintot. Kérhetnek a vállal-
kozások 5 millió forintos adótartozásig min-
den adófajta esetén 12 havi részletfizetést vagy 
hathavi pótlékmentes fizetési halasztást.

A kisvállalkozásokat hozza majd jobb hely-
zetbe, hogy 2021-től 1 százalékponttal, 12-ről 
11 százalékra csökken a kisvállalati adó (kiva) 
kulcsa. Az adócsökkentés mintegy 10 milliárd 

forintot hagy jövőre több mint 50 ezer vállal-
kozásnál. A turizmus területén dolgozó vállal-
kozások különösen nehéz helyzetbe kerültek, 
ezért a kormány úgy döntött, hogy 2020. de-
cember 31-ig a vendégeknek nem kell megfi-
zetniük az idegenforgalmi adót.

Májusban tehetnek szakmai vizsgát 
az iskolai rendszerű szakképzésben tanulók
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
javaslata alapján a járványhelyzetre tekintet-
tel, szigorú óvintézkedések mellett májusban 
adhatnak számot tudásukról a szakképző in-
tézményekben vizsgázók. A komplex szak-
mai vizsgák írásbeli részét az írásbeli érettsé-
gi vizsgákat követő időszakban kell megszer-
vezniük az intézményeknek. A szakképzés 
lényegét jelentő gyakorlati vizsgákat az isko-
lák által meghatározott időpontban – lehe-
tőség szerint – májusban tarthatják meg. A 
vizsgákat az érettségikhez hasonlóan kis lét-
számmal, a vizsgázók közötti megfelelő védő-
távolság biztosításával, a biztonsági előírások 
betartásával kell megszervezni és lebonyo-
lítani. A tervek szerint a vizsga végeredmé-
nyét a szóbeli eredménye nélkül kell megál-
lapítani. A vizsgán azok a végzős tanulók ve-
hetnek részt, akik az utolsó tanévben a köte-
lező szakmai gyakorlat legalább 60 százalékát 
teljesítették. A vizsgára bocsátás feltételeként 
előírt okiratok (például nyelvvizsga, jogosít-
vány) bemutatása nem kötelező, sikeres vizs-
ga esetén a bizonyítványt azok hiányában is 
ki kell állítani.

könnyítések a gyermeket 
nevelő családoknak
Július elsejétől a cseden, gyeden és gyesen lé-
vő anyák is igénybe vehetik a nyelvvizsga-, 
a KRESZ-tanfolyam- és a KRESZ-vizsgadíj 
visszatérítésének lehetőségét. 

Terézváros
önkormányzatának intézkedései

Hétvégi korlátozások
1. A közterületeket kizárólag áthaladásra és 
egyéni sporttevékenységre lehet használni.

2. A közterületeken semmilyen csoporto-
sulás (kettő vagy több nem ugyanazon ház-
tartásban élő emberből álló gyülekezés) nem 
megengedett.

3. A közterületi padokon és más utcabúto-
rokon kizárólag egészségügyi okból lehet tar-
tózkodni. E kivételes esetben is legfeljebb 15 
percig.

Lapunk folyamatosan ismerteti azokat a kormányzati és Terézváros ön-
kormányzata által hozott intézkedéseket, amelyek a veszélyhelyzet ki-
hirdetésekor és azt követően életbe léptek. Most az előző lapszámunk 
megjelenése óta eltelt két hét legfontosabb döntéseit tekintjük át.

változnak a kijárási korlátozások

az önkormányzat lezárta
a Liszt ferenc teret is



Terézváros 2020. április 30.    fókusz – koronavírus-járvány    5

a hét minden napján 
életben lévő korlátozások
– A Hunyadi téri vásárcsarnokba és a termelői 
piacra kizárólag maszkban vagy azt helyettesí-
tő – szájat, orrot takaró – kendőben, sálban le-
het belépni. Az épületbe bemenni kizárólag a 
Hunyadi tér felől lehet, ahol az önkormányzat 
munkatársai adnak maszkot azoknak, akik-
nek nincs semmilyen védőeszközük.

– A veszélyhelyzet idejére a Hunyadi tér és 
a Jókai tér mellett a Liszt Ferenc teret is lezárta 
az önkormányzat.

– Mindazokat, akik a lakásukat kényte-
lenek elhagyni, nyomatékosan kérjük, hogy 
maguk és mások védelme érdekében viselje-
nek maszkot.

Maszkok kiszállítása
A napokban beérkezett az önkormányzat-
hoz az utolsó adag textilmaszk is, ezeket fo-
lyamatosan viszik ki az önkéntesek. Aki va-
lamilyen okból nem kapja meg, kérjük, küld-
jön egy e-mailt az onkentes@terezvaros.hu 
címre.

adományszámla
Több mint száz önkéntes segít folyamatosan 
abban, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül 
a kerületben. Munkájuk értéke felbecsülhetet-
len, és ugyanúgy szüksége van az önkormány-
zatnak rájuk, mint azokra, akik pénzado-
mánnyal tudnának segíteni. Számukra nyitot-
tunk egy adományszámlát, amelyre átutalás-
sal fizethetők be a felajánlások.

Bankszámlaszám: 11784009-15506007-
10060005 (Terézvárosi önkormányzat).

A megjegyzés/közlemény rovatba az ado-
mányozót kérjük, írja be, hozzájárul-e nevé-
nek nyilvánosságra hozásához.

Az adományokat helyi intézkedésekre, il-
letve a Terézvárosban élők megsegítésének tá-
mogatására használjuk fel.

változnak a kijárási korlátozások

kérj segítséget!/segíts másokon!

Továbbra is várjuk azon idősek jelentke-
zését, akik nem tudnak magukról gon-
doskodni a járványhelyzet miatt. Jelent-
kezés itt:

06-1-344-6060

Ha viszont önkéntesnek jelentkeznél, itt 
tudsz érdeklődni:

06-1-413-6601 (8–18 óráig hívható)
onkentes@terezvaros.hu

Tanácsok a támogatások igényléséhez
Az önkormányzat a Terézvá-
ros melléd áll válságkezelő prog-
ramjában azonnali segítséget kí-
nál azoknak, akik a veszélyhelyzet 
március 11-i kihirdetése óta elve-
szítették állásukat, akiket fizetés 
nélküli szabadságra küldtek vagy 
jelentősen csökkentették a bérü-
ket, így a megváltozott körülmé-
nyek miatt krízishelyzetbe kerül-
tek a VI. kerületben. 

Jandó Erzsébet, a Humánszolgáltatási Főosz-
tály vezetője elmondta, meghirdetése óta fo-
lyamatosan érkeznek a kérelmek, ám a gyors 
segítségnyújtást késlelteti, ha az igénylőlapok 
nincsenek szabályosan kitöltve.  

A főosztályvezető tájékoztatása szerint az 
önkormányzat háromféle, álláskeresési, krí-
zis- és veszélyhelyzeti bérletidíj-támogatás 
bevezetésével sietett a bajbajutottak segítsé-
gére. Általános, mindhárom támogatás ese-
tében hasznos tanács, hogy az igénylőlap ki-
töltése és továbbítása előtt célszerű a kitöltési 
útmutatót gondosan tanulmányozni.

Fontos szabály, hogy a kérelmeket min-
den esetben kézzel alá kell írni. Aki az igény-
lőlap elektronikus beadását választja, az a 
kézzel aláírt igénylőlapot beszkennelve, a 
kitöltési útmutatóban felsorolt igazolások-
kal együtt az onkormanyzat@terezvaros.hu 
e-mail-címre juttathatja el.

Mindhárom támogatás csak a veszély-
helyzet idejére szól, annak lejárta után a ké-
relmet nem lehet utólag benyújtani.  

Az állásvesztési támogatás esetében álta-
lános szabály, hogy azt csak az kérelmezheti, 
akinek a lakcímkártya szerinti lakóhelye Te-
rézvárosban van, és azt kizárólag a március 
11-e után állásukat elveszítő, a fizetés nélküli 
szabadságra küldöttek vagy csökkentett bér-
rel állományban tartottak vehetik igénybe.

Az állásukat elvesztőknek az igénylőlap-
hoz mellékelniük kell a munkaviszony meg-
szűnéséről szóló munkáltatói igazolást és a 
munkaügyi központ igazolását arról, hogy 
az álláskeresők nyilvántartásába vették, va-
lamint a részére megítélt járadék összegéről. 

A másik nehéz élethelyzet, amikor va-
laki nem veszítette el a munkaviszonyát, de 
a munkahelye fizetés nélküli szabadságra 
küldte vagy egy jelképes fizetést megállapít-
va állományban tartja. A támogatás igénylé-
séhez a munkáltatótól kell egy igazolást kérni 
és csatolni a kérelemhez, hogy az adott idő-
ponttól fizetés nélküli szabadságra küldték, 
illetve ha kap valamennyi fizetést, akkor arról 
jövedelemigazolást kell benyújtania. 

A krízistámogatást azok kérvényezhetik, 
akiknek Terézvárosban van a lakó- vagy tar-
tózkodási helyük, amit lakcímkártyával iga-
zolniuk kell.  

A kitöltött igénylőlaphoz csatolniuk kell 
a munkabér folyósításának megszűnéséről, 
csökkenéséről szóló munkáltatói igazolást. 
Az alkalmi munkát végzőknek pedig annak 
megszűnéséről kell nyilatkozniuk.

A jogosultság feltétele, hogy a kérelmező 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nagysága ne haladja meg a 99 750 forintot. A 
kérelemhez mellékelni kell a saját és a család-
tagok előző havi jövedelméről szóló igazo-
lást. Az egyedül élők esetén ez az összeghatár 
havi 114 ezer forint.  

Ezt a támogatást a jövedelem nélkül ma-
radt katás vállalkozók is igényelhetik.

A veszélyhelyzeti bérletidíj-támogatás ki-
fejezetten az albérlőknek szól, azt önkormány-
zati bérlakásban élők nem kérelmezhetik. 

A támogatás igénylőjének igazolnia kell, 
hogy elveszítette a munkaviszonyát, vagy azt, 
hogy megszűnt a munkabérének folyósítá-
sa. A munkahelyüket elveszítőknek be kell 
nyújtaniuk a munkaügyi központ igazolását 
a nyilvántartásba vételükről és a részükre fo-
lyósított ellátás összegéről. 

Akinek a munkaviszonya nem szűnt meg, 
annak a munkáltatói igazolást kell benyújta-
nia, hogy fizetés nélküli szabadságon van, il-
letve, ha egy jelképes fizetést kap, akkor an-
nak összegét kell igazolnia.

A kérelemhez mellékelnie kell az érvényes 
bérleti szerződést.

Fontos tudnivaló, hogy a támogatást csak 
a maximum 150 ezer forint havi díjú albér-
letben élők kaphatják meg, összege a bérle-
ti díj 50 százaléka, de legfeljebb 50 ezer fo-
rint lehet. A kérelmezőnek be kell szereznie 
a bérbeadó nyilatkozatát, amiben hozzájárul 
az adatai kezeléséhez. 

Feltétel továbbá, hogy családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem ne haladja meg a 
99 750 forintot.

(Bővebben a terezvaros.hu honlapon.)
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Elöljáróban dr. Czermann Imre, a TESZ igaz-
gató főorvosa elmondta: „A március 16-án 
megjelent rendelet szerint minden előjegy-
zett ellátást el kell halasztani. Kizárólag élet-
veszély vagy tartós egészségkárosodás elke-
rülése érdekében végezhető ellátás, és a 65 
év feletti kollégák nem vehetnek részt a köz-
vetlen betegellátásban. A szakrendelőnkben 
minden előjegyzett páciensünket felhívtuk és 
megkíséreltünk telefonon segítséget nyújtani. 
Mostanra elfogytak az előjegyzettek, ezért ve-
zettük be a visszahivjuk@tesz.co.hu szolgálta-
tást és a +36 30 260 6732-es telefonszámot. A 
járvány kezelése komoly fejtörést okoz, nem-
csak szakmai, hanem morális kérdések is fel-
merülnek. Az etikai alapelveink és az eskünk 
szelleme nem mindig ad gyakorlatias és egy-
értelmű útmutatást arra az esetre, ha egy 
konkrét beteg ellátásának érdeke ütközik az 
egészségügyi és főleg a járványügyi ellátás fel-
tételezett érdekeivel. Hosszú távon a nem ko-
ronavírus-fertőzöttek érdekei sem sérülhet-
nek aránytalan mértékben. Senki nem ma-
radhat ellátatlan, ezért vezettük be a távkon-
zultációt. Mi erre is figyelünk.”

Én vagyok a „Visszahívjuk Györgyi” 
zsurzsné kovács Györgyi fizioterápiás főnő-

vér: Az első pilla-
nattól kezdve kitű-
nő ötletnek tartot-
tam a távkonzul-
tációt, külön öröm 
és megtiszteltetés, 
hogy ennek én is a 
részese lehetek. Sze-
retném, ha bátran 
hívnának a betege-

ink, és írnának távkonzultációs ügyben, illetve 
ha segítségre, információra, útmutatásra vagy 
csak egy jó szóra vágynak. Szakrendelőnknek 
a járvány napi szinten ad új, ismeretlen hely-
zeteket, feladatokat, amiket meg kell oldani. 
Néhány hívás máris rávilágított olyan kérdé-
sekre, problémákra, amiket meg kellett olda-
ni, így a fogszabályozásra, a mammográfiára 
jelentkezőkét, vagy a veszélyes hulladék ke-
zelését. Ezek azóta mind a helyükre kerültek. 

Sokat tanultam az elmúlt hetekben, megta-
pasztalhattam, milyen segíteni, támogatni ke-
rületünk lakosságát, a betegeinket úgy, hogy 
ezt most nem a fizikoterápián teszem. De re-
mélem, rövidesen eljön az az idő is, és tiszta 
lelkiismerettel gondolok vissza arra, hogy én 
voltam a „Visszahívjuk Györgyi”. 

„Egy frissen műtött betegünk 
már lábadozik”
Dr. Barna anikó reumatológus: A távkonzíli-

um döntően a gon-
dozott, krónikus be-
tegeknek segítség, 
azonban néhányan 
akut panaszokkal 
is keresték intéze-
tünket. Természete-
sen nem helyettesíti 
a személyes konzí-
liumot, vizsgálatot, 

azonban tapasztalatom szerint nagyon sokat 
tudunk segíteni a pácienseknek. Az egyik cso-
port azokból a betegekből tevődik össze, akik 
krónikus gondozottak, illetve visszatérő páci-
enseink évek óta. Az adatbázisunkban sok in-
formáció megtalálható a problémáik előzmé-
nyeiről, belgyógyászati alapbetegségeikről, 
gyógyszereikről. A másik csoportba tartoznak 
azok, akik még nem jártak nálunk, kevés vagy 
semmilyen előzmény nincs róluk. Nekik is tu-
dunk segíteni, alapos kikérdezés és a panasza-
ik megismerése után javasolhatunk gyógysze-
res és egyéb, telefonon is elmagyarázható terá-
piát. Ha a távkonzultáció során tudtam segí-
teni, akár gyógyszeres terápiával, akár néhány 
megnyugtató szóval, akkor már megérte. Kicsit 
pszichológus is az ember, mert sokan nagyon 
elveszettnek érzik magukat, hiszen a betegek 
döntő többsége az idősebb, veszélyeztetett kor-
osztályból kerül ki. Egyedül vannak, és nagyon 
kiszolgáltatottnak érzik magukat. Ezért örülök, 
ha segíthetek, ha sikerül egy kicsit megnyugtat-
nom a betegeket. Volt egy nagyobb sikerélmé-
nyem is: még a vészhelyzet előtt az egyik páci-
ensemet meg tudtam vizsgálni, majd az MR-
leletről már csak telefonon tudtuk konzultál-
ni, mert akkor már a vészhelyzetre vonatkozó 

intézkedés érvényben volt. Mivel a tünetei sú-
lyosbodtak és az MR is indokolta, sürgősen el-
intéztem az idegsebészeti felvételét, ahol meg-
operálták. Örömmel írt e-mailt, hogy már job-
ban van, lábadozik.

„A sürgős esetek egy 
része telefonon is diagnosztizálható”
Dr. fehér Gabriella bőrgyógyász: Az elmúlt 

időszak tapasztala-
tai alapján átlago-
san naponta 5–21 
beteg jelentkezett 
nálunk panaszaival. 
Ezek nagy része te-
lefonos konzultá-
cióval megoldható 
volt, néhányukat át-
irányítottuk intéze-

tünk más osztályára, illetve a bőrpanaszok sür-
gősségi jellege miatt a megfelelő ellátóhelyre. A 
távkonzultáció nálunk elsősorban a már keze-
lés alatt álló krónikus bőrgyógyászati beteg-
ségek esetén jelent segítséget. A beállított, be-
vált gyógyszerek, kenőcsök felírása is lehetsé-
ges e-recept formájában. Azokban az esetek-
ben, amikor a betegnek akut, előzőleg még 
nem ismert bőrpanasza jelentkezik, nagy se-
gítséget adhat a telefonos konzultáció. A bőr-
gyógyászati sürgős esetek egy része – orbánc, 
övsömör, csalánkiütés, gyógyszerkiütések, hó-
lyagos bőrbetegségek – nagy valószínűséggel 
diagnosztizálható a beteg által elmondott pa-
naszok, illetve kikérdezése alapján, és a kezelés 
elindítása is lehetséges.

„Fontos, hogy tartsam 
a kapcsolatot a pácienseimmel”
Dr. Horváth rita fogszabályozás-szakorvos: A 
fogszabályozás során a páciens nemcsak pa-
nasz esetén keresi fel a rendelőt, hanem el-

engedhetetlen a 
rendszeres együtt-
működés. Ez a fo-
lyamat a jelenlegi 
körülmények mi-
att megrekedt. A 
fogászati beavatko-
zás során lehetet-
len tartani az aján-
lott 1,5–2 méter tá-

volságot, és kezelés közben a páciens nem 
viselhet szájmaszkot. Ezek a tényezők meg-

Az elmúlt napokban kibővült a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 
(TESZ) távkonzultációs programja. A telefonos szolgáltatás nagyon 
népszerű, ezért megkértük a vonalak végén lévő orvosokat, egészség-
ügyi dolgozókat, mondják el eddigi tapasztalataikat.

visszahívják a betegeket – 
távkonzultáció a Tesz-ben 
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nehezítik az ellátást. A fogszabályozás manu-
ális szakma, a távkezelés nem igazán lehet-
séges. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy 
tartsam a kapcsolatot a betegeimmel, és erre 
a telefonon keresztüli konzultáció lehetőséget 
ad. Tanáccsal, speciális instrukciókkal, vide-
ón keresztüli demonstrációval tudom segíte-
ni ezt az átmeneti időszakot. Mindannyiunk 
számára embert próbáló a jelenlegi szituáció.

„Az új helyzetben sokkal jobban 
kell figyelnünk egymásra”
Dr. szabadi flóra kardiológus: A jelenlegi jár-

vány mindenkinek 
– betegnek, orvos-
nak, asszisztens-
nek –, az egész tár-
sadalomnak krízis-
helyzet. A telefonos 
konzílium szerep-
lői közül kulcsfon-
tosságú a rendelő-
ben egyedül levő, 

számítógép mellett dolgozó és a hármas ösz-
szeköttetést, a „konferenciabeszélgetést” biz-
tosító asszisztens, aki átnézi a számítógépen 
a beteg adatait, majd összekapcsolja az ottho-
nában levő orvost a betegével, végül az orvos-
nál levő „token” által generált titkos kód meg-
adása után jogosultságot kap az e-recept rög-
zítésére. Az orvos a „látom, érzem, hallom, tu-
dom” négyes hagyományos, a beteg jelenlétét 
megkövetelő helyzet helyett virtuális bajmeg-
állapítást végez, és terápiát alkalmaz e-recept 

segítségével. Az orvos és az asszisztens közöt-
ti szakmai kapcsolattartás, pontos informá-
cióátadás különösen felértékelődött. Az Elekt-
ronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben va-
ló adatrögzítés gyorsasága változó, az e-recept 
kiadása zökkenőmentes. Nem elhanyagolha-
tó, hogy a mindenki számára új helyzetben 
sokkal jobban kell figyelnünk a munkatársa-
inkra, egymásra. Fontos a folyamatos szak-
mai, munkaszervezési visszacsatolás ahhoz, 
hogy további következtetéseket, tanulságokat 
vonhassunk le.

„Szükség esetén a Péterfy utcai 
kórházba utaljuk a beteget”
Dr. szabó György nőgyógyász: A távkonzí-

liummal kapcso-
latban az esetek je-
lentős részét meg 
tudjuk oldani, mi-
vel nagyon sokan 
kérik a rendszere-
sen szedett gyógy-
szerek felírását. 
A panaszmentes 
terhesgondozást az 

asszisztensnő el tudja végezni. Ennek eredmé-
nyéről konzultálni tudunk vele. Amennyiben 
a telefonon jelentett nőgyógyászati problémát 
nem tudjuk megoldani, ez nálam két-három 
esetben fordult elő, sürgősséggel a Péterfy utcai 
kórházba utaljuk a beteget, vagy mód van arra 
is, hogy fiatalabb kolléganőm személyes vizs-
gálatot végezzen a rendelőben.

„A TESZ informatikai 
rendszere jól vizsgázott”
Dr. kazimity zsuzsanna ideggyógyász: Ter-

mészetesen a táv-
konzílium szá-
momra is új, bár a 
betegeim eddig is 
gyakran megkeres-
tek telefonon, de 
ennek nem adtunk 
hivatalos formát, a 
jelenlegi járvány-
helyzet most min-

dent megváltoztat. Munkánkat nagyban segí-
ti, hogy sok páciensünket évek óta kezeljük, 
nekik olykor már egy-egy jó szó is segít. Az 
egész telefonos kapcsolatnak igen nagy hasz-
na, hogy ezáltal a beteg folyamatos szakmai 
kontroll alatt érezheti magát anélkül, hogy ki 
kellene mozdulnia otthonából. Számomra is 
megnyugtató, hogy az elkezdett gyógyító fo-
lyamatokat nem kell megszakítani, példá-
ul epilepsziás gyógyszer beállításánál, illetve 
az alzheimeresek gondozása során. Tanulság 
még számomra, hogy a TESZ jó informati-
kai rendszere mindezeket lehetővé teszi. Idős 
betegeink egy egyszerű telefonhívás révén 
az orvossal és a nővérrel is beszélhetnek, be-
utalókat, recepteket tudunk írni, illetve elol-
vashatjuk a korábbi leleteiket is. Több szem-
pontból is reméljük, hogy nemsokára min-
den visszaáll a régi kerékvágásba, és én is alig 
várom, hogy ismét a megszokott módon ren-
delhessek.

elektromos autó 
is segíti 
a gyógyítást
Egy környezetkímélő, elektromos 
autót kapott az önkormányzattól 
a Terézvárosi Egészségügyi Szol-
gálat.

A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál 
eddig két öreg járművet, egy 20 éves Opel 
Astrát és egy 13 éves Ford Transitot használ-
tak szállítmányozásra. Ezeket váltja ki az ön-
kormányzat által megvásárolt, teljes egészé-
ben elektromos, így környezetkímélő Nissan 
E-NV200 Evalia típusú autó, amit Miyazaki 
Jun, Terézváros humán ügyekért felelős al-
polgármestere adott át az intézmény vezető-
inek.

Mint azt dr. Czermann Imrétől, a TESZ 
igazgató főorvosától megtudtuk, az új gépko-

csit elsősorban a kerületben használják majd 
orvosi eszközök, vérminták, kenetek és egyéb 
nélkülözhetetlen munkaanyagok szállítására 
a Csengery utcai rendelőintézet, a háziorvo-
si rendelők, a kórházak és egyéb intézmények 
között. Az önkormányzat által megvásárolt au-
tó árához pályázati úton másfél millió forintos 
állami támogatást is sikerült szerezni.

A hétszemélyes Nissan belseje úgy ala-
kítható át, hogy hatalmas rakodótér áll majd 
rendelkezésre, ami jelentősen megkönnyí-
ti a munkát. A kocsi fenntartása rendkívül 
gazdaságos, egy fali töltőn keresztül „tankol-
hatják” a TESZ-en belül, a használata pedig 
nem károsítja a környezetet, ezzel is csökken 
Terézváros légszennyezettsége.
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Hétköznapi hősök Terézváros utcáin 

„A bevásárlás miatt telefonálok. Hogy tetszik 
lenni? De biztosan jól van? Máskor, ha elesik, 
vagy rosszul van, tessék szólni nekünk feltét-
lenül. Küldök egy gondozónőt, hogy megnéz-
ze, és természetesen a vásárlást is intézzük” – 
hallom akaratlanul Schmolzné Havas Pálma 
beszélgetését a Terézvárosi Gondozó Szolgá-
lat (Tegosz) Király utcai irodájában, ahol fo-
lyamatosan „égnek” a telefonvonalak. Innen 
indulnak az önkéntesek, itt futnak össze a szá-
lak, jönnek-mennek a segítők a megadott cí-
mekre, főként az idős, segítségre szoruló em-
berekhez.

„A 125 saját ellátottunk mellett a járvány-
helyzet kezdete óta további 200 terézvárosi la-
kosnak segítünk a bevásárlásban, gyógyszerek 
kiváltásában és 147 címre visszük a gyermek-
étkeztetés keretében a napi ételadagokat. Saját 
dolgozóink mellett a jelenleg bezárt óvodák és 
bölcsődék, valamint az Eötvös10 munkatársai 
is segítenek, hozzájuk jönnek még az önkénte-
sek, akik az önkormányzat felhívására jelent-
keztek” – tudom meg a Tegosz vezetőjétől.

Fodorék barátként fogadják Katát
A Bajza utca egyik társasháza felé tartunk 
Horváth Zoltánné Katával, a Terézvárosi 
Egyesített Bölcsődék vezetőjével. Elmondja, 
hogy a kijárási korlátozások kezdetétől tevé-
kenykedik önkéntesként Terézvárosban: „Mi-
óta a járvány miatt kénytelenek voltunk bezár-
ni a terézvárosi bölcsődéket, a kerületben egy 

helyen működik ügyelet, itt pedig a kolléga-
nők egymást váltva látják el a gyermekfelügye-
letet. A kényszerűségből karanténban maradt 
munkatársaink közül sokan jelentkeztek ön-
kéntesnek, így tettem én is. A feladatokat a Te-
rézvárosi Gondozó Szolgálattól kapjuk, ők ko-
ordinálják a segítő munkát. Én főként az idő-
seknek vásárolok. Hetente egyszer telefonon 
hívjuk fel az érintetteket, megkérdezzük, mire 
lenne szükségük, aztán beszerzünk mindent 
és kivisszük hozzájuk a csomagokat” – mesél 
az önkéntesként elvégzett feladatokról Kata, 
aki azt is elárulja, hogy nagy szeretettel fogad-
ják őt azok az idősek, akikhez a járvány miatt 
jutott el. Látogatásai alkalmával mindig beszél-
getnek is kicsit, igyekszik egy kis derűt vinni a 
karanténba szorult szépkorúakhoz. 

Miközben becsengetünk, elmondja, hogy 
éppen a napokban (április 21-én) volt a böl-
csődék napja, amiről minden évben megem-
lékeznek a kollégáival, ám az idén az ünnep-
ség elmaradt, csak egy körlevél emlékeztette a 
munkatársait erre.

Az első emeleti lakás ajtajában már vár 
minket a maszkot viselő Fodor Tamás és fele-
sége, akik jó ismerősként, nagy szeretettel üd-
vözlik Katát. Elmondják, hogy a kijárási korlá-
tozás óta veszik igénybe az önkormányzat ál-
tal felkínált segítséget, amiről a Benczúr utcai 
nyugdíjasklubban értesültek, ők ugyanis pár 
éve ott is tagok. Miközben Kata átadja a kétsza-
tyornyi élelmiszert, és tételesen elszámolnak a 
számlák alapján, az idős házaspártól megtu-
dom, hogy felnőtt gyermekeik közül az egyik 
vidéken él, míg a másik orvosként dolgozik 
egy afrikai misszióban, ezért nagyon örülnek 
az önkormányzat, az önkéntesek felajánlásá-
nak. 1971 óta élnek Terézvárosban, jóban van-
nak a környéken lakókkal és a közös képviselő 
is a segítségükre van, ha kell. Ottjártunkkor is 
benézett, mert Tamás bácsi rádiója elromlott, 
jó lenne mielőbb megjavítani.

„Hálásak vagyunk Katának, és szerencsés-
nek érezzük magunkat, mert hozzánk mindig 
ő jön. Sikerült jó kapcsolatot kialakítani vele, 
tudjuk egymás telefonszámát, bármikor hív-
hatjuk. Már ismeri az igényeinket és nagyon 
kedves velünk, ez biztonságot ad számunk-
ra” – hallhattuk Fodor Tamásnétól, aki a sa-
ját maga által varrt maszkban fogadott min-
ket. Hogy mosolyog, az csak a szemén látszik, 
hisz a színes kis szövetdarab takarja az arcát. 
Mint mondja, férjével együtt igyekeznek hasz-
nosan eltölteni a karanténban is az időt. Most, 
hogy beköszöntött a tavasz, egyre többet van-
nak a ház udvarán, ahol legalább 40 cserép vi-
rágjuk vár az ápolásra. Búcsúzóul nekünk is 
kérés nélkül megmutatják a nagy gonddal ne-
velgetett növényeket.

A koronavírus miatti kijárási korlátozás kihirdetése óta az önkormány-
zat, ahogyan csak tudja, segíti a karanténba kényszerült lakosságot. Eb-
ben óriási szerepet vállalnak azok a lelkes és önzetlen önkéntesek, akik 
időt, energiát nem sajnálva, különböző módon teszik könnyebbé, elvisel-
hetőbbé a terézvárosiak hétköznapjait. Közülük néhányat olvasóinknak 
is bemutatunk.

fodor Tamás és felesége
szeretettel üdvözlik katát

Pavlik Ignác az andrássy úton – 
a Hajtás Pajtás futárszolgálat
először Terézvárosban 
ajánlotta fel a segítségét
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Maszkokat és kesztyű-
ket kapott Terézváros a budapes-
ti kínai közösségtől Bálint György 
képviselő közreműködésével, így 
több mint 4 millió forint értékben 
érkeztek a kerületbe védőeszközök. 
A Terézvárosi Gondozó szolgálat 
munkatársai 2500 maszkot oszt-
hattak ki a napi munkát elvégző 
szociális munkásoknak, illetve az 
önkénteseknek, 1000 védőmaszkot 
pedig a Terézvárosi vagyonkeze-
lő zrt.-nek adott az Mszp-frakció, 
hogy azokat a Hunyadi téri csar-
nokban és piacon juttassák el a vá-
sárlókhoz.

Kerékpáros futárral érkezik 
a csomag és a maszk
A biciklis futárok jelenléte megszokott a bel-
városi kerületekben, ám mostanában a fia-
tal bringások gyakran fizetség nélkül, pusz-
tán emberségből, segíteni akarástól vezérel-
ve róják a terézvárosi utcákat. Ezt leginkább 
Gál Attilának köszönhetjük, aki a Hajtás Paj-
tás Futárszolgálatnál dolgozik, s néhány kol-
légájával együtt kezdték az önkéntes munkát 
a kerületben, majd más kerekezők is csatla-
koztak hozzájuk.

Érdeklődésünkre Gál Attila elmond-
ja, hogy jelenleg mintegy húsz kollégája 
önkénteskedik a hatodik kerületben. Az 
ebédkihordásban, a kríziscsomagok és az 
önkormányzat által adott maszkok kiszál-
lításában vesznek részt folyamatosan. Ter-
mészetesen minden óvintézkedést betar-
tanak, maszkban, kesztyűben dolgoznak. 
Amikor arról kérdezzük, mi motiválja 
őket, így válaszol: „Mi, futárok a munkánk 
miatt úgyis az utcán, az emberek között 
vagyunk, ezért úgy gondoltam, segíthe-
tünk azoknak, akik a vírus miatt otthon 
vannak, így kevesebben leszünk kint, ki-
sebb a járvány terjedésének az esélye. Mi-
vel a Hajtás Pajtás központja a Király ut-
cában van, először a terézvárosiakkal vet-
tük fel a kapcsolatot, ahol örömmel fogad-
ták felajánlásunkat. Azóta is tart a közös 
munka, lelkesen csináljuk. Leginkább a 
Tegosszal van kapcsolatunk, illetve a kép-
viselők közül Sajószegi Péterrel, Németh 
Helga Annával, ők koordinálják a felada-
tokat” – sorolta Gál Attila.

Arról is mesélt, hogy néhány idős ember 
nem tudja hova tenni őket, nincsenek tisz-
tában azzal, hogy ők önkéntesek. Előfordult 
már, hogy úgy kellett lebeszélni valakit arról, 
hogy borravalót adjon a bicikliseknek, aztán 
amikor kiderült, hogy nem várnak fizetsé-
get a segítségért, egy néni egy nagy tál sü-
teménnyel ment utánuk, hogy így köszönje 
meg a fáradozásukat.

Házhoz szállítja portékáit 
a Hunyadi téri zöldséges

A népszerű piacon működő zöldségesstand 
üzemeltetői, Klein Ádám és Vaszily István 
március végén döntöttek úgy, hogy megpró-
bálkoznak a házhoz szállítással. Tették ezt an-
nak érdekében, hogy hűséges törzsvásárlóik 
közül azokat is folyamatosan ki tudják szol-
gálni, akik a járványtól tartva nem akarják el-
hagyni otthonukat, nem mernek vagy nem 
képesek eljutni a csarnokba. Ugyanakkor 
az is vezérelte a vállalkozás vezetőit, hogy a 
rendkívüli helyzetben minél kevesebb dolgo-
zótól legyenek kénytelenek megválni.

– A 06 70/373-4160-as számon érhetnek 
el minket a vásárlók, az interneten pedig a 
Facebookon vagyunk jelen, a Hunyadi téri 
Zöldséges házhoz megy oldalon. Ezen a fe-
lületen minden szükséges információt meg-
találnak, így a megrendelői űrlapot is, ame-
lyen leadhatják igényeiket, kiválaszthatják a 
vásárolni kívánt terméket, a mennyiséget és 
a szállítás napját is megjelölhetik – sorolta a 
legfontosabb tudnivalókat Vaszily István, aki 
arra is felhívta a figyelmet, hogy az így kiszol-
gált vevők éppen olyan áron jutnak hozzá a 
friss gyümölcshöz, zöldséghez, mint ha ma-
guk válogatták volna azt a csarnokban. Öt-
ezer forintos megrendelésnél már a kiszállí-
tás is ingyenes.

– Azt javaslom, hogy a megrendelői űrla-
punk alján található „Megjegyzések, kíván-
ságok” felületre mindenki bátran írja le, mit 
szeretne beszerezni a Hunyadi téri csarnok-

ból, és mi igyekszünk ezeket összehozni. Na-
gyon jó az együttműködés az itt dolgozó áru-
sokkal, így sok mindent meg tudunk oldani. 
Ugyancsak ezen a felületen írhatják le részle-
tesen a megrendelt árukra vonatkozó igénye-
iket, és mi igyekszünk mindenben segíteni – 
ígérte Vaszily István, aki kollégáival együtt fo-
lyamatosan várja a vásárlókat a Hunyadi téri 
csarnokban, valamint online is.

Klein Ádám érdeklődésünkre elmondta, 
hogy a futárok között van, aki környezetkí-
mélő, elektromos autóval dolgozik, de kerék-
páros kiszállítót is alkalmaznak. Ők így pró-
bálják meg csökkenteni a légszennyezést a 
hatodik kerületben, ezzel is óvják az itt élők 
egészségét.

Néhány hete már a karanténból is rendelhetnek friss zöldséget, gyümöl-
csöt a terézvárosiak, mindezt a Hunyadi téri csarnok kereskedőinek kö-
szönhetjük.

Horváth zoltánné
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– A magyar egészségügy helyzetének 
megítélése meglehetősen eltérő, az el-
látórendszer gyakorlatilag harminc éve 
sokféle nehezen megoldható problémá-
val küzd.

– A magyar egészségügy az európai 
uniós felmérések szerint 30. helyen áll 
Európában, tíz évvel ezelőtt a 14. volt. A 
visszaesés drasztikus. A skandináv orszá-
gok különböző mutatókból állítottak ösz-
sze egy az egészségügyi ellátás színvona-
lára vonatkozó mérőrendszert, ami alap-
ján felállították a rangsort. Az egyik ilyen 
mutató szerint Magyarországon évente 
30 ezer ember hal meg olyan betegség-
ben, amit el lehetne kerülni. Amit mond, 
az tehát tételesen nem igaz. De visszatér-
ve a járványra, ellentétben minden po-
zitív gyakorlattal a világban, ami szerint 
a lehető legtöbb tesztet kell elvégezni, a 
magyar kormány ezt nem volt hajlan-
dó elindítani. Számos horrorisztikus eset 
van, miszerint lázas, köhögős betegeket 
hazaküldtek tesztelés nélkül, hogy olyan 
egészségügyi dolgozónál sem végezték el 
a vizsgálatot utólag, akiről kiderült, hogy 
koronavírussal fertőzött beteget látott el. 
Teljes felkészületlenség és kapkodás volt, 
annak ellenére, hogy az első beteg már ja-
nuárban megjelent Európában. A járvány 
kapcsán a másik nagyon fontos kérdés a 
szociális biztonság megteremtése. A kor-
mánynak kettős feladata van, egyrészt a 
vállalatoknak kell segítséget nyújtani ah-
hoz, hogy életben tudjanak maradni. Ez 
a munkát adó cégeknek és a munkavál-
lalóknak egyaránt létfontosságú, a GDP-t 
tekintve a közép-európai országok közül 
Magyarország fordít erre a célra a legke-
vesebbet. A másik nagyon lényeges dolog 
a munkahelyüket elvesztők támogatá-
sa, amire a kormány nulla forintot áldoz. 
Abszurd és értelmezhetetlen, hogy azo-
kat, akik elveszítik a munkájukat, a kor-
mány otthagyja az út szélén. Mindeköz-
ben azt látjuk, hogy támogatások mennek 

balatoni vitorlásüdülők építésére a ban-
kokra kivetett járványadóból, aminek az 
lenne a célja, hogy emberéleteket ment-
sünk, munkanélkülivé vált embereknek 
segítsünk, ehelyett tao formájában a fel-
csúti és a többi focicsapatnak lehet ada-
kozni.

Az elmúlt időszakban számos kezde-
ményezést tettem, ezeknek egy része a 
szépkorúakkal volt kapcsolatos. Például a 
javaslatomat követően vezették be az idő-
sek otthonában a látogatási tilalmat. In-
dítványoztam azt is, hogy az önkormány-
zatoknak adjanak forrást, hogy a lehető 
legjobban el tudják látni a szépkorúakat. 
Ehhez képest a kormány elrendelte, hogy 
az önkormányzatok felelőssége az idő-
sek ellátása, ugyanakkor nemhogy pénzt 
nem adott, de a szakadék felé lökte az ön-
kormányzatokat azzal, hogy bevételi for-
rást vont el tőlük. Ebbe a körbe tartozik a 
parkolás és a gépjárműadó. 

– Tudjuk, hogy mekkora többletterhet je-
lent ez az önkormányzatoknak?

– Maga az elvonás több százmilliós, az, 
hogy mekkora többletterhet jelent, mér-
ni sem lehet. Nagyon nagy kérdés ugyan-
is, hogy ez a helyzet mennyi ideig tart. 
Ezúton is szeretném megköszönni azok-
nak az önkénteseknek a munkáját, akik 
hozzájárulnak ahhoz, hogy megpróbál-
junk vigyázni az idősekre. Nélkülük nem 
menne az ellátásuk. A kormány ehhez ké-
pest azt mondja, hogy bevezeti a 13. ha-
vi nyugdíjat, ami azt jelenti, hogy kétszá-
zalékos nyugdíjemelést ígér jövőre. Nem 
érti meg, hogy a Lehel piacon több mint 
2000 forintért adják a csirkemell kilóját, 
hogy egy sima maszk a boltokban 600 fo-
rintba kerül. 

– Terézvárosban túlzás nélkül kijelent-
hető, hogy az idősek ellátásától kezd-
ve a nehéz helyzetbe kerültek támogatá-
sáig a fertőzésveszélyt csökkentő intéz-

kedések meghozatalán át azok betarta-
tásáig minden elvárható gondossággal, 
jól szervezetten működik. Milyen szintű 
az együttműködés önök között? Egyez-
tetnek-e, van-e rálátása a helyi operatív 
törzs munkájára?

– A terézvárosi operatív törzs egyik 
vezetője a DK frakcióvezetője, a DK al-
polgármestere, akivel rendszeresen 
egyeztetünk. Amit tudok, segítek, de ez 
alapvetően nem az országgyűlési képvise-
lő kompetenciája, hanem az önkormány-
zat feladata.

– De arra gondolok, hogy akadhatnak 
olyan problémák, amelyek megoldásá-
hoz magasabb szintű szabályozásra len-
ne szükség.

– Természetesen ha ilyen van, akkor 
beszélünk róla. Például a költségvetést 
érintő elvonás esetében is így történt. Le 
a kalappal a terézvárosi önkormányzat 
előtt, mert a napi munkát a városrész ve-
zetése, az önkormányzati dolgozók és az 
önkéntesek végzik. Terézváros mindent 
megtesz a kerületben élőkért, az összefo-
gásnak köszönhetően a járvánnyal kap-
csolatos összes feladatát hiánytalanul el-
látja. 

– Terézváros önkormányzata a maszko-
kat illetően is tett a lakosságért, elindí-
tott egy akciót, amelynek keretében min-
den háztartásba eljuttat egy mosható 
maszkot.

– A Demokratikus Koalíció tízezer 
maszkot ad Terézvárosnak, amit egyez-
tetett módon oszt szét az orvosi rende-
lőknek, a különösen veszélyeztetettek-
nek. Szomorú, hogy a kormány ezzel 
kapcsolatban nem lép. Külön kérés volt, 
én is javasoltam, hogy legyen ármaxima-
lizálás a maszkok tekintetében. Muszáj, 
hogy a maszkok megjelenjenek nagy tö-
megben a patikákban és a boltokban, hi-
szen a WHO, a tisztifőorvossal ellentét-
ben, azt javasolja, hogy minél több ember 
hordjon maszkot. Azokban az országok-
ban, ahol sikeresen és gyorsan meg tud-
ták fogni a járványt, majdnem mindenki 
maszkot hordott.

 
– Erről orvosi körökben megoszlanak a 
vélemények… 

– Kinek a véleménye oszlik meg? A 
WHO-nak nem oszlik meg a véleménye.

A világjárvány járatlan útra kényszerítette az emberiséget, természe-
tes, hogy a félelem, a kétségbeesés sokakat elragad – mondta Oláh La-
jos, Terézváros és Erzsébetváros országgyűlési képviselője. Álláspont-
ja szerint Magyarországon egy olyan lerobbant egészségügyi ellátó-
rendszernek kell a koronavírus-járvánnyal megküzdenie, ahol az elmúlt 
években a kézfertőtlenítőt az intézmények csak a tévéből ismerték, 
ahol a kórházi fertőzésekben több ember halt meg, mint közúti bal-
esetben, ahol az orvosok, ápolók száma folyamatosan csökkent.

Terézváros mindent megtesz a kerületben élőkért
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– A WHO is adott ki olyan nyilatkozatot, 
hogy aki egészséges, az ne viseljen masz-
kot. 

– A WHO egyértelműen azt mond-
ta, hogy viseljenek maszkot az emberek. 
Két dolgot mondanak: minél több tesztet 
kell elvégezni és minél többen hordjanak 
maszkot. A maszk viselése nagyon le-
csökkenti a fertőzés veszélyét. Egy olyan 
országban, ahol nem tesztelnek rendesen, 
ahol nem tudjuk a valódi adatokat, ott 
kulcsfontosságú, hogy az emberek masz-
kot hordjanak. 

– A tesztek kérdését is nehéz megítél-
ni, nem tudni, van-e elegendő kapacitás, 
hosszú időn keresztül vélhetően nem is 
állt elegendő rendelkezésre, de ezzel a 
világ minden országa így volt.

– Egymillió lakosra vetítve a legkeve-
sebb tesztet Magyarországon végzik el a 
régióban. Ausztria a hatszor annyi lako-
sát teszteli, mint mi, de Csehországot is 
említhetném. Tudja, mely országokban 
tesztelnek kevesebbet? Például Argen-
tínában, Lengyelországban, Marokkó-
ban, Szaúd-Arábiában, Algériában. Fur-
csa módon van egy országcsoport, ahol 
viszonylag keveset tesztelnek. De Német-
országban, Olaszországban, Japánban, 
Hongkongban brutális mennyiségű tesz-
tet végeznek. Magyarországon időközben 
kicsit emelkedett az elvégzett vizsgálatok 

száma, de az még mindig irracionálisan 
alacsony. Olyan esetekben sem tesztel-
nek, amik társadalmi szempontból elfo-
gadhatatlanok. Az ellenzék többször kér-
te, hogy a nyugdíjasotthonokat, az ottho-
nokba a kórházakból visszatérő időseket 
teszteljék. Ezt a kórházak elutasították, 
majd amikor kiderült, hogy baj van, ak-
kor elfelejtik ezeket a történeteket. 

– Tettek egy javaslatot a koronavírus-jár-
vány elleni összefogás címmel, amiben 
azt kérték, az adók egy százalékát lehes-
sen a helyi közösségek járványügyi véde-
kezésére, a bajba kerültek megsegítésére 
felajánlani. Ennek mi lett a sorsa?

– Sajnos, mint a legtöbb kezdeménye-
zésünket, a kormány ezt is pártpolitikai 
alapra helyezte, hiába támogatták civil 
szervezetek is. Ezek közül csak néhányat 
említenék. 

Örvendetes, de sajnos kivételnek szá-
mít, hogy befogadták azt a Terézvárost 
és Erzsébetvárost is különösen érintő az 
a kezdeményezésemet, hogy a társasházi 
közgyűlések esetén legyen egyfajta mél-
tányosság. A kormány, annak érdekében, 
hogy ne kelljen most összeülni az embe-
reknek a társasházi közgyűléseken, tol-
ja ki a veszélyhelyzet végét követően 90 
nappal ezek megtartásának határidejét.

A közüzemi díjak moratóriumát is in-
dítványoztuk, úgy gondoljuk, nem lehet a 

járvány ideje alatt senkit sem kilakoltatni, 
nem lehet közüzemi tartozás miatt elzár-
ni a vizet, kikapcsolni az áramot. Kiad-
tam egy közleményt, amiben azt a jogos 
igényt fogalmaztam meg, hogy a járvány 
ideje alatt hátralék esetén se lehessen a 
telefon- vagy az internetszolgáltatást ki-
kapcsolni. Ebben a szituációban ugyan-
is a telefon életet menthet. A tájékozódás 
fontos forrása az internet, a gyerekes csa-
ládoknál pedig kiváltképp nélkülözhetet-
len, hiszen az oktatás is a világhálón ke-
resztül zajlik. Arra is tettem korábban ja-
vaslatot, hogy a kormány készítsen külön 
programot azoknak a gyerekeknek, aki-
nél az online oktatás nem megoldható. 
Álláspontom szerint nem kerülhet hát-
rányba egy gyerek azért, mert a család-
jában nincs számítógép, internet-hozzá-
férés.

– Számukra segítséget jelenthet az isko-
lákban működő ügyeleti rendszer… 

– Országosan ez sajnos nem így mű-
ködik. Az ügyeletre nem megy be min-
den olyan gyerek, akinek otthon nincs 
számítógépe. A DK az Oltalom Egyesü-
letnek 80 laptopot ajándékozott, amelye-
ket a civil szervezet nehéz sorsú, több-
gyermekes családokhoz juttatott el. Ez 
ugyan csepp a tengerben, de néhányuk-
nak megoldást jelentett.

– A Terézvárosban élőket a Péterfy Sán-
dor Utcai Kórház látja el. Hogyan látja, 
felkészült-e az intézmény nagyobb szá-
mú beteg fogadására?

– A Péterfy Sándor utcai kórháznál 
is érződik az elmúlt tíz évben az egész-
ségügyben tapasztalható leépülés. Az el-
len az orvosok és az ápolók nem tudnak 
tenni, hogy omladozik a fal, hogy a vé-
cén nincs ülőke, nincs vécépapír. Ez nem 
az ő hibájuk, a kormány szégyene. Ab-
ban azonban biztos vagyok, hogy min-
dent megtesznek azért, hogy az odakerü-
lő betegek a lehető legjobb ellátást kap-
ják. Mi eszközök vásárlásával próbáljuk 
a kórház helyzetét javítani, a mosó- és 
szárítógép vásárlása után vérnyomás-, 
véroxigénszint-mérőket, valamint 8000 
maszkot, védőruházatot és védőszemüve-
geket vittünk a kórházba. Az egészség-
ügyi dolgozók az első vonalban vannak, 
az orvostól a portáson, a takarítókon át 
az ápolókig meg kell őket védenünk. 

Terézváros mindent megtesz a kerületben élőkért



Az élet ezekben a napokban nemcsak 
mindennapjaink, de ünnepeink forga-
tókönyvét is felülírja – mondta Soproni 
Tamás polgármester, amikor a kerület-
ben szolgálatot teljesítő rendőrök jutal-
mát és a Szent György-díjat ez alkalom-
mal nem az arra jogosultaknak, hanem a 
kerületi rendőrkapitánynak adta át. Azt 
kérte, hogy az egész évben lelkiismerete-

sen és magas színvonalon végzett munká-
jukért tolmácsolja az állománynak az ön-
kormányzat és a TEKA köszönetét.

Felidézte, hivatalba lépése után nem 
tudta, de remélte, hogy a kerületben élők 
biztonságáért a terézvárosi rendőrkapi-
tányság és az önkormányzat új vezeté-
se baráti légkörben, összehangoltan fog 
együtt dolgozni. Ez a kívánság maradék-
talanul teljesült, Kecskés Tamás rendőr-
kapitánnyal gyakorlatilag első pillanat-
ban megtalálták a közös hangot – tette 
hozzá. Mint mondta: heti rendszeresség-
gel egyeztetnek, és legyen szó bármilyen 
problémáról, az alezredesnek mindig van 
javaslata azok megoldására. Túlzás nélkül 
kijelenthető: nem csupán hivatása, de az 
élete Terézváros biztonsága.

A polgármester kiemelte, a veszély-
helyzetben az önkormányzat rendészeti 
osztályának munkatársai mellett a kerü-
leti rendőröknek jelentős érdemei vannak 
abban, hogy a lakosság biztonsága érde-
kében hozott intézkedéseket mindenhol 
betartsák.

Kecskés Tamás maga és a kerületben 
szolgálatot teljesítő rendőrök nevében 
megköszönte azt az anyagi és erkölcsi el-
ismerést, amivel a városrész vezetése fo-
lyamatosan hozzájárul ahhoz, hogy a fel-
adataikat a lehető legeredményesebben 
láthassák el.

A találkozót követően Kecskés Tamás 
a terézvárosi rendőrkaptányságon kis lét-
számú csoportokban megtartott állo-

mánygyűlésen adta át a Szent György-dí-
jat Hideg Roland törzszászlósnak, aki a 
kerületben körzeti megbízottként telje-
sít szolgálatot. Szavai szerint fegyelmezett 
és elkötelezett szakmai munkáját, segítő-
készségét nemcsak kollégái, de a körzeté-
ben élők is elismerik.

A kapitány, ígéretéhez híven, az önkor-
mányzat vezetői és a maga nevében meg-
köszönte munkatársai kiváló munkáját, és 
arra biztatta beosztottjait, hogy teljesít-
ményükkel a jövőben is szolgáljanak rá a 
kivívott bizalomra, megbecsülésre. 

A rendhagyó ünnepségen Sziráczki Le-
vente rendőr hadnagy Kecskés Tamástól 
átvehette Budapest Rendőrkapitányának 
az elismerését is.

Töreki Milán, a Terézváros Közrend-
jéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 
kuratóriumának elnöke lapunknak el-
mondta, rendkívül fontosnak tartja, 
hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
rendőrök érdemi visszaigazolást kapja-
nak arról, hogy a hivatástudattal, lelki-
ismeretesen végzett munkájukat elisme-
rik. Hangsúlyozta, külön tiszteletet ér-
demelnek az állomány tagjai helytállásu-
kért a járványhelyzetben, hiszen ebben 
a rendkívüli időszakban a szokásos napi 
feladataik ellátása mellett nagyon sok ki-
hívásnak kell megfelelniük. Mint mond-
ta, megbecsülésüket a köszönő szavakon 
túl a tavalyi évhez képest magasabb ju-
talmazási keretösszeggel is igyekeztek ki-
fejezni. 
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Április 24-én patrónusuk, sárkány-
ölő Szent György napján a rend őre-
ire irányul a figyelem. Terézvá-
rosban sincs ez másként, az ön-
kormányzat és a Terézváros Köz-
rendjéért és Közbiztonságáért 
Közalapítvány (TEKA) ilyenkor ad-
ja át a kerületben élők biztonsá-
ga felett őrködők egész évi áldoza-
tos munkáját elismerő kitüntetést 
és jutalmakat. Az idén az önkor-
mányzat által alapított, Terézváros 
legkiválóbb rendőrének járó Szent 
György-díjat Hideg Roland címze-
tes rendőr törzszászlós – a korona-
vírus-járvány miatt rendhagyó mó-
don – Kecskés Tamás rendőrkapi-
tánytól vehette át.

A kerület rendőreinek ünnepe

Terézvárosi járőrök 
állították elő 
a gyilkosság gyanúsítottját 

A hatodik kerületi kapitányság 
két munkatársa 15 órán belül 
előállította azt a nőt, akit a Baj-
za utcai emberöléssel gyanúsít a 
rendőrség.

április 17-én este érkezett bejelentés a rend-
őrségre arról, hogy Bajza utca egyik lakásában 
egy elhunyt férfit találtak. A Budapesti rend-
őr-főkapitányság (BrFK) munkatársai a hely-
színen szemlét tartottak, és megállapítot-
ták, hogy a férfi halálát idegenkezűség okoz-
ta, ezért emberölés gyanúja miatt indítottak 
nyomozást ismeretlen tettes ellen. A teréz-
városi járőrök másnap reggel, a személyleírás 
alapján, a Nyugati téren elfogtak és előállítot-
tak egy 41 éves budapesti nőt, akiről a kihall-
gatása után kiderült, hogy megalapozottan 
gyanúsítható a Bajza utcai gyilkosság elköve-
tésével. sándor istván törzsőrmestert és Nagy 
róbert őrmestert eredményes munkájáért a 
BrFK vezetője jutalomban és dicséretben ré-
szesítette.
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A járványhelyzet miatt
dr. kecskés Tamás 

a kerületi kapitányságon 
adta át a kitüntetést és a jutalmakat



Elmondása szerint a Föld napján a 
muskátliosztás közben szerettek volna zöld-
kérdésekről beszélgetni a sorban állókkal, 
kérdőívet töltöttek volna ki közösen, ami ki-
derítette volna, hogy a kerületi lakók hol lát-
nának szívesen előrelépést, mi az, amit ők 
megtennének azért, hogy a kerület zöldebb 
legyen – igazodva a Föld napja mozgalom jel-
mondatához: „Ki mondta, hogy nem tudod 
megváltoztatni a világot?” 

Feladat akad bőven, hiszen Terézvárosban 
a második legkisebb az egy főre eső zöldfelü-
let nagysága a fővárosban – jegyezte meg.

„A Zöldülő Terézváros program részeként 
pályázatot írtunk ki és leszerződtünk egy ter-
vezőirodával, ami még az idén megvizsgálja, 
hogy a Podmaniczky utca és az Andrássy út 
közötti területen hol tudunk kialakítani fasort. 
Egyeztetésbe kezdtem a Főkerttel és a Fővá-
rossal is az Andrássy út zöldfelületeinek meg-

újításáról, ha minden jól alakul, már az idén 
hozzálátunk. Megnöveltük a társasházi zöldí-
tési pályázat keretét, jövőre pedig a Tájépítész 
Kartól kapunk szakmai segítséget. Azt gondo-
lom, elismerést érdemelnek azok a lakók, akik 
gondozzák a környezetüket, ezért az idén első 
alkalommal írjuk ki a virágos ablakok és bal-
konok versenyét, a zsűriben már a kerület új 
főkertésze is ott lesz. Keressük a kerületben azt 
a társasházat, aminek a falából zöldfalat hoz-
hatunk létre. Írtam egy zöldfelület-fejlesztési 
stratégiát és dolgozunk a kerület klímacselek-
vési tervén. Hozzáláttunk a fenntartható ener-
gia- és klímaakcióterv kidolgozásához. A bo-
nyolult és unalmas elnevezés mögött egy egész 
jó kis terv húzódik: mit tudunk tenni azért, 
hogy kisebb legyen az energiafelhasználásunk 
és hogyan tudunk védekezni a káros klímaha-
tások ellen” – sorolta a már megtett lépéseket 
és a terveket az alpolgármester. 

Hangsúlyozta: bár a járvány miatt a Föld 
napi személyes találkozás és a virágosz-
tás meghiúsult, a kerületben élők mégsem 
maradnak muskátli nélkül. Megszervezték 
ugyanis, hogy az önkormányzat munkatársai 
elviszik, és kapun belül leteszik a növényeket 
a kerület minden egyes lakóházába, ahonnan 
elvihetik azok az ott élők, akik szívesen ápol-
gatják, gondozzák a virágokat, hogy soká-
ig gyönyörködhessenek bennük. „Ezúton is 
üzenjük: ültesd el, szeresd úgy, ahogy mi sze-
retjük” – mondta Temesvári Szilvia.

Temesvári Szilvia
alpolgármeter
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idén házhoz mennek a muskátlik
Ebben az évben nagyon készültünk a Föld napjára, zöldaktivistaként és 
Terézváros zöldalpolgármestereként számomra ez a nap sokkal többet je-
lent, mint egy virágosztás. Természetesen a virágokat nagyon szeretem, 
és arra biztatok mindenkit, hogy ültessen, én is azt teszem – mondta Te-
mesvári Szilvia.

Újabb tartósélelmiszer-szállítmány érke-
zett Terézvárosba április 24-én. A teher-
autóról ezúttal is önkéntesek pakolták le 
az árut, és az ő segítségükkel készült el 
további 1250 kríziscsomag, amelyet a na-
pokban kapnak meg a kerületi rászoru-
lók – tájékoztatott Miyazaki Jun humán 
ügyekért felelős alpolgármester.

Mint megtudtuk, a nehéz helyzet-
ben lévők közül most elsősorban a jár-
vány miatt jövedelmüket elvesztők, a 
munkanélküliek, a nagycsaládosok, a 
gyermeküket egyedül nevelő szülők, il-
letve a 150 ezer forintnál alacsonyabb 
nyugdíjat kapók jutnak ilyen módon 
támogatáshoz.

Az igényléseket az önkormányzat 
munkatársai a kriziscsomag@terezvaros. 
hu e-mail-címen, illetve a 342-0904-es 
telefonszámon várják, hétköznapokon 
10–13 óra között. A csomagokat ezúttal 
is a kerületben tevékenykedő önkéntesek 
juttatják el a megadott címekre.

Kríziscsomagért 
jelentkezhetnek 
a rászorulókBudapest Főváros vi. Kerület Terézváros Önkormány-

zata pályázatot hirdet az önkormányzat kiadásában 
megjelenő Terézváros magazin felelős szerkesztői fel-
adatainak ellátására.

A felelős szerkesztő feladatköre
– A Terézváros magazin megújítása: arculati váltás elő-

készítése, a rovatstruktúra átalakítása (a képviselő-
testület által elfogadott kommunikációs stratégiával 
összhangban).

– A Terézváros magazin szerkesztése, nyomdai előké-
szítése, kiadása, terjesztésének megszervezése.

– Hírek, tudósítások, interjúk készítése és szerkesztése 
az önkormányzat és a képviselő-testület munkájáról, 
a kerületben zajló közéleti, kulturális tevékenységről, 
közösségi eseményekről.

– A terezvaros.hu weboldal szerkesztése.
– A szerkesztőségben dolgozó munkatársak munkájá-

nak irányítása.
– A magazin kiadásához és a weboldal működtetésé-

hez kapcsolódó pénzügyi-adminisztrációs feladatok.
– Folyamatos kapcsolattartás az önkormányzat és a 

polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel, az ön-
kormányzati társaságok, intézmények vezetőivel, a 
kerület életében meghatározó intézményekkel, szer-
vezetekkel.

A munkakörrel kapcsolatos elvárások
– Felsőfokú végzettség, legalább 5 év újságírói tapasz-

talat.
– legalább 3 év vezetői tapasztalat nyomtatott/online 

újságírás területén.
– Büntetlen előélet.

A kiválasztás során előnyt jelent
– szakirányú (újságírói) képesítés. 
– laptervezésben, -átalakításban szerzett tapasztalat.
– Korszerű újságírói technikák ismerete.

A kiválasztás folyamata
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. május 15., 12 óra 
elbírálási határidő: 2020. május 29.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2020. június 1.

A megbízatás várhatóan 2020. június 1. napjától 3 éves 
időtartamra szól, 3 hónapos próbaidő kikötése mellett, 
munkaviszony keretében.

A beérkezett pályázatok elbírálása és az új munkatárs 
kiválasztása során személyes meghallgatásra is sor ke-
rülhet.

Jelentkezés
– Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, a 

magazin megújítására és működtetésére vonat-
kozó koncepció megfogalmazása maximum 3 ol-
dalban.

– Hozzájáruló nyilatkozat, miszerint a benyújtott pályá-
zati anyag személyes adatait a pályázati eljárásban 
résztvevők megismerhetik, kezelhetik.

– Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló ok-
mányok másolata.

– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
(másolat, vagy igazolás) csatolása.

Kérjük, hogy a fenti dokumentumokat küldje el 
Terézváros önkormányzata polgármesterének cí-
mezve a polgarmester@terezvaros.hu e-mail-cím-
re, a tárgyban jelezze: „felelős szerkesztői pályá-
zat”.

PályázAT
felelős szerkesztői feladatok ellátására
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– Hetedik hete van óriási változás az éle-
tünkben. Hogy látod, a diákoknak sike-
rült elkapniuk a fonalat?

– Azt gondolom, hogy nagyon szeren-
csések vagyunk. A szülők és a gyerekek 
is nagyon együttműködők voltak az el-
ső perctől kezdve. A Teams felületet hasz-
náljuk (a Microsoft innovatív iskolája va-
gyunk), de ennek a bevezetéséhez idő kel-
lett. Az első három hét arra ment el, hogy 
az 550 tanulónak elkészítsük az e-mail-cí-
mét és megalkossuk a körülbelül 120 cso-
portot. A tanároknak már korábban elké-
szítettük a bajza6-os e-mail-címüket, és 

azt hittük, lesz időnk a fokozatos beveze-
tésére a gyerekek körében is. Ebben a tan-
évben akartuk elindítani a Teamst a taná-
rok csoportjának is. Aztán az élet jól átírta 
ezt. A szünet előtti egy hét pedig arra volt 
nagyon jó, hogy végre beszélgethettünk a 
diákokkal a felületen. Innét indulnak az 
online óráink. Én annak a híve vagyok, 
hogy fokozatosan, a tanulási időt biztosít-
va haladjunk. A mai világot hűen tükrözi, 
hogy a diákok nagy része jobban tudta a 
kapcsolatfelvételt, mint néhány kollégám. 
A 8. évfolyamosok a csoportok létrehozá-
sának pillanatától fenn vannak a felületen, 

és ők bátran használják kapcsolattartásra 
is. Nagyon örültek a kicsik is, hogy vég-
re láttuk, hallottuk egymást. Ezen a felü-
leten már három értekezletet is tartottam. 
A kollégák ugyanolyan örömmel üdvözöl-
ték egymást, mint a gyerekek. Jó volt lát-
ni egymást.

– A pedagógusok könnyen vették az aka-
dályokat?

– Nálunk is, mint a legtöbb iskolá-
ban, vannak olyanok, akiknek nem megy 
könnyen a digitális világban való eliga-
zodás. De a Bajza mindig is jó csapat volt. 
Sokat segítünk egymásnak a tantestületi 
Teamsben. Ezenkívül az egyik fiatal gya-
kornokunk, aki az innovatív csoport tag-
ja, elkészített hat oktatóvideót. Ezt to-
vábbítottuk segítségként a kollégáknak. 
Másrészt én is tagja vagyok az innovatív 
igazgatók csoportjának a Microsoftban, 
ahonnét bátran kérhetek segítséget. Sok 
információt megosztunk egymással, eze-
ket pedig továbbadom a kollégáknak. A 
rendszergazdánk is mindenki rendelke-
zésére áll, ha segíteni kell. Másrészt nem 
kötelező minden órát online tartani, sőt, 
arra ösztönzöm a kollégáimat, hogy egy-
két tanóra egy héten bőven elég. Ezál-
tal nem stresszelem azokat, akik félnek 
a rendszertől. Másrészt gondolni kell ar-
ra is, hogy a szülők nagy része otthon-
ról dolgozik, nem tud két gyerek mellett 
lenni és segíteni, koordinálni az online 
tanulást. Főként, ha nincs is annyi esz-
köz otthon. Az otthontanulást napirend-
del és tanácsokkal segítettük.

– Mennyire volt zökkenőmentes az átál-
lás egyik napról a másikra?

– Nem álltunk át egyik percről a má-
sikra. Az osztályok levelezőlistáján adták 
ki a feladatokat a kollégák. Kivéve a nyel-
veseket, hiszen ők már korábban is hasz-
náltak online felületeket. Ezeket aszink-
ron óráknak hívják. Még most sem tar-

A kormány döntésének értelmében március 16-a óta az isko-
lákban digitális oktatás folyik. Komoly változás ez a megszo-
kott mindennapokhoz képest, amely nemcsak a diákok és a 
szülők, de a pedagógusok életét is alapvetően átírta. Hetedik 
hete tart ez az új helyzet, a változásokról és a tapasztalatokról 
kérdeztük Bódi Csillát, a legnagyobb gyermeklétszámú kerületi 
tanintézmény, a Bajza utcai Általános Iskola igazgatóját.

„remélem, 
hogy most nem 
lesz bukás” 

A tantermek várják 
vissza a diákokat
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tunk valódi online órákat (szinkron), 
hiszen ehhez megfelelő technikai felsze-
relés, illetve speciális tudás kell. Sem a 
kollégáimnak, sem a gyerekeknek nincs 
ilyen. Arról nem beszélve, hogy otthon 
sajnos nincs interaktív digitális táblánk. 
De az általános iskolában ez talán nem 
is kell. Biztos lesz olyan tanár, aki addig 
nem nyugszik, amíg nem teremt ilyen 
feltételt is, de ebbe biztos, hogy nem tud-
juk bevonni az egész osztályt. Másrészt 
bízom benne, hogy ez csak egy átmene-
ti állapot és tudunk még tanteremben ta-
nítani. Ugyanis szerintem az nélkülözhe-
tetlen.

– Mit látsz a legnehezebbnek ebben a 
helyzetben?

– Talán azt, hogy nincs közvetlen visz-
szajelzés. Még az online órán sem, hiszen 
ott sokkal jobban meg tud bújni, aki nem 
szeret szerepelni. Komoly figyelmet kö-
vetel a tanártól, hogy ezt is szem előtt 
tartsa. De ez hiányzik a tanulóknak is. 
Törekszünk arra, hogy éljünk a humor 
eszközével. Több kollégám jelezte, hogy 
igyekszik mindig olyan feladatokat is be-
csempészni, amelyekkel mosolyra kész-
teti a gyerekeket. Sok nehézséget jelen-
tett azoknak a tanulóknak a bevonása 
az online munkába, akiknél a családjá-
ban nincs megfelelő eszköz, amin dol-
gozni tud. Ezt az első héten felmértük, 
utána kiosztottuk az alapítvány segítsé-
gével a tableteket (néhány kollégának is 
kiadtunk laptopokat, hogy legyen otthon 
megfelelő eszközük). Több gyereknek 

még ez sem volt megoldás, hiszen a csa-
ládban senki nem tudja használni ezeket 
az eszközöket. Itt bevontuk a gyermekjó-
léti szolgálatot, ők felkeresték azokat is, 
akik nem jelentkeztek a tanárok megke-
resésére, nem készítették a feladatokat. 
Jelenleg nincs olyan tanulónk, akiről ne 
tudnánk. Olyan nem lesz, hogy minden 
tanuló be tud majd kapcsolódni az on-
line órába. Nekik a tanárok egyéb felü-
leten (e-mail, messenger) juttatják el a 
feladatot. De nehéz lesz a nyolcadiko-
sok búcsúztatását kitalálni, az elmaradt 
programokat pótolni. 

– A szülőkkel kapcsolatban vagytok, kap-
tok visszajelzéseket?

– Igen az első perctől kapunk visz-
szajelzéseket. Maguktól is írtak, és az 
osztályfőnökök minden hétvégén meg 
is kérdezték őket. Azt tudom monda-
ni, hogy a többség elégedett a feladatok 
mennyiségével és a segítséggel is. Elége-
detlenek mindig lesznek, mindenkinek 
nem lehet megfelelni. Külön kértem a 
kollégákat, hogy vigyázzanak arra, hogy 
amit ők megterveznek 45 percre, azt sok-
kal hosszabb idő elkészíteni a gyerekek-
nek. Szerintem az első hét után azok is 
rájöttek erre, akik ezt eleinte nem tudták. 
Az, hogy néhány szülő már egy hét után 
jelezte, hogy a gyereke nagyon vágyik a 
suliba, az nagyon jó érzés és pozitív visz-
szajelzés. De azt megbeszéltük már az el-
ső perctől, hogy jelenleg fontosabb a tu-
dás szinten tartása, nem feltétlenül most 
kell megtanítani azt, amiben lemaradtak. 
Ezt nagyon sok kollégám is így gondolja. 
Kértem őket, hogy vizsgálják felül a tan-
menetüket és gondolják át, mi az, amit át 
tudnak tenni a következő év elejére. Ez 
nem ördögtől való.

– A nehezebben tanuló/boldoguló di-
ákoknak, aki korábban korrepetáláson 
vettek részt, van lehetőségük pluszsegít-
ségre ebben az időszakban?

– Nagyon remélem, hogy most nem 
lesz bukás. Most van arra lehetőség, 
hogy egyénre szabott feladatot adjanak 
ki a kollégák. Létre tudunk hozni kor-
repetáló csoportot és figyelembe tudjuk 
venni a tanulási nehézségeket is. A sa-
ját fejlesztő pedagógusunk egyéni és cso-
portos foglalkozásokat szervez. Az iskola 
pszichológusa a honlapon keresztül jut-
tat el fontos ismereteket, segítséget a szü-
lőknek, emellett egyéni beszélgetést is 
tart. A készségtárgyakból általában pro-
jektmunkát adnak a kollégák, van több 

ilyen tantárgy is. Ez nem idegen tőlük, 
hiszen ehhez hasonló feladatot korábban 
is kaptak.

– Közhely, de úgy tartják, hogy minden 
rosszban van valami jó. Mit gondolsz, eb-
ben a helyzetben mi az?

– Az biztos, hogy az elmúlt hetekben 
nagyot fejlődött a digitális kompetenci-
ánk. Én magam is sokat tanultam. Eb-
ből fakadóan sokkal többet foglalkozunk 
a tanítással. Digitális tananyagot gyár-
tunk, tanuljuk a felületet, szervezzük az 
online órákat, keressük a tanulókat, sze-
mélyes beszélgetéseket folytatunk a szü-
lőkkel. Sokat kell még fejlődnünk a ha-
tározott óravezetésben. Most tanuljuk, 
hogy kell beszélgetni a gyerekekkel ka-
merán keresztül, hogyan kell őket ösztö-
nözni. Biztos, hogy sok dicséret és báto-
rítás kell. Most lehet kipróbálni a kifor-
dított tanterem módszert, ami azt jelenti, 
hogy a tanár kiadja elolvasásra, jegyze-
telésre a tananyagot, és utána a kontakt-
órán beszélik meg azt. Ebben is sokat kell 
még fejlődnünk.

– Hogy látod, a járványhelyzet elmúltával 
vissza tud minden rendeződni?

– Sokkal másabb lesz az oktatás, eb-
ben biztos vagyok, hiszen a diáknak és 
a tanárnak is fejlettebb a digitális tudá-
sa. Remélem, képesek leszünk biztosíta-
ni az iskolában is a feltételeket. Másrészt 
úgy látom, hogy talán nőtt a megbecsü-
lésünk a szülők részéről. Látják, hogy ta-
nítani mégiscsak egy szakma, hogy egy 
gyerek figyelmét több órán át fenntar-
tani komoly feladat. És igen, talán most 
szembesülnek a szülők azzal, hogy van-
nak gyerekek, akik öt percig nem tudnak 
egy helyben ülni. Fontos megjegyeznem, 
hogy büszke vagyok a diákokra, mert 
nagyon hősiesen viselkednek. Sokaknak 
csak egy gép van otthon, amin két-há-
rom gyerek osztozik, de mindenki igyek-
szik teljesíteni a feladatát. Jó néhányan 
csak okostelefonon keresztül, de így is 
időben. Sokkal több a személyes kapcso-
lat a kevésbé jól tanulóinkkal. Őket na-
gyon figyelik és segítik a tanítók, taná-
rok. 

– Miből merítesz erőt ebben a nem min-
dennapi helyzetben?

– A kollégáim és a szülők támogatá-
sából. De erősen hiszem, hogy ez egy át-
meneti állapot, amiben tőlünk telhetően, 
a legjobb tudásunk szerint helytállunk.

sGi
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Állok a piros lámpánál. Lepukkant hajléktalan köze-
lít, autóról autóra halad, arca püffedt, orra – fénylő 
paradicsom – kitüremkedik a halványzöld maszk fö-
lött. Egyre közeledik, a lámpa meg nem vált.

A fenébe, mindjárt ideér. Mit csináljak? Adjak, ne 
adjak? Nem jobb, ha mindjárt eldöntöm, hogy nem 
adok? Engem ne zsaroljanak. Csak mert jó vagyok. 
Vagy inkább adjak? Adok egy százast. Hátha egy-
szer majd ott fent beszámítják… És akkor legalább 
nem izgulok, amíg ideér. Na, nem! Csak nem fo-
gok gyöngeségből adni? Mert félek a szemébe néz-
ni? Hát ez az! Éppen ez az! Ezt nem bírom! Ahogy 
fikszíroznak a szemükkel. Az egyiknek azt mondja a 
tekintete: „Látod, mivé lettem, hová süllyedtem mi-
attad?” A másik úgy néz, mint a törött lábú őzgida: 
„Jaj, jaj! Segíts rajtam, te jó ember!” A méltatlanko-
dónak süt a szeméből, hogy azt kívánja: dögölj meg, 
ha nem adsz! Az arisztokrata megvet. Ez van az ar-
cára írva: „Jól van, elfogadom, ha annyira akarod, de 
ne hidd, te szentfazék, hogy nem tudom, csak azért 
adod, hogy jónak érezhesd magad. Cserébe még azt 
is elvárnád, mi, hogy hálás legyek? Hát nem leszek! 
Legyél hálás te! Elfogadom a csip-csup alamizsná-
dat, s száz forintért egész nap jónak érezheted ma-
gad.” A másik annyira gyűlöl, hogy azt kívánja, for-
dulj fel, mert úgysem adsz, de még inkább gebedj 
meg, ha juszt is adsz. Ez úgy utál, hogy azzal sem 
vásárolhatnád meg, ha kiszállnál, apáddá vagy fiad-
dá fogadnád, a markába nyomnád a slusszkulcsot, 
megtennéd általános örökösöddé, majd vízbe fojta-
nád magad. Létezik az alamuszi, aki hirtelen támad, 
előugrik a bokrokból. Létezik az alázatos, az elesett. 
És létezik az igazi profi. Ő nem érvel, nem akar meg-
etetni semmivel, nem traktál az élete történetével. 
Végigbiceg az autók közt, egyetlen pillantással fel-
mér, olvas a képedről, a vállad tartásából, talán a fe-
jedbe is belelát, náladnál is jobban tudja, hogy adsz 
vagy nem adsz. Nem kér, nem zsarol – végzi a mun-
káját. Ez a legritkább fajta. Léteznek persze összetet-
tebb produkciók is. Van, aki mutogat, hogy húzd le 
az ablakot, mert így nem lehet tárgyalni, üzletet köt-
ni. A másik bevallja, hogy aznap még nem evett, de 
nem is akar enni, mert kit érdekel a zaba, amikor 
még egyetlen kortyot sem ivott, márpedig neki, nem 
tagadja, minek tenné, hiszen látja, értelmes ember 
vagy, aki otthonosan mozog az emberi lélek rejtett 
zugaiban, szóval nem tagadja, hogy neki első a pia, 
aztán a második is a pia meg a harmadik is, a kaja 
akár el is maradhat, mer’ akkor jobban is hat az ital. 
Van a bohém, az örök jó kedélyű. Igazi vágáns költő, 
jobbja a szívén, a nőknek hajlong, letérdepel az asz-
faltra, két kézzel hinti a csókokat, ha az áldozat elfor-
dul, átszalad a kocsi másik oldalára, s ott produkál-
ja magát tovább. Ő megérti azt is, ha nem adsz, meg-

bocsájtón, elnézően mosolyog, mint aki tudja, hogy 
valójában nem vagy olyan mocsok gané, amilyennek 
mutatod magad, csak elsodortak az élet viharai, a va-
cak kis ügyeid, a bonyodalmak, amikről azt hiszed, 
fontosak, s amiktől, szerencsére, az ő élete mentes…

Borzalom! Mindjárt itt van. Mit csináljak? Néz-
zek át rajta mint az üvegen? Észre se vegyem? Vagy 
legyek megértő? Mosolyogjak sajnálkozva, miköz-
ben arcomon a legtisztább emberi érzések és a gond 
ráncai felváltva kergetőznek? Mentegetőzzem? Tár-
jam szét a karom, fordítsam ki zokogva a zsebeimet, 
hogy nincs egy huncut petákom sem? Kérjek tőle 
kölcsön? Esküdjek meg, hogy az eddigi összes piros 
lámpánál adtam?

Jesszusom, mindjárt itt van! És a lámpa még min-
dig nem vált! Egyáltalán: van nálam pénz? Ez az! Ad-
nék! Isten bizony! De sajnos csupa húszezres van ná-
lam… Tud visszaadni tizenkilencezer-kilencszázat? 
Igazán adnék, de momentán csak ezerdollárosaim 
vannak. Segítenék, de nem tudok, mert most nyer-
tem tízmilliárdot a lottón…

Itt van! És az ablak is le van húzva! Most már nem 
húzhatom fel, bele az arcába, mert megbántódna 
szegény, hogy szóra sem méltatom, hogy még egy le-
vegőt szívni sem akarok vele. Még azt gondolná, azt 
hiszem, vírusos… És mi van, ha leköp? Ez képes és 
leköp, ha nem adok neki. Márpedig én az ilyennek 
nem adok! Nem én, ha addig élek is! Ha egyszer le 
akar köpni. Nem hagyom zsarolni magam! Demok-
ráciában élünk! Miért volna kötelező nekem adni? 
Miért éppen nekem kellene őt eltartani? Amikor a 
többinek sem adtam. Mennyivel különb ő a többi-
nél? Hiába mosolyogsz ilyen alattomosan, csak azért, 
mert nem köpsz le, nem fogok a zsebembe nyúlni…

– Jó napot – szól rám, de előtte még a paradi-
csomorrára húzza a maszkot. Hangja akár egy szén-
hordó munkásé: bagótól és pálinkától reszelős. Sze-
me véres, könnyben és alkoholban ázik. Nem jön 
közel, kezében füles pléh bögre. – Nem megyek kö-
zelebb – mondja –, tudja, a vírus miatt. – És akkor 
megpillantja a kutyát a hátsó ülésen. – Milyen szép 
kutyus – ámuldozik. – Ugye van benne erdélyi ko-
pó is? Látom a pofáján… Ugye kis bogaram? Ugye 
kopó vagy? Szép ku-utya... bí-ízony… gyönyörű ku-
tya, í-ígen… Nekem is volt ilyen. Szakasztott ilyen. 
Erdélyi kopó és dalmata keverék. Mí-ílyen szép ku-
tya vagy. Í-ígen… látszik a szemeden. Okos kutya, 
szép kutya. Ugye Micimackó? Ugye milyen okos ku-
tya vagy? – Rám pillant, a bögréről meg is feledke-
zik. – Tessék vigyázni a szemével. Nagyon csipás, be 
fog gyulladni. Kamillateás vattával kellene törölgetni 
pár napig. Bí-ízony. Attól szépen elmúlik. Igaz, szép 
kutya? Igaz, Fülesmaci? Na, menjen, zöld a lámpa. 
Isten áldja! Ne feledje a kamillát!

Bebek Tamás

Micimackó
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Azt szokták mondani, aki szereti Ray-
mond Chandler írásait – majdnem 
krimit írtam meggondolatlanul –, az 
imádni fogja az amúgy olvashatatlan 
(futóbolond, zseniális, elképesztő, le-
tehetetlen, enigmatikus, tolvaj, ször-
nyeteg stb.) Pynchon eme regényét. A 
helyszín Los Angeles, de nem az 1930-
as és 1940-es évek, hanem valamikor 
1970 körül járunk – ez már a kiábrán-
dult, fásult Amerika. Főhősünk termé-
szetesen egy magánnyomozó, Larry 
Sportello, a Doki, aki vedel, drogozik, 
irodája az LSD nyomozóiroda (látha-
tatlanul, sikeresen, diszkréten), a törté-
net pedig…

Nos, a történet lényegtelen, érdek-
telen, követhetetlen, ahogy a nagy 
elődnél, Chandlernél sem derül ki so-
ha semmi, csak amit úgyis tudtunk 
már akkor is, mielőtt a kezünkbe vet-
tük volna a könyvét, hogy az élet för-
telmesen mocskos, az ember förtel-
mesen mocskos, a nők förtelmesen 
mocskosak és számítók, náluk csak 
a férfiak förtelmesebbek, ők ráadásul 
nemcsak mocskosak, hanem ostobák 
is… De! Mindig akad kivétel. Egy so-
kat tapasztalt, vén milliárdos… egy fá-
radt, de megértő portás… egy jó ke-
délyű, gyermekien tiszta tekintetű ne-
hézfiú… 

Pynchon krimije majdnem olyan 
jó, mint az eredeti. Majdnem. Vesz-
tegzár idején ne sajnáljuk rá az időt.

SzMgy

Beépített hiba

1575 karácsony éjjelén levantei árukkal megrakott velencei hajó vetett horgonyt 
a fiumei kikötő előtt. A gálya utasokat is szállított, de ami fontosabb, háromszáz 
zsoldos hortyogott a hajó palánkjai mögött. A kapitánynak meg sem fordult a fe-
jében, hogy veszedelem fenyegethetné a hajót. Tévedett. Hajnaltájt halászhajónak 
álcázott bárkák vették közre a nagy gályát, s kétszázötven uszkók kalóz kúszott fel 
a fedélzetre. A katonák egy részét lemészárolták, mások a vízbe ugorva menekül-
tek, sokan rabszolgasorsra jutottak. A kalózok a zsákmánnyal zenggbe tartottak. 
A tengeri zsiványokat a három Danicsics testvér vezette.

Kölyökkoromban is szerettem, ma is szeretem a kalózhistóriákat: Stevensont, De-
foe-t, Coopert, Jack Londont, Steinbecket. Az Erdélyben hadakozó John Smith ka-
pitány kalandjait, aki a Báthoryaktól kapott nemességet, majd a Vöröstorony szoro-
sában tatár fogságba esett. Kiszabadulva Virginiában tűnt fel, s a Potomac folyó kör-
nyékén, egy fosztogató hadjáratában elfogták az indiánok. Életét a törzsfőnök leánya, 
Mataoka, azaz „Rebeka úrhölgy”, ismertebb nevén Pocahontas mentette meg. Henry 
Morgan azon kevesek közé tartozott, aki ágyban, párnák közt végezte. A pimasz Pi-
erre Le grand. A vérengző Maria Cobham, aki beleőrült a lelkifurdalásba. Frederic 
Misson, aki megalapította Libertatiát, a „szabad és irgalmas szívű” kalózok kommu-
nisztikus köztársaságát. A látomásos Alexandre Exquemelin, karibi kalózok orvosa, 
aki akkor fordított hátat Morgannek, amikor látta, hogy a sikeres panamai hadjáratról 
visszatérőben a rablott kincsek alatt roskadozó, éhségtől félőrült legények négykéz-
láb túrják alligátortojásért a bűzös homokot. A kísértetek: Kidd, Feketeszakáll, Van 
Staaten kapitány, a Bolygó Hollandi, Davy Jones, a vízbefúltak rothadó őre. Dokkok, 
kikötők, Catch as catch can (üsd-vágd, ahol éred) bunyók a csapszékek mögött.

Hírhedt tengeri martalóc volt Hitehagyott Ali, a „Skorbutos” is. gályáin sok ma-
gyar rab húzta az evezőt. Hajóival ott volt a lepantói ütközetben is, amelyben a ke-
cses mozgású Don Juan de Austria vezényelte flotta legyőzte a török hajóhadat. V. 
Károly fattya, az elragadóan fiatal Don Juan – aki még a vezérhajó fedélzetére is 
magával vitte kedvenc gibraltári majmait – Lepantónál megállította a muzulmánok 
tengeri előnyomulását. Nagy diadal volt: a kétszázötven török hajó felét elsüllyesz-
tették. Ali kisiklott a gyűrűből: negyven gyors gályáját menekítette ki az ütközet-
ből. Sok hajdani magyar végvári vitéz harcolt 1571-ben a Jón-tengeren. Török gá-
lyák evezőpadjaihoz láncolt egykori szolnoki, egri, gyulai vitézek törték le lábukról 
a vasat, s csörtettek fel a hajók gyomrából a fedélzetre, hogy vízbe szórják a jani-
csárokat. A Pátrai-öböl torkolatánál tizenötezer keresztény gályarab nyerte vissza a 
szabadságát. És hogy hány magyar vitéz veszett oda az elsüllyedt hajókon? Nem le-
hettek kevesen, hiszen a sztambuli Habsburg ügyvivők jelentéseiből kiderül, hogy 
az asszonyok és gyermekek mellett gyakran érkeztek a török fővárosba rabul ejtett 
végvári katonák csoportjai is. Akiket nem váltottak ki, azokat hadigályára küldték. 
Tudunk vitézekről, akik az 1552. évi diadal után estek fogságba Eger alatt, és húsz 
évig húzták az evezőt. Ott voltak Málta 1565. évi, Ciprus 1570. esztendei ostromá-
nál, s nem szabadultak Lepantónál sem. Az 1574. esztendő hozta meg a szeren-
cséjüket: Rodosz szigetén, ahová fát vágni hajtották őket, megszöktek. Különben 
az algíri beglerbég, Ali-el-Uludzsi is keresztény gályarab volt valaha. Calabriában 
született, szerzetesnek készült, Castella kolostorából rabolták el a haramiák. Konok 
ember volt, nem adta könnyen a lelkét: tizennégy évig rohadt az evezőpadhoz lán-
colva. Várta, hogy kolostora kiváltsa. Másfél évtizednyi hiábavaló várakozás után 
haragra gerjedt, s hitét elhagyva kalóznak állt. Ellenségnek éppoly konok és kö-
nyörtelen maradt.

Az uszkókokra egy folyóirat százesztendős példányában bukkantam, a cikk írója 
pedig a fiumei városi levéltár poros köteteiben kutakodva lelt rájuk. Leírja, hogy a 
kalózok könnyű gyorsnaszádjait fiumei dokkokban építették. Ötvenszemélyes bár-
kák voltak ezek, amelyek sekély vízben is könnyedén lebegtek. Ha szorult a hurok, 
a zsiványok szerteszóródva menekültek, de előbb a hajók fenekén lévő reteszeket 
megnyitva óvatosan elmerítették a bárkákat.

Thomas pynchon

BeépíTeTT hiBa

magveTő, 2013

502 oldal

3990 FT

rozsnyai mihály

Uszkókok



A Liszt Ferenc téren vagyunk, három év-
vel a forradalom után, október elején. A 
Terézváros híres-neves búcsúja zajlik, 
és mintha csak Krúdy Gyula sorai ele-
venednének meg. „A terézvárosi bú-
csú mindig nevezetessége szokott lenni 
Pestnek, ama szép, kora őszi napon. (…) 
estére éjfélig gyertyát égetnek minden 
sátorban a mézeskalácsosok, a késesek, 
a gyümölcsösök, a zsákbamacskások, a 
bazárosok. (…) Nagy sokadalom szokott 
botorkálni a sátorok kifeszített kötelei 
között; természetesen itt van a Terézvá-
ros minden szép leánya is…”

Azt nem tudom, hogy minden szép 
leány ott volt-e azon az 1959-es őszön 
is, amikor a Fortepan gyűjteményében 
fellelt fényképeink készültek, de az egé-
szen bizonyos, hogy Dorottya és Judit, a 
fotográfus két kislánya igen, mert min-
den képen felfedeztem őket. Írtunk már 
Barbjerik Ferencről, erről az igazi te-
rézvárosi polgárról, aki 1920-ban Mis-
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kolcon született, ám élete nagyobb ré-
szét a Dessewffy utcában élte le. A Ma-
gyar Újságírók Országos Szövetségé-
nek Andrássy úti székházában dolgozott 
mint főkönyvelő. Ennél fontosabb azon-
ban, hogy szorgalmasan fotózta felesé-
gét, Lasztoméry Kamillát és két kislá-
nyát, ami nekünk most a legfontosabb: 
a várost.

Nézzük csak a fotókat, és hallgassuk 
közben Krúdy dörmögését, aki így ír 
1926-ban a terézvárosi vásározókról: „A 
közelben eszeveszetten csengettek a hin-
tások, mintha ez volna az utolsó búcsú a 
fővárosban. Recsegtek a papírtrombiták, 
mintha ezzel a zenével akarnák megvi-
gasztalni a sátrak körül ődöngő pénzte-
len polgárokat. Nagyokat visítottak a fü-
tyülők, szakadatlanul szóltak a kerep-
lők, peregtek a dobok, és váltakoztak a 
szájharmonikák. Viháncoltak a nők (…) 

a tömegben lejtettek a gavallérok (…) 
a polgár a maga jámbor pocakjával ép-
pen olyan csodálkozva állong a tumul-
tusban, mint akkor álldogálhatott, mi-
kor egy középkori búcsún először emel-
ték ki erszényét a zsebtolvajok. A komé-
diás most is hajmeresztő dolgokat ígért 
bömbölő hangján azoknak, akik sátrát 
meglátogatják. Az árusnők derekai már 
meggörnyedtek, mint a marokszedőké, a 
kötényükbe gyülekezett nikkel- és ezüst-
pénz terhe alatt.”

Érdekes látni a folytonosságot. Az 
ember évtizedek, évszázadok alatt keve-
set változik: szereti a nyüzsgést, a zsivajt, 
a sokadalmat. Szeret enni, inni, han-
goskodni, nézelődni, költeni. Mindegy, 
hogy milyen évszázadban járunk, mind-
egy, hogy polgárnak vagy elvtársnak szó-
lítjuk egymást, a természetünk hason-
ló marad. A papírtrombiták, amelyekről 

Krúdy mesél, ott vannak az 1959-es ősz 
vásárosainak portékái közt is – krepp-
papír rojtjaik mint színes rongyok lóg-
nak. Pénztárcák, fakanalak, bizsuk, csil-
logó üveg és műanyag nyakláncok, sellős 
pecsétgyűrűk, léggömbök, kaleidoszkó-
pok, hurkapálcikán rezgő-ringó tarka-
barka papírmasé alakzatok, papírból és 
színes celofánból készült „varázsszem-
üvegek”, papírcsákó, locsolókanna és 
vattacukor…

A vásárfia részben ugyanaz, részben 
változik, de az ember mindig ugyan-
az marad. Akkor is kíváncsi, ha ponto-
san tudja, mi várja ott, ahol tavaly és ta-
valyelőtt is járt. Figyeljék csak, Graham 
Greene regényének soraiban ugyanazt a 
vágyakozást fedezhetjük fel, amit Krú-
dyéban. „Volt valami a jótékony célú vá-
sárokban, ami ellenállhatatlanul von-
zotta. Valósággal megbabonázta a ban-
da távoli harsogása, a fagolyók és a kó-
kuszdiók ütközésének hangja (…) az 
ártatlanság hívogatta a vásárból: a vá-
sár a gyerekkorral keveredett, a plébá-
niák kertjével és a fehér nyári ruhás lá-
nyokkal, a virágágyak zöld növénysze-
gélyének szagával és a biztonsággal. 
(…) Minden évben furcsa izgatottság-
gal ment ezekre a vásárokra, mintha 
itt bármi megtörténhetnék, mintha az 
élet megszokott szövetének a mintája 
örökre megváltozhatna azon a délutá-
non. A meleg, kései napsütésben ját-
szott a banda, a rezek, mint a köd, re-
megtek, és ismeretlen női arcok tűntek 
fel a kocsmárosfeleségek és a lelkészfe-
leségek ismerős arca mellett. Gyermek-
ként az anyjával járta körbe a standokat: 
megnézték a babaruhákat, a rózsaszín 
gyapjúholmikat, a művészi kerámiákat 
(…) Mindig az volt az érzése, hogy a fe-
hér elefántok standján rábukkanhat egy 
varázsgyűrűre, és az majd teljesíti három 
kívánságát vagy a szíve vágyát…”

Nem tudom, a hajdani terézvárosi foto-
gráfus két kislánya megtalálta-e a vásárfia 
közt a varázsgyűrűt, nem tudom, teljesül-
tek-e a kívánságaik, megvalósult-e a szí-
vük vágya, de őket nézve nekem eszembe 
jutnak a gyerekkor vásárai, a falusi körhin-
ták, a piros mézeskalács babák és tükrös 
huszárok, a műanyag kardok, a tapadó-
korongos pisztolyok, a golyós türelemjá-
tékok, a nyalóka és törökmézárus, a tök-
magos és a szotyis, arra viszont már nem 
emlékszem, hogy mik voltak, így hát meg-
válaszolni sem tudom, hogy vajon megva-
lósultak-e az én álmaim.

szalay GyörGy



A színház Magvető estjein számos alka-
lommal találkozhatott az íróval a közön-
ség. 2018-ban Galgóczy Judit rendezésé-

ben jött létre a Szövegséták Esterházyval 
című produkció, az azonos című posztu-
musz kötet bemutatójára. Az író születés-

napjára a Radnóti Színház ezt az előadást 
tűzte műsorra, de az a járvány miatt elma-
radt. Ettől függetlenül is készült a teátrum 
erre a napra, hogy méltóképpen emlékez-
zenek. Az előadás szereplői a home vide-
ókban rövid felolvasásokkal ünnepelték az 
író születésnapját. Bálint András az Esti 
kötetből, Gazsó György a Hasnyálmirigy-
naplóból olvasott fel a kertjében, és hall-
hattunk részleteket az Olvasó országá-
ból Porogi Ádámtól és Sodró Elizától. Dés 
András egy könyvet használ hangszernek, 
és aki látta az előadást, az emlékezhet ar-
ra, amikor a saját teste volt az ütőhang-
szer. Esterházy Péter a magyar irodalom 
kiemelkedő alakja, könyvei, művei szinte 
a világ minden nagyobb nyelvén elérhe-
tők, olvashatók. Éltessük és emlékezzünk 
rá, hallgassuk, olvassuk a szövegeit!

A videóban a korábban pezsgő, élettel te-
li, de jelenleg üres várost a zene, a tánc és 
a fények harmonikus kompozíciója tölti 
meg reménnyel, várakozással. A látvány-
ban a főváros olyan ikonikus helyszínei 
kapnak főszerepet, amelyek mindig is 
emberektől nyüzsgők voltak, átmenetileg 
pedig üres arcukat mutatják. Csodálatos 
napfelkeltében jelenik meg a budai Vár, a 
csendes Hősök tere vagy a leeresztett me-
dencékkel álló Széchenyi fürdő.

A koreográfus Feledi János tánca és 
Lukács Miklós cimbalomművész játéka 
különleges dinamikával tölti meg a ki-
halt várost, abban a reményben, hogy a 
veszély helyét hamarosan visszafoglalja a 

Budapestre jellemző, barátságos fővárosi 
zsivaj.

Végh Vozó Zoltán rendező filmjével a 
Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Köz-
pont azoknak kíván üzenni, akik látoga-

tóként vagy lakosként szeretnék vissza-
kapni Budapestet. Az ismert turisztikai 
látványosságok vagy rejtett részletek így 
kerülnek most a világ szeme elé. A város 
így éli meg a tavaszi újjászületést és visz-
szavárja az otthonülőket.

A Fővárosi Önkormányzat és a BFTK 
két hete a #Light4U! kampány elindítá-
sával a kiürült szállodák ablakaiból kül-
dött biztatást mindenkinek, most pedig 
az üres tereket bejáró művészekkel erő-
síti ezt meg – Budapest megvár és visz-
szavár, hiszen közösen tesszük különle-
ges élettérré, azzá, amiért igazán szeret-
hető város.
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szívmelengető filmben várnak 
vissza minket Budapest üres terei
Budapest megvár! – üzeni a Bu-
dapesti Fesztivál- és Turiszti-
kai Központ új imázsfilmje a 
városlakóknak, a hazai, vala-
mint a külföldi turistáknak. A 
kulturális és turisztikai szek-
tort megviselő helyzetben in-
dult kampány arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy a magyar fővá-
rosnak csak együtt tudunk kü-
lönleges hangulatot adni, és 
Budapest alig várja, hogy visz-
szatérjen az élet az utcákra és a 
közösségi terekre.

A Kossuth-díjas író, a magyar irodalom egyik legjelentősebb alak-
ja április 14-én lett volna hetvenéves. A Radnóti Színház a jelenlegi 
zárt kapuk mellett is méltóképpen emlékezett az alkotóra.

Hetvenéves lenne esterházy péter 
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Főzzünk együtt…

a gyerekekkel 

Szendvicskrémek
Fetás-joghurtos
Hozzávalók: 20 dkg feta sajt, 3 ek. joghurt, 
2 gerezd fokhagyma, 2 ek. olívaolaj, kapor, 3 
csepp citromlé.
Elkészítése: A fetát morzsoljuk egy tálba, 
törjük össze villával. Lazítsuk fel joghurttal és 
olívaolajjal, adjuk hozzá a zúzott fokhagymát, 
a kaprot és csepegtessük hozzá a citromlevet. 
Jól dolgozzuk össze botmixerrel. Tegyük fél 
órára hűtőbe, hogy az ízek jól összeérjenek.

Tojáskrém
Hozzávalók: 8 tojás, 2 ek. vaj, 2 fej vörös-
hagyma, 1 tk. pirospaprika, 4-5 ek. mustár, só.
Elkészítése: A hagymát apróra vágjuk és el-
keverjük a puha vajjal, majd hozzáadjuk a pi-
rospaprikát. A tojásokat keményre főzzük, 
meghámozzuk, apró lyukú reszelőn lereszel-
jük, aztán hozzákeverjük a vajas masszához. 
A mustárt is belekeverjük, végül ízlés szerint 
sózzuk. Nem kell hűtőbe tenni rögtön, de ki-
csit hagyjuk állni lefedve.

Kukoricás tonhalkrém
Hozzávalók: 320 g tonhalkonzerv, 250 g 
csemegekukorica-konzerv, 2 főtt tojás, 4 ek. 
majonéz, 2 ek. mustár, só, bors ízlés szerint.
Elkészítése: A tonhalkonzervet lecsöpögtetjük, 
egy tálba tesszük. Hozzáadjuk a feldarabolt tojást, 
majd egy villával alaposan szétnyomkodjuk őket. 
Hozzáadjuk a majonézt, a mustárt, a sót, a borsot, 
aztán alaposan összekeverjük. Ha már a tojás és 

a tonhal is nagyon apró, óvatosan belekeverjük a 
lecsöpögtetett konzervkukoricát. Tálalás előtt pár 
órára hűtőbe tesszük.

Pisztáciakrém
Hozzávalók: 5,5 dl tej, 5 dkg őrölt + 10 dkg 
egész pisztácia, 8,5 dkg cukor, 2 dl édes tej-
szín, 1 vaníliarúd, 4 tojás, csipet só.
Elkészítése: Kaparjuk ki a vaníliarúd magját, 
majd 1,5 dl tejjel és a tejszínnel forraljuk fel. Tíz 
perc után vegyük le a sütőről és szedjük ki be-
lőle a magokat. Négy tojássárgáját egy nagyobb 
edényben a cukorral keverjünk habosra, majd 
adjuk hozzá a vaníliás tejet. Ha kell, öntsük át egy 
nagyobb tálba, aztán tegyük hozzá az őrölt pisz-
táciát, és alacsony hőfokon melegítsük. Ha kész, 
kihűtjük és hidegen is tartjuk. A maradék 4 dl te-
jet forraljuk fel, közben a tojásfehérjékből a csipet 
sóval verjünk kemény habot. Egy kanállal a fe-
hérjéből kis galuskákat készítünk, a tejbe dobjuk 
és 2 percig főzzük. Ezt a műveletet addig ismé-
teljük, amíg az összes fehérje el nem fogy. Az el-
készült krémet pirítósra kenjük vagy kis tálkákba 
pohárkrémnek.

Brownie a kis focistáknak
Hozzávalók: A tésztához: 10 dkg liszt, 15 dkg 
főzőcsoki, étcsoki, 10 dkg vaj, 40 dkg cukor, 4 to-
jás, 10 dkg liszt, 10 dkg dió, 2 cs. vaníliás cukor. A 
díszítéshez: 150 g marcipánmassza, zöld ételszí-
nezék, dekortoll, gumimacik.
Elkészítése: Melegítsük elő a sütőt 210 
fokra. Olvasszuk fel és keverjük simára az 

összetört csokoládét, valamint a vajat. Ver-
jük fel a tojásokat a cukorral, amíg meg-
duplázzuk a térfogatukat. Adjuk hozzá a 
lisztet, az olvasztott csokoládé-vaj keveré-
ket és a vaníliás cukrot. Ízlés szerint tehe-
tünk hozzá tört diót és mogyorót. Öntsük 
a keveréket a tepsibe, és süssük 10 percig. 
Hagyjuk a tepsiben kihűlni. A brownie ak-
kor igazán finom, ha a közepe folyós, ezért 
vigyázzunk, nehogy túlsüssük, mert akkor 
piskótaállagú lesz. A szélén tűpróbával tud-
juk ellenőrizni, hogy jó-e. A focipálya el-
készítéséhez a marcipánmasszához adjunk 
cseppenként zöld ételszínezéket (amíg a kí-
vánt színt el nem érjük), és gyúrjuk át ala-
posan. A színezett marcipánt fedjük le egy 
fóliával, majd nyújtófával nyújtsuk ki a sü-
ti tetejének megfelelő méretűre. Ezután te-
gyük rá a süti tetejére. Végül rajzoljuk meg 
a focipálya vonalait fehér színű dekortollal. 
A játékosokat gumimacikból tegyük fel a 
pályára. Nincs az a gyerek, aki ehhez ne 
asszisztálna szívesen.

A karantén idején azok is kedvet kaptak a sütéshez-főzéshez, akik 
korábban nagy ívben kerülték a konyhát. Az otthoni lét sokakból 
a főzésnél is előhozta a kreativitást, a közösségi oldalak tele vannak 
jobbnál jobb receptjavaslatokkal, -ötletekkel. Mivel ezekben a he-
tekben szinte mindenütt együtt van az egész család, itt az idő be-
vonni a legkisebbeket a konyhai alkotásba. Sőt, sok helyen az eddig 
nem főző férfiak is kedvet kaptak a kísérletezésre. A korábban pasz-
szív gyerekeket mindenképp érdemes „csapdába” csalni, azaz elő-
ször édes, sós, kedvükre való fogásokat készíteni velük közösen. Ha 
számukra szerethető, ami készül, legközelebb sokkal könnyebb őket 
rávenni a segítségre. Kisebb feladatokat rájuk is bízhatunk – sajtre-
szelés, burgonyapucolás –, így egyrészt érezhetik, hogy ők is fonto-
sak, nélkülözhetetlenek, másrészt ne legyen természetes, hogy min-
dent a mama csinál. Így amikor visszaáll az élet a normál kerékvá-
gásba, legyen egyértelmű a gyerekeknek is, hogy a konyha a család 
központi helye, ahol mindenkinek megvan a feladata. A tálalásra is 
fordítsunk figyelmet, egy-egy jópofa formával vagy vicces szalvé-
tával igazán örömtelivé varázsolhatjuk a közös családi étkezéseket.
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Ki lesz a mai Manó? 

A beérkezett pályamunkák közül a Mai Ma-
nó Ház csapata a legjobbnak ítélt alkotáso-
kat mindennap a Mai Manó Ház blogon – 
maimanohaz.blog.hu – közli.

A pályázat témáját a jelenlegi helyzet ad-
ja, amely minden családot érint. Otthon kell 
maradni, nem lehet iskolába menni. Átala-
kultak a szakkörök, a zeneóra, és az edzés 
sem olyan, mint korábban. Néhányan pedig 
talán sosem töltöttek el folyamatosan ennyi 
időt a családtagjaikkal. Sok ezer diák csöp-
pent ebbe szokatlan helyzetbe, amit ha krea-
tívan használunk ki, jó dolgok születhetnek. 
A Mai Manó Ház blogja egy olyan felületté 
alakul, ahol a diákok egymás életébe is be-
tekinthetnek, így izgalmas kapcsolat alakul-
hat ki egymást nem ismerő gyerekek között, 
akik ötleteket is adhatnak egymásnak, hogy 
hogyan éljük túl ezt a helyzetet, és hogyan 
éljük meg azt a lehető legtartalmasabban. 

Mutasd meg, milyen az élet most otthon! 
Olyan képeket várunk, amik bemutatják a 
környezetet, ahol élsz, azokat, akik körbevesz-
nek, ahogyan most nap mint nap éltek otthon.

Először is beszéld meg a szüleiddel, hogy 
pályáznál, hiszen az otthonotokba adsz be-
tekintést, és erről fontos, hogy tudjanak. (A 
honlapon a Szülőknek fül alatti részben min-
den fontos dolgot megtalálnak a szüleid.) A 
pályázaton részt vehetsz saját alkotásoddal, ha 
magyar alapfokú oktatásban tanulsz és elmúl-
tál 6 éves, de még nem töltötted be a 15-öt.

Ha ezek a feltételek teljesültek, küldj 1, ma-
ximum 5 darab, legfeljebb 5 megabájtos fotót 
a maimano@maimano.hu címre, a tárgyro-
vatba ezt írd: Ki lesz a mai Manó? Az e-mail-
edben mindenképp tüntesd fel, hogy melyik 
korcsoportban pályázol (6–8, 9–11, 12–14 
éves diákok), illetve azt se felejtsd el megírni 
nekünk, hogy mi a neved és a fotód/fotósoro-

zatod címe. Ha van kedved, írj a képek mel-
lé pár sort!

Miután elküldted az e-mailt, hamarosan 
egy visszaigazoló üzenetet kapsz, ebből tu-
dod, hogy megérkezett a pályázatod. A műve-
ket mindennap 17 óráig várjuk. Ha lemarad-
tál, semmi baj, küldd el bátran a képed, amely 
automatikusan bekerül a következő napi pá-
lyázatok közé. A zsűri által kiválasztott alkotó-
kat a megadott címükön értesítjük.

A pályázat április 12-én indult, és egy hó-
napon keresztül naponta várjuk a képeket, 
hogy létrehozzunk egy fotóalbumot is, amely 
ennek az időszaknak egy különleges lenyoma-
ta lesz.

Egy pályázó egy fotóval csak egyszer pá-
lyázhat, de különböző képekkel ezt akár min-
dennap megteheti.

A Mai Manó Ház online fotográfiai pályázatot hirdet általános isko-
lásoknak, amelynek célja, hogy egy izgalmas művészeti feladaton 
keresztül, kreatívan segítse a jelenleg otthon tanuló diákokat, és sa-
ját fotókon keresztül mutassa meg, milyen az élet most otthon.

1. A tanulmányi verseny meghirdetője: Gyermekjóléti Alapítvány, 
Megújuló Oktatásért, Nevelésért Mozgalom.

2. A tanulmányi verseny támogatói: Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma, Eötvös Loránd Tudományegyetem / Márton Áron Szak-
kollégium, Gyermekjóléti Alapítvány, Kékfestő Múzeum (Pápa).

3. Kapcsolattartási e-mail-cím: gyja.tanulmanyiverseny@gmail.
com.

3.1. A versennyel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, továb-
bá a feladatlapok megoldásait is erre az e-mail-címre várjuk.

3.2. A versenybizottság elnöke: dr. Nagy-L. István történész, 
muzeológus, igazgató.

4. A verseny időtartama: 2020. április–május.
5. Online fordulók száma: 1.
5.1. A megoldások visszaküldési határideje: 2020. május 25.
5.2. A tematikus részek megoldásait külön fájlban, de egy 

e-mailben kérjük visszaküldeni.
5.3. Végeredmény publikálása: 2020. június 10-ig.
5.4. Javított feladatlapot (megoldólapot) nem küldünk vissza. A 

végeredményt – amely ellen fellebbezési lehetőség nincs – e-mail-
ben közöljük.

5.5. A versenyre oktatási intézmények képviseletében csapatként 
VAGY egyénileg (is) jelentkezhetnek tanulók (5–8. évfolyamos di-
ákok).

6. A versenyre oktatási intézményenként maximum 5 fő (felső 
évfolyamos) jelentkezhet. 

6.1. A felhívás tematikus weboldala: https://tanulmanyi-
verseny9.webnode.hu/ii-karpat-medencei-foldrajz-tortenelmi-
tanulmanyi-verseny/ 

7. Nevezési díj: nincs.
8. A verseny célja: tehetségazonosítás, tehetséggondozás, ver-

senyszellem fokozása, tanulói motiválás, hagyományteremtés. 
9. A verseny témakörei és forrásanyaga: általános iskolai tan-

anyag + internetes, könyvtári gyűjtés.
10. Díjazás: 
1. díj: oklevél + vásárlási utalvány + ingyenes belépő
 a pápai Kékfestő Múzeumba.
2. díj: oklevél + vásárlási utalvány + ingyenes belépő
 a pápai Kékfestő Múzeumba.
3. díj: oklevél + vásárlási utalvány + ingyenes belépő
 a pápai Kékfestő Múzeumba.
4–5. díj: oklevél a csapat tagjainak.

Eredményes felkészülést kíván: 

GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY
Pápa, http://www.gyermekjolet.hu

ii. Kárpát-medencei földrajzi-történelmi tanulmányi verseny
2019–2020-as tanév

verSeNyFelHÍváS
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Szebbnél szebb rajzok érkeztek a Budapest 
Bábszínház rajzpályázatára a Nyúl Péter című 
előadáshoz kapcsolódóan. A zsűri nehéz hely-
zetben volt, így megosztott első díjat adott.

Tálas Izabella (6 éves) Nyúl Péter csa-
ládját örökítette meg ebéd közben. Ő Már-

kus Sándortól, azaz Nyúl Pétertől kap sze-
mélyes üzenetet, aki egészen kicsi kora óta 
a kedvenc szereplője a Budapest Bábszín-
házban.

Püschl Sebestyén (7 éves) – aki Gergelyfi 
bácsi veteményesét rajzolta le – pedig Tatai 

Zsolttól kap videóüzenetet, akit Vitéz Lász-
ló szerepében látott a Holdbeli csónakos-
ban, és azóta is ő a kedvenc színésze. Sőt, 
Izabellát és Sebestyént 2-2 jeggyel is meg-
lepte a Budapest Bábszínház 2020/21-es 
évad első bemutatójára, a Rumcájszra.

A Bábszínház rajzpályázatának győztesei

Diákok az otthoni tanulásról

Bebe: Bennem vegyes érzelmeket kelt a helyzet, egyrészt jó, mert 
gyerek vagyok, és nem kell is-
kolába menni, nem kell korán 
kelni. Azért rossz, mert nin-
csen kontakt a tanárokkal, ne-
hezebb így tanulni. Meg a ba-
rátokkal nem lehet lazulni a 
szünetekben, nem lehet hü-
lyéskedni, ez azért hiányzik.

rafi: Jó, hogy nem kell reggel korán felkelni, nem kell összevisz-
sza utaznom a városban, Rég nem tudtam ennyi időt otthon tölte-
ni, ezt nagyon élvezem. Rossz, hogy nem tudok kosarazni menni és 
nem bírom magam kimozogni. Még sose voltam ennyit együtt a te-
sóimmal, ami néha nagyon jó, máskor már nagyon zavarnak. Nem 
bánnám, ha többé nem kéne suliba menni, hanem itthon tanulhat-
nék, csak sportolni járnék el.

ármin: A karanténélet hátrányaként a legtöbben a másokkal 
való fizikai kontaktus hiányát emelnék ki. Én azonban ezt szere-
tem az egészben a leginkább. Szeretek egyedül lenni. A magányt 
szeretni is kell, mivel az egyetlen olyan, akitől sosem válunk el, 

az saját magunk. A barátok gyakran elhidegülnek tőlünk, és ak-
kor csak a magány marad. Különben azokkal, akikkel találkozni 
szeretnénk – köszönhetően a digitális technikának – így is ,,talál-
kozhatunk’’. Viszont akikkel eddig nap mint nap egy helyiségben 
kellett ülnünk – olykor akaratunk ellenére –, azoknak csupán az 
emlékükkel kell megbirkóznunk. És az ember időbeosztása is sok-
kal szabadabb. Úgyhogy én egyértelműen stay home tanuláspár-
ti vagyok.

Sára: Nagyon mérges voltam az elején a világra, de pár hét 
után elkezdem elfogadni. Végül is minden kornak jut valami bor-
zalom, legalább nekünk nem a háború jutott. De a legjobban a 
szociális életem, a barátaim hiányoznak, kezdek „bekattani” nél-
külük. Az online oktatás elég jól működik, én szeretem, a mi sulink 
már előtte is félig digitális iskola volt, ezért viszonylag könnyedén 
ment az átszokás erre. Jól be tudom osztani az időm, és van olya-
nokra, amikre amúgy nincs (varrás, szobám csinosítása…), de az 
biztos, hogy egy idő után ellustul az ember. Attól viszont nagyon 
félek, hogy nyáron is ez lesz, akkor végtelen szomorú leszek. Az az 

egészben a legfélel-
metesebb és legide-
gesítőbb, hogy nem 
tudjuk, mikor lesz 
vége, és hogy milyen 
komoly következmé-
nyei lesznek ennek. 
Őszintén, ijesztőbb 
nekem a gazdasá-
gi válság része, mint 
maga az egészség-
ügyi.

A jelenlegi járványhelyzet nem csak a felnőtte-
ket, a diákokat is próbára teszi. Az „otthoni isko-
lának” számos jó oldala van, mert lehet tovább 
aludni és mindig van repeta az ebédből. De vajon 
hogyan élik meg a fiatalok, hogy le kell mondani a 
megszokott, mindennapos programjaikról, a bará-
ti találkozásokról, a csapatsportokról, a közös mo-
zizásról. Terézvárosi diákokat kértünk meg, hogy 
mondják el a véleményüket.
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Elsőre azt gondolnánk, hogy a vírushely-
zetben ez a legkevesebb, amiből enged-
hetünk. De mi van akkor, ha valakinek 
problémás a bőre, pattanásos, gyulladásra 
hajlamos vagy bármi olyan jellegű dolog-
gal küzd, ami szakember kezeit igényelné? 
A közkedvelt Ó utcai Harangvölgyi Sza-
lon is zárva tart az ajánlásoknak megfele-
lően, de nem hagyták cserben vendégei-
ket, online konzultáció során Harangvöl-
gyi Annától bármilyen bőrápolási problé-
mával kapcsolatban lehet kérdezni.

Anna szerint a jelenlegi helyzetben 
különösen fontos az átgondolt bőrápo-
lás. Akinek eleve pattanásokra, gyulla-

dásokra hajlamos a bőre, annak tavasz-
szal egyébként is felerősödnek ezek a 
tünetei. Ugyanis ilyenkor a szervezet-
ben beinduló méregtelenítő folyama-
tok fokozottabbá válnak. Több lesz a 
gyulladt akne, a mitesszer, és a szél, va-
lamint hirtelen ránk zúduló UV-B su-
gárzás miatt cserzettebbé válik a bőr. 
A vészhelyzet okozta stresszes időszak 
sem segít ezen az állapoton, hiszen az 
is elvonja a vizet a bőrből, a keringés le-
lassul és a tápanyagok nem érnek célba. 
Sokan ilyenkor nyomkodják, kapargat-
ják magukat, ami viszont felülfertőzést 
hozhat. Ha kis gócokban felfedezünk magun-

kon több pattanást, az nagyon sok esetben 
a kapargatás miatti elfertőzésből adódik. 
Tehát a legfontosabb, hogy ne kapargas-
suk az arcunkat! Ne piszkáljuk, ne nyom-
kodjuk, hiszen ez egy ördögi körbe sodor-
ja a bőrt. Amikor elkaparunk egy patta-
nást, akkor a Propionibacterium acnes ne-
vű kórokozó elszaporodik, és pár nappal 
később az eredeti mellett újabb pattaná-
sok lesznek. Utána a sérült bőrfelület nem 
képes regenerálódni, és nagyon gyorsan 
újabb bacik kerülnek a bőrbe. Ne töröl-
jük az arcunkat frottírtörülközőbe, mert az 
nem higiénikus, ráadásul a gyulladt, sérült 
hámfelületnek kifejezetten rosszat tesz. 
Használjunk papír zsebkendőt csak felita-
tásra. Ilyenkor semmi esetre se radírozzuk 
a bőrt, és se savas, se egyéb peelinget ne 
használjunk. Amit viszont tehetünk ebben 
az időszakban, hogy megfelelően hidratál-
juk a bőrt. Idetartozik a sok víz fogyasz-
tása, ami a belülről történő hidratációban 
segít. Gyulladáscsökkentő pakolást csak a 
pattanásra tegyünk, ne az egész arcunkra, 
mert ahol nincs pattanás, ott kiszáríthatja 
a bőrt, és ezzel újabb problémának tesszük 
ki magunkat.

A jó idő beköszöntével kisebb sétákat 
vagy szabadban töltött időt biztos, hogy 
mindenki beiktat a mindennapjaiba, és 
a maszkviselés mellett is fontos figyelni a 
fényvédelemre. A nap addig is éri és káro-
síthatja a bőrt, amíg a közértbe elsétálunk, 
ezért használjunk az arcunkra fényvédőt, 
valamint viseljünk jó minőségű, megfelelő 
fényvédelemmel ellátott napszemüveget.

Tavaszi bőrápolás otthon 
Tavasszal nem csak a ruháinkat váltjuk könnyebb darabokra, a bő-
rünket tápláló krémeket is lecseréljük. Ideális esetben ilyenkor fel-
keressük a kozmetikusunkat, kérünk egy tisztítást és hasznos tippe-
ket személyre szabottan. A jelenlegi helyzetben erről a megszokott 
rituálénkról is kénytelenek vagyunk lemondani.
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A közgyűlés
A társasház legfőbb döntéshozó szerve a 
tulajdonostársakból álló közgyűlés, ame-
lyen valamennyi tulajdonostárs részt ve-
het. A közgyűlés akkor határozatképes, ha 
azon az összes tulajdoni hányadnak több 
mint a felével rendelkező tulajdonostársak 
jelen vannak. A megismételt közgyűlést a 
határozatképtelen közgyűlést követő 15 
napon belüli időpontban az eredetivel azo-
nos – a határozatképtelenné vált közgyű-
lés esetén a közgyűlés berekesztését köve-
tően fennmaradó – napirenddel kell össze-
hívni. A megismételt közgyűlés az eredeti 
közgyűlés meghívójában az eredeti köz-
gyűlés határozatképességétől függő felté-
tellel a határozatképtelen közgyűlés nap-
jára is kitűzhető, ha a szervezeti-működési 
szabályzat ettől eltérően nem rendelkezik. 
A társasház közgyűlése a társasházi alapí-
tó okirat szerinti rendben hoz határoza-
tokat. A közgyűlésen a tulajdonostársakat 
tulajdoni hányaduk arányában illeti meg a 
szavazati jog. Általában a közgyűlés, illető-
leg a megismételt közgyűlés a határozatát 
a jelen levő tulajdonostársak tulajdoni há-
nyada alapján számított egyszerű szavazat-
többségével hozza meg. A közösség ügyin-
tézését a közös képviselő vagy az intéző-
bizottság látja el. A törvény meghatároz-
za azt is, hogy mi az amiben a közgyűlés 
kizárólagos hatáskörében határoz (példá-
ul az alapító okirat módosításáról, a társas-
háztulajdon megszüntetéséről; a közös tu-
lajdonban álló épületrészek használatáról, 
hasznosításáról, fenntartásáról és a ren-
des gazdálkodás körét meghaladó kiadá-
sok vállalásáról; a közösséget terhelő köte-
lezettségek vállalásáról), illetve azt is, hogy 
milyen esetekben van szükség az egyszerű 
szavazattöbbségtől eltérő szavazati arányra 
(vagyis az összes tulajdoni hányad szerint 
számított egyhangú, a négyötödös, a két-
harmados, illetőleg az összes tulajdoni há-
nyad szerinti egyszerű).

A megtámadás
Ha a közgyűlés határozata jogszabályba, az 
alapító okiratba vagy a szervezeti-műkö-
dési szabályzatba ütközik vagy (tekintve, 
hogy a társasházi közgyűlésen meghozott 
határozatok nem mindig találkoznak vala-
mennyi tulajdonostárs elképzelésével illet-

ve érdekeivel) a kisebbség jogos érdekeinek 
lényeges sérelmével jár (a kisebbség jogos 
érdekeinek sérelme igen képlékeny foga-
lom, a törvény nem is határozza azt meg), 
bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a 
bíróságtól a határozat érvénytelenségének 
megállapítását a határozat meghozatalától 
számított hatvan napon belül. A közgyűlési 
határozat megtámadása a határozat érvény-
telenségének megállapítására irányuló pe-
res eljárás, melyben a bíróságtól a határo-
zat érvénytelenségének megállapítását kell 
kérni. A per alperese a társasház lesz (te-
hát nem a közös képviselő vagy egyéb szer-
vezet). A tulajdonostárs az érvénytelenség 
megállapítását a sérelmesnek tartott hatá-
rozat meghozatalától számított 60 napon 
belül, keresettel kérheti a bíróságtól. A ke-
reset a határozat végrehajtását nem gátolja, 
a bíróság azonban a végrehajtást indokolt 
esetben felfüggesztheti. A bíróságnak nem 
kötelessége, csak joga határozni a felfüg-
gesztésről. A közgyűlési határozat mind-
addig érvényes marad, ameddig a bíróság 
jogerősen meg nem állapítja annak érvény-
telenségét. Az eljárás során nincs ügyvéd-
kényszer, azaz nem kötelező ügyvéd alkal-
mazása (megbízása) a határozat megtáma-
dásához kapcsolódó eljárás lefolytatásához. 
Az általános szabályok szerint a társasházi 
közgyűlésen hozott határozat megtámadá-
sa esetén 21 ezer forint illetéket kell meg-
fizetni, az illetékes bíróság pedig a járásbí-
róság (Budapesten: kerületi bíróság) lesz, 
a VI. kerületi társasházak esetében a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, 
Markó u. 25., levelezési cím: 1887 Buda-
pest, Pf: 28.). A perben elsődlegesen vizs-
gálandó, hogy a határozat az eljárási sza-
bályoknak megfelel-e (például a közgyűlés 
szabályszerűen volt-e összehívva, a határo-
zat tárgya szerepelt-e a napirenden stb.). 
Ha már ezen elbukik a társasház, nem kell 
folytatni a bizonyítást. Amennyiben a ha-
tározat megfelel a formai követelmények-
nek, jöhet a jogos érdekek sérelmének vagy 
egyéb jogelleneségnek a bizonyítása. Füg-
gően attól, hogy mely leírt körülményre hi-
vatkozik, a perben bizonyítani szükséges, 
hogy a határozat miért sérelmes vagy mi-
ért jogellenes. A bíróság az eset valameny-
nyi körülményének mérlegelése után dönt 
arról, hogy melyik jogos érdek a fontosabb: 

a társasházé vagy a kisebbségé (alapvetően 
bizonyítási kérdés tehát, hogy az adott eset-
ben, egybevetve a felperes tulajdonostárs 
és az alperes társasházi tulajdonosközösség 
érdekeit, azokat összemérve megállapítha-
tó-e a kisebbség jogos érdekeinek lénye-
ges sérelme), illetve, hogy jogsértő-e a ha-
tározat. Tudni kell, hogy a bíróság a társas-
ház közgyűlésén hozott határozatok tekin-
tetében semmilyen jogszabálysértést nem 
észlelhet hivatalból, ezért olyan ok miatt, 
amelyre a felek a jogvesztő határidőn be-
lül nem hivatkoztak nem állapíthatja meg 
a határozat érvénytelenségét.
 
A hatvan nap
A megtámadásra a határozat meghozata-
lától számított hatvan napon belül van le-
hetőség. Nagyon fontos alapvetés, hogy 
a törvény szerint a közgyűlési határozat 
megtámadására nyitva álló hatvan napos 
határidő nem eljárásjogi, hanem anya-
gi jogi jellegű határidő, ezért az akkor te-
kinthető megtartottnak, ha a keresetle-
vél legkésőbb a hatvanadik napon megér-
kezik a bíróságra (azaz a postára adás az 
utolsó napon nem elégséges, mert a ke-
resetlevélnek meg is kell érkeznie). A ha-
táridőt nem befolyásolja, ha a közös kép-
viselő nem küldi meg a tulajdonosoknak 
a közgyűlés jegyzőkönyvének egy máso-
lati példányát, tehát a határozat megho-
zatalától, azaz a közgyűlés időpontjától 
számított hatvan nap áll a rendelkezésé-
re a határozat megtámadására. Így van ez 
még akkor is, ha a törvény szerint a közös 
képviselőnek a közgyűlésen meghozott 
határozatokat a közgyűlés megtartásától 
számított nyolc napon belül a társasház-
ban jól látható helyen ki kell függesztenie, 
továbbá ezzel egyidejűleg – ha a szerveze-
ti-működési szabályzat ilyen kötelezett-
séget előír – azokról valamennyi tulajdo-
nostársat írásban értesítenie kell. Fontos, 
hogy a társasházi közgyűlési határozat ér-
vénytelenségének megállapítását bármely 
érvénytelenségi ok – így a közgyűlés ösz-
szehívásának szabálytalansága – esetén is 
a hatvan napos elévülési határidő alatt le-
het kérni a bíróságtól. Látható, hogy ez a 
határidő semmilyen esetben sem hosszab-
bítható meg. Így, amennyiben az érintett 
tulajdonostárs elmulasztja a hatvan napos 
keresetindítási határidőt, sajnos a további-
akban nem fog tudni érdemben bíróság-
hoz fordulni.

 dr. Mogyorósi sándor jegyző

A társasházi közgyűlési határozat megtámadása
A társasház életének, működésének egy esetleges esete a közgyűlés 
határozata elleni jogorvoslat, azaz a társasházi közgyűlési határozat 
megtámadása az illetékes bíróság előtt.
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A megfejtés egy szállóige.

Beküldendő a színnel kiemelt sorok tartalma 2020. május 10-ig. Az április 16-án megjelent számunk rejtvényének nyertesei: Fábián Borbála, Iglói Dezsőné.
Cím: Terézváros szerkesztősége, 1067 Budapest, eötvös utca 3. 

A helyes megfejtést beküldők között 2 db 10 000 forintos vásárlási utalványt sorsolunk ki.
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vÍzszereLés, csapok, szifonok, vé-
CéCsészéK, véCéTArTálYoK cse-
réje, javítása. Mosó-, mosogatógépek 
bekötése. Tel.: 06-30-447-36-03

életjáradékot fizetne értelmiségi há-
zaspár ingatlan öröklése fejében. 
személyes megbeszélés érdekében 
hívjon bizalommal.
+36-70-252-4897

Örökösödési szerződést kötne idős 
személlyel lakásért ügyvédcsalád 
ottlakás nélkül. Készpénz.
06-30-822-8050

kert- telekrendezés! Metszés, per-
metezés, favágás, bozótirtás, tér-
kövezés, kerítés építés. reális áron! 
www.telekrendezes.hu Tel.: 06-20-
259-6319

kastéLyOk Berendezéséhez vá-
sárolok antik bútorokat, festménye-
ket, bronz tárgyakat, porcelánokat, 
Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asz-
tali díszórákat (hibásat is) 6-12 sze-
mélyes ezüst étkészleteket, gyertya-
tartókat, tálcát, stb., könyveket, régi 
katonai kitüntetések tárgyait és tel-
jes hagyatékot első vevőként a leg-
magasabb áron.
Üzlet tel: 06-20-280-0151, heren-
di77@gmail.com

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

jon bizalommal! Telefon: 06-20-980-
3957

ApróhIrDetések
Felvétele: 

VI., Eötvös utca 3., 
recepció,  hivatali 
nyitvatartási időben.

ingatlanirodánk eladó budapesti 
lakásokat/házakat keres ügyfelei-
nek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 
3%, ügyvéd ingyenes. ismerősének 
lakása eladó? Hívjon, ajánlási ju-
talékot kap! laurus ingatlan. Tel.: 
06-20-960-0600
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