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Közérdekű
Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.
Vezető: Szőke Zoltán, 061/ 332 39 62
Hunyadi téri Vásárcsarnok és termelői piac
Piacfelügyelő: Mészáros László
1067 Budapest, Hunyadi tér 4., 061/ 342 55 93
Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ
dr. Kopácsy Judit
1068 Budapest, Király utca 82., 061/ 344 60 60
Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat
Vezető: dr. Czermann Imre
1074 Budapest, Csengery utca 25., 061/ 321 2200
Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
Intézményvezető: Kecskés Andrea
Bp. VI., Podmaniczky u. 18. Tel.: 311-2230
Terézvárosi Gondozó Szolgálat
Vezető: Kelemen Krisztina
1061 Budapest, Király utca 31., 061/ 413 6601
Terézvárosi Parkolási Rendszer 0680 466 466
Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Vezető: dr. Bodnár Zoltán
1064 Budapest, Rózsa utca 81–83., 061/ 3016 700
Budapest Főváros Kormányhivatala VI. kerületi Hivatala 
Hatósági Osztály és hivatalvezetés
1063 Budapest, Szinyei Merse utca 4. 
E-mail: hatosag@06kh.bfkh.gov.hu, Telefon: 473-2714
Ügyfélfogadási: Előzetes időpont-egyeztetés alapján.
Nyitva tartás: 
hétfő: 12.30–16.30, szerda: 8.00–16.30, péntek: 8.00–12
VI. kerületi Kormányablak 
1062 Budapest Andrássy út 55.
1062 Budapest Teréz körút 55. (Nyugati pályaudvar) 
Ügyfélfogadás: Előzetes időpont-egyeztetés alapján.
Nyitva tartás: hétfő: 8–18, kedd, csütörtök: 8–16, 
szerda: 11–19, péntek: 8–14
Országos Telefonos Ügyfélszolgálat
Kormányablakokban, okmányirodákban történő 
ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül 
(ügyfélkapu nélkül is). Az ügyfélszolgálat felvilágosítást 
ad a kormányablakokban, az okmányirodákban és a 
kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető 
ügyekkel kapcsolatban. Segítenek a megfelelő ügytípus 
megtalálásában, az ügyintézés helyszínének 
és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez 
szükséges okmányok és iratok meghatározásában. 
Telefon: 1818, E-mail: 1818@1818.hu

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

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

NÉV A FOGADÓÓRA HELYSZÍNE A FOGADÓÓRA IDŐPONTJA

Soproni Tamás
polgármester

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

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

Dr. Kerék-Beleznay 
Zsuzsanna
alpolgármester

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

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

Temesvári Szilvia
alpolgármester

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

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

Győrffy Máté
alpolgármester

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

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

Miyazaki Jun
alpolgármester
képviselő (5. evk)

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

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

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

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

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

Önkormányzati fogadóórák

NÉV / VÁLASZTÓKERÜLET A FOGADÓÓRA HELYSZÍNE A FOGADÓÓRA IDŐPONTJA

Heltai László
1. sz. egyéni választókerület

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

Csütörtök 19.00 vagy előzetes egyeztetés
alapján a (06-30) 751-8925-ös számon

Németh Helga Anna
2. sz. egyéni választókerület

Polgármesteri Hivatal, 
Eötvös u. 3.

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

Szilágyi Erika
3. sz. egyéni választókerület

MSZP-iroda,  
Andrássy út 79.

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

Kecskés Balázs
4. sz. egyéni választókerület

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

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

Szász Károly
6. sz. egyéni választókerület

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

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

Sajószegi Péter
7. sz. egyéni választókerület

Polgármesteri Hivatal
(recepción érdeklődni)

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

Bálint György
8. sz. egyéni választókerület

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

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

Gaár Iván Zsolt
10. sz. egyéni választókerület

MSZP-iroda,  
Andrássy út 79.

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

Választókerületek képviselői

NÉV A FOGADÓÓRA HELYSZÍNE A FOGADÓÓRA IDŐPONTJA

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

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

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

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

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

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

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

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

Listán megválasztott képviselők

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

Országgyűlési képviselő
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Tartalom

Egy 
kamaszöltő
Négy évvel ezelőtt, azon a ja-
nuár közepi szombat reggelen 
lámpalázas lányok és fiúk írták 
a felvételit a középiskolákban. 
A szüleik a folyosókon vártak 
rájuk, izgultak a gyerekeikért, 
közben a telefonjaikat néze-
gették. A híreket olvasva egyre 
többen temették a kezükbe az 
arcukat vagy léptek oda egy-
máshoz, hogy beszéljenek arról, 
amire nincsenek is szavak – az-
óta sem. Nyolcszáz kilométerre 
Budapesttől a mai napig meg-
magyarázhatatlan busztragé-
dia történt, amelynek áldozatai 
leginkább kamaszok voltak. 
Valószínűleg nemcsak azok a 
szülők és gyerekek emlékeznek 
arra, hogy éppen hol voltak és 
mit csináltak, amikor a veronai 
tragédiáról értesültek, akik azt 
a délelőttöt a buszban utazók 
iskolájában, a Szinyeiben vagy 
más magyarországi gimnázium-
ban töltötték a felvételi miatt, 
hanem szinte mindenki. Van-
nak olyan hírek, amelyek azzal 
együtt égnek belénk, ahogy tu-
domást szerzünk róluk. Mert ab-
ban a pillanatban érezzük, hogy 
a világ kizökkent a kerekéből. 

Azok a diákok, akik elvesztet-
ték osztálytársaikat, tanáraikat, 
már az előző években elballag-
tak. Azok a gyerekek, akik akkor 
a négyosztályos gimis felvételit 
írták, pár hét múlva érettségiz-
nek. Négy év egy kamaszöltő. De 
négy év semmi a gyászban. 

Örökké gondolunk rátok! 

Kertész Anna
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Erre a feladatra 
készült
Kárpáti Zoltán, 
a köztisztasági cég új vezetője9
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az Andrássy út környékéről
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Az oroszok 
spájzában
Édes élet a Podmaniczkyn, 
egyenesen Szibériából



Január első napjaiban egy magát 
rend őrnek kiadó, ismeretlen férfi hív-
ta fel a Terézvárosban élő idős hölgyet 
azzal a mesével, hogy a lánya balese-
tet okozott és a kárt azonnal meg kell 
térítenie. A hívást követően az asz-
szony anélkül, hogy ellenőrizte volna 
a kapott információ valóságtartamát, 
a csalónak összesen 1,8 millió forint 
értékben ékszert, valutát és készpénzt 
adott át.   

Miután kiderült, hogy visszaéltek 
a jóhiszeműségével és csalás áldozata 
lett, a sértett feljelentést tett a Teréz-
városi Rendőrkapitányságon. 

A főként időseket megkárosító 
csalókat a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság Vagyonvédelmi Osztályának 
erre a bűncselekményre szakosodott 

csoportja rekordgyorsasággal azono-
sította, majd a BRFK Bűnügyi Beve-
tési Osztályának rendőreivel közösen 
január 13-án elfogta és előállította a 
VI. kerületi Rendőrkapitányságon. A 
bűncselekmény elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható, húszas 
éveinek elején járó fiatal férfit és nőt a 
terézvárosi nyomozók kihallgatták és 
őrizetbe vették, majd letartóztatásu-
kat indítványozták.

Az eset megfontolásra érdemes 
tanulsága, ha valaki ismeretlen te-
lefonálótól olyan hívást kap, hogy 
unokája, gyermeke vagy más közeli 
hozzátartozója bajba került és azon-
nali pénzbeli segítségre van szüksége, 
ne dőljön be a magukat rendszerint 
rendőröknek, mentősöknek kiadó 

csalóknak! Haladéktalanul hívja fel 
az állítólagosan érintett családtag-
ját, az esetet pedig jelentse a kerületi 
rendőrkapitányságnak vagy a 112-es 
segélyhívón.

Ami a miénk, 
az a tiétek is
Példaértékű gesztust tett a Hunyadi 
téri Ohél Ávrahám neológ zsinagóga 
rabbija, Fináli Gábor a reformzsidóság 
felé. Mivel a Bét Orim és a Szim Salom 
reformzsidó-közösségeknek jelenleg 
nincsen saját zsinagógája, a terézváro-
si rabbi felajánlotta számukra, hogy a 
jövőben havi egy vagy akár több egyez-
tetett időpontban használhatják a Hu-
nyadi téri zsinagógát és annak közössé-
gi tereit. Azon túl, hogy a két közösség 
ideiglenes befogadásával Fináli Gábor 
és az Ohél Ávráhám zsinagóga vezető-
sége segítséget nyújtanak, azért külö-
nösen fontos ez az „Ami a miénk, az a 
tiétek is!” jelmondatú együttműködés, 
mert az egymástól eltérő szokások és 
értelmezések ellenére egységet teremt, 
a sorsközösséget hangsúlyozza. 

A Bét Orim Reform Zsidó Hitköz-
ség és a Szim Salom Progresszív Zsidó 
Hitközség vezetői nem csupán köszö-
netüket fejezték ki az Ohél Ávráhám 
zsinagóga vallási és világi vezetőinek, 
de nyilatkozatukban hangsúlyozták 
a hittestvéri együttműködés, egymás 
kölcsönös tisztelete, az irányzatokon 
átívelő egység és a közös jövő reményé-
nek fontosságát is. Mindhárom közös-
ség egyként hisz benne, hogy a neológ 
és a reformzsidóság együttműködése 
inspirációt jelent majd mindenki szá-
mára.

Hírek 4

Kerületünkben a köztisztaságért felelős cég végzi a 
kertészeti feladatokat is. A téli hónapokban – a napi fel-
adatok végzése mellett – a növények tárolására szolgáló 
edények felújításával is foglalkoznak a munkatársaik.

Dóka Szabolcstól, a cég kertészeti vezetőjétől meg-
tudtuk, hogy az idén a fás szárú növények planténerei-
nek 8-9 évente esedékes rendbetétele is aktuálissá vált.

A karbantartók harminc, zömében a Király utcát 
díszítő edényt vettek kezelésbe. Ezeket teljesen szét-
szerelik, a vasazatot és a deszkákat megújítják, ezáltal 
tavasszal már így kerülhetnek vissza a közterületekre.

A fás szárú növények tárolására alkalmas planténe-
rek mellett a virághengerek is új külsőt kapnak. Ezek-
ből 180 van Terézvárosban. A szépen kicsinosított hen-
gerekben néhány hónap múlva már egynyári virágok 
díszítik az utcákat.

Elfogta a rendőrség az „unokázós” csalókat 

Megújulnak a planténerek 

FOTÓ: TUBA ZOLTÁN/KÉPSZERKESZTŐSÉG



Szóljunk hozzá, a jövőnk a tét
Február 19-ig lehet véleményezni Budapest Fenntartható Energia- és Klíma Akci-
ótervét. A dokumentum azokat a konkrét tennivalókat és vállalásokat tartalmaz-
za, amelyeket a Fővárosi Önkormányzat annak érdekében kíván megvalósítani, 
hogy 2030-ig Budapesten az üvegházhatású gázkibocsátás szintjét minimum 40 
százalékkal csökkentse.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott akcióterv a helyzetértékelésen és az ahhoz 
szorosan kapcsolódó statisztikai adatokon túl azonosítja a kibocsátás forrásait és 
részletesen vizsgálja azokat az éghajlatváltozással járó problémákat, amelyek a 
fővárosiak életét már a jelenben is, de különösen az elkövetkező évtizedben lénye-
gesen befolyásolják majd. A dokumentum azonban távolról sem egy jövőképpel 
színesített egyszerű helyzetértékelés, ugyanis a várható költségekkel együtt azo-
kat az intézkedéseket is számba veszi, amelyekkel a felsorolt hatások mérsékel-
hetők.  

A javaslatokat, kiegészítéseket és a véleményeket postai úton „Vélemény Klíma 
Akcióterv 2021” címzéssel az 1840 Budapest, Főpolgármesteri Hivatal, Klíma- és 
Környezetügyi Főosztály e-mail-címére, a klimaplatform@budapest.hu  címre le-
het eljuttatni.

Járuljon hozzá ön is egy klímatudatos és zöld Budapest megteremtéséhez!

Csimpánzbarát 
önkormányzat lettünk!
Terézvárosban immár két helyszínen is le lehet 
adni a használt mobiltelefonokat, a Polgármesteri 
Hivatal előterében, valamint a Hunyadi téri csar-
nokban. A leadott telefonokból kinyert ásványok 
újrahasznosításával idővel csökken a csimpánzok 
és más állatok élőhelyét tönkretevő ásványok bá-
nyászata. Ezért a kezdeményezésért Terézváros 
önkormányzata elismerő oklevelet kapott a prog-
ramgazda Jane Goodall Intézettől.

Az oldalpárt összeállította: Dobi Ágnes, 
Csejtei Orsolya és Gajdács Emese

Hírek5

Újból le lehet adni 
a folyékony veszélyes hulladékot

Hosszú ideig problémát jelentett, hogy 
a háztartásokban keletkező, kis meny-
nyiségű folyékony veszélyes hulladé-
kot (festékeket, hígítót) nem fogadta 
az FKF. Sok kicsi sokra megy – az FKF 
tájékoztatása szerint a Nagytétényi úti 
(XXII., Nagytétényi út 335.) és a Károlyi 
Sándor úti (XV., Károlyi Sándor út 166.) 
hulladék udvarban újra leadhatók a ház-
tartásban keletkező folyékony jellegű ve-
szélyes hulladékok (pl. festékhulladék és 
göngyölege, hígító). Átmenetileg előzetes 
időpontfoglalás nélkül is.



6Helyben vagyunk

lyosójának rendbehoza-
talára, a vízelvezetésre 
adott 2 millió 263 ezer fo-
rintot. Ez óriási segítség 
volt a lakóknak, ugyanis 
a lift lezárása komoly 
gondokat okozott volna 
a házban élő időseknek, 
a függőfolyosó kifagyott 
részeinek pótlása pedig 
a balesetveszélyt is meg-
szüntette” – tudtuk meg 
Tódor Csillától, a két ház 
közös képviselőjétől, aki 

hozzátette: még nem fordult elő olyan eset, hogy 
egyéni képviselők ilyen módon járultak hozzá a kar-
bantartáshoz.

„Gaár Iván képviselő az elmúlt évben keresett 
meg azzal, hogy szeretné megismerni a körzetében 
lévő társasházak helyzetét, problémáit, és szívesen 
segít, amiben csak tud. Már ez a kezdeményező-
készség is nagyon meglepett, örömmel vettem, ami-
kor közös képviselőként tájékoztathattam a Lövölde 
tér 5. és a Benczúr utca 22. számú ház életéről. Ezek 
mindegyikénél sürgető a tető felújítása. Beszélgeté-
sünk eredményeként a képviselő úr a Lövölde téri 
ház esetén 1 millió 626 ezer, a Benczúr utcai ház 
esetében 1 millió 550 ezer forinttal segítette a javí-
tási munkálatokat. Ezeket már az idén megcsinál-
tatjuk, így megállítható az épületek állagromlása” 
– számolt be a történésekről Taskó Borbála közös 
képviselő.

TMSZ

Keretből 
körzetbe

A Munkácsy Mihály utca 23. szám alatt álló szecesz-
sziós Sonnenberg-palota régi fényének visszaállítá-
sa az ott élő Szinger Margit és párja gondolataiban 
fogalmazódott meg először. A külföldről hazatérő 
házaspár lelkesedése nem csupán az álmok szövö-
getéséig terjedt: gyakorlati lépéseket tettek, szakér-
tői véleményeket kértek, kutatták a ház történetét, 
és ez a lendület az épület többi lakójára is átragadt 
– minderről ünnepi számunkban részletesen beszá-
moltunk. 

„Nagyon nagy lépés a felújításban a bejáratnál 
lévő oszlopok és a két nőalak helyrehozatala. Maróti 
Géza szobrainak szakavatott restaurálása komoly 
összegbe, 5 millió forintba kerül. Mivel a kerületi 
önkormányzat társasházi pályázatán nem indul-
hattunk (az épület ugyanis nem helyi védettségű, 
hanem fővárosi), ezért közvetlenül a képviselők-
höz fordultunk. Így jutottunk el Bálint Györgyhöz, 
aki támogatta az elképzeléseinket, aztán már meg 
is kezdődhetett a munka. Szász Károly képviselő 
további 1,2 millióval segítette a tervezést” – sorol-
ja Szinger Margit, a lakóközösség számvizsgáló bi-
zottságának elnöke, akitől azt is megtudjuk, hogy 
különleges, elektromágneses eljárással víztelenítik 
éppen a falakat, a szobrok és oszlopok restaurálása 
ugyanis csak szárazon kezdődhet el. A lakóközösség 
alapítványt hozott létre a felújítás finanszírozásá-
nak céljából, az álmaik között pedig még Róth Miksa 
üvegablakainak rekonstrukciója szerepel.

Szilágyi Erika az elmúlt évben sok időt, energiát 
fektetett abba, hogy az Anker közbe visszatérjen az 
élet, és az újranyíló vendéglátóhelyek az ott élőket 
se zavarják. A vírus nem sok esélyt adott ennek az 
elképzelésnek, viszont a képviselő napi kapcsolat-
ba került a társasházak lakóival, így tisztában volt 
a gondjaikkal is.

„Szilágyi Erika képviselő rendszeresen érdeklő-
dött, miben lehet segítségünkre, így merült fel an-
nak a gondolata, hogy saját önkormányzati kereté-
ből anyagilag segítené az Anker köz 1–3. és az Anker 
köz 2–4. számú házakat. Utóbbiban a nagyon rossz 
állapotban lévő lift javítására nyújtott 2 millió 736 
ezer forintos támogatást, míg a másik ház függőfo-

A képviselő-testület három MSZP-s 
tagja, Szilágyi Erika, Bálint György 
és Gaár Iván az elmúlt évben 
önkormányzati képviselői keretéből 
anyagi támogatást nyújtott a körzetükben 
lévő társasházak felújításához.

FOTÓ: ADRIÁN ZOLTÁN/KÉPSZERKESZTŐSÉG
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Szinger Margit és Bálint György

Szilágyi Erika és Tódor Csilla

Taskó Borbála



Újra a régi pompában
„A társasház-felújítási pályázat módosítását az 
egyik legfontosabb feladatnak tekintettük 2020 
elején. Azért, hogy az önkormányzati támogatás 
lépést tartson az emelkedő építőipari költségekkel, 
megnöveltük a pályázati keretösszeget. A lebonyolí-
tás menetén is változtattunk: folyamatossá tettük a 
pályázást. Ez annyit jelent, hogy a társasház a meg-
hirdetést követően bármikor beadhatja a szükséges 
dokumentumokat, és azt az önkormányzat elbírál-
ja. Szükségesnek láttuk, hogy egy új kategóriával 
bővítsük a megpályázható munkák körét: 2020-tól 
lehetőségük van a házaknak a talajnedvesség elle-
ni utólagos szigetelésre is támogatást kérni, és szá-
mos pályázó élt is ezzel a lehetőséggel” – mondta 
el Győrffy Máté, a kerület városfejlesztésért felelős 
alpolgármestere. A 2020-as keret 470 millió forint 
volt, ebből 236 és fél milliót nyertek meg a társashá-
zak. Ebben az összegben szerepel a visszatérítendő 
támogatás is. Ez utóbbi formájában 67 millió forint 
került a társasházakhoz tavaly. 

Az elmúlt évben 
Terézváros társasházai 
közül hetvenhárom 
nyert támogatást 
a felújítási pályázaton. 
Az önkormányzattól 
kapott 1–5 millió forint 
közötti összegből 
homlokzatfelújítás, 
kéménybélelés, 
lép cső  házak, folyosók 
rendbehozatala 
valósult meg.

„Bízom benne, hogy 2021-ben ennél is több pénzt 
tudunk odaítélni a házaknak. A Covid sok helyen 
késleltette a társasházi közgyűlések megtartását ta-
vasszal és ősszel is. Ebben a bizonytalan helyzetben 
többen inkább kivártak, és nem mertek nagyobb 
felújításokba belefogni, emellett a meglévő munkák-
nál is előfordultak csúszások. Mindezt látva, egy ne-
hezebb költségvetési helyzetben sem csökkentjük a 
2021-es társasházi pályázat keretösszegét, és bátorí-
tani szeretnénk a házakat, hogy pályázzanak. Tavaly 
85 társasház adott be pályázatot 112 munkára, ebből 
73 ház 87 pályázata lett sikeres” – ismertette az ada-
tokat Győrffy Máté, hozzátéve, hogy a pontos átlagot 
számítva 2,75 millió forint jutott egy-egy társasház-
ra, ám szemléletesebb azt mondani, hogy 1–5 millió 
forint közötti összeget kaptak a házak. Ez nyilván a 
munka típusától is függött. Egy tetőhéjazat-  vagy 
homlokzatfelújítás több tíz millió forint is lehet, míg 
sok felújítás kisebb horderejű és költségvetésű. 

Az elnyert összegeket jellemzően tetőhéjazat, ké-
ményseprőjárda, külső homlokzat, kapualj, lépcső-
ház, elektromos hálózat, függőfolyosó felújítására 
fordították a társasházak. 

Az alpolgármester elmondta, hogy az idei pályázati 
kiírásban tovább szeretnék emelni a homlokzatfelújí-
tásokhoz igénybe vehető támogatást. Ehhez illeszke-
dik a 2020-ban bevezetett, helyi védelem alatt álló 
épületek számára megnyitott Terézvárosi Építészeti 

Értékvédelmi pályázat. Ennek keretében abban 
segítik a kimagasló építészeti értéket képviselő 

házakat, hogy megterveztethessék a hom-
lokzatukat, és a kapott tervek alapján 

tudjanak elindulni a homlokzatfelújí-
tás felé. Győrffy Máté bízik abban, 

hogy az ösztönző intézkedések 
hatására egyre több patinás 

terézvárosi épület nyeri 
vissza régi szépségét.

Gajdács Emese

FOTÓ: ADRIÁN ZOLTÁN/
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A jelentős bevételkiesést 
okozó elvonások 
a gazdálkodást, 
az információhiány 
pedig a járvány elleni 
védekezést nehezíti 
– nyilatkozta Kecskés 
Balázs, a Demokratikus 
Koalíció frakcióvezetője, 
a költségvetési bizottság 
elnöke a kormány 
munkájának terézvárosi 
hatásairól.

Súlyos számok
Tíz bérlakást lehetett volna felújítani havonta abból 
a bevételből, amit a kormány a parkolás ingyenessé 
tételével elvont önkormányzatunktól. Kecskés Ba-
lázs ezt az állítását arra alapozza, hogy az ingyenes 
parkolás kormányzati elrendelése havi 130 millió 
forintos mínuszt jelent Terézváros költségvetéséből 
és így az itt élők zsebéből. Ahogy a költségvetési bi-
zottság elnöke fogalmazott: ez az összeg a lakhatási 
válság mérséklését vagy a szociális ellátások köré-
nek bővítését is szolgálhatta volna.

Kecskés Balázs leszögezte, biztos számokat a 
kormányzati elvonás hatásáról még csak 2020-ról 
lehet mondani, és az idei év adatait azért is nehéz 
kalkulálni, mert a kormány szinte egyik napról a 
másikra dönt súlyos elvonásokról. Ez a költségve-
tési bizottság elnöke szerint ellehetetleníti a pontos 
tervezést, veszélyezteti a költségvetési egyensúlyt. 
A helyi iparűzési adó mértékének csökkentése 700 
millió, a parkolás ingyenessé tétele 650 millió, a 
gépjárműadó elvétele pedig 115 millió forint bevé-
telcsökkenést eredményezett. Az idegenforgalmi 
adóból 650 millió, a közterületi díjakból 150 millió, 
a normatív támogatásból pedig 100 millió forint 
esett ki tavaly. Ez összesen 2,35 milliárd forintos be-
vételkiesést jelentett Kecskés szerint tavaly. Ennek 

jelentős része kormányzati elvonás, míg kisebb há-
nyada a pandémia miatt visszaesett kereskedelem 
és idegenforgalom gazdasági következménye. Az 
elnök felhívta a figyelmet arra, hogy e kedvezőtlen 
hatások ellenére is segítette az önkormányzat az 
állásvesztőket, nehéz helyzetbe kerülőket a Teréz-
város melléd áll programmal, illetve hangsúlyozta, 
hogy a kerület gazdálkodása stabil.

A járvány elleni védekezésre utalva elmondta, 
hogy pártja, a Demokratikus Koalíció terézvárosi 
országgyűlési képviselője többször próbált tájéko-
zódni, statisztikai adatokat kikérni Covid-fertőzöt-
tekről, karanténban lévőkről, de az illetékesektől 
nem kapott információkat. Oláh Lajos országgyűlési 
képviselő a VI. kerületi lakosokat is ellátó Péterfy 
Kórházban szintén próbált tájékozódni az ellátás 
körülményeiről, de az óvintézkedések betartása 
mellett sem engedték be az intézménybe. Kecskés 
Balázs szerint azért érthetetlen az országgyűlési 
képviselő kitiltása, mert vele szemben a miniszter-
elnököt bárhová beengedik. Kecskés úgy látja, ez a 
hozzáállás azt jelzi, hogy el akarják titkolni a kórhá-
zi állapotokat, van rejtegetnivaló.

A költségvetési bizottság elnöke a kormánynak 
felrótta azt is, hogy az a tesztelésben sem nyújtott 
semmilyen hatékony segítséget a kerületnek. A 
szociális és egészségügyi dolgozók szűrése nagyon 
későn, és akkor is akadozva indult be. Terézváros a 
fővárostól kapott ingyenteszteket, jelenleg is ezzel 
végzi az önkormányzati intézményekben dolgozók 
szűrését.

Kecskés Balázs szerint a kormány a járvány 
gazdasági, szociális és egészségügyi kezelésében 
is megbukott, a pandémia közepén folytat politikai 
bosszúhadjáratot a fővárosi önkormányzati veresé-
géért, és ennek kárvallottja mindenki, minden te-
rézvárosi lakó is.  TMSZ

Kecskés Balázs, 
a DK terézvárosi frakcióvezetője

Helyben vagyunk
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Látogatásunkkor még csak két hete vette fel a munkát 
Kárpáti Zoltán, mégis úgy tűnik, teljesen otthonosan 
térül-fordul a Rózsa utcai központban. Nem volt idő 
a lassú ismerkedésre, hiszen az év első hetében egé-
szen új kihívással találta szemben magát a cég: az FKF 
költségcsökkentés céljából leszerelte a köztéri hulla-
dékgyűjtők 30 százalékát, illetve beszüntette a hétvégi 
takarítást. „Ez némileg módosítja a célkitűzéseimet, 
de azon leszek, hogy előbb-utóbb megvalósuljon az 
a 24 órás köztisztasági szolgálat, amelyet eltervez-
tem” – mondja az új ügyvezető igazgató, aki számára 
az új rendszerek megalkotása és működtetése jelenti 
a legizgalmasabb feladatot. „Úgy érzem, hogy az in-
novatív megoldásaim és a rendszerszintű változtatá-
sokra vonatkozó ötleteim miatt nyert a pályázatom, 
azon leszek, hogy ezeket meg is valósíthassam: az év 
végéig mindenképpen szeretném, ha napi 16 órában 

tudnánk reagálni a bejelentésekre. Az éjszakai disz-
pécserszolgálat elindítása a megnövekedett feladatok 
miatt sajnos kicsit halasztódik. A legfontosabb most 
az, hogy a terézvárosi lakosok és a kerületen áthala-
dók számára továbbra is adott legyen a lehetőség a 
köztisztaság megóvására.”

Kárpáti Zoltán számára ez a fajta szemlélet, a kö-
zért való áldozatos szolgálat – mondhatni – genetika-
ilag örökölt. „Édesapám mentősként és honvédségi 
közalkalmazottként is szolgált, édesanyám is a Honvé-
delmi Minisztériumból ment nyugdíjba, keresztapám 
magas rendfokozatú katona volt. Édesapám azt szokta 
mondani, hogy az egri várvédők diadala óta szolgáljuk 
a hazát. Én is dolgoztam különböző fegyveres testüle-
teknél, többek között a szomszédban lévő vámhiva-
talban” – meséli az ügyvezető igazgató, aki egészség-
tantanári és úszóedzői tanulmányokat is folytatott. Az 
első diploma megszerzésekor hulladékrakodóként 
dolgozott. „Álltam a kukásautó lépcsőjén, a munka-
végzés minden szintjét jól ismerem” – hangsúlyozza 
Kárpáti Zoltán, aki hatalmas karriert futott be arról 
a bizonyos fellépőről: hulladékszállítási ellenőr, majd 
forgalomirányító, végül üzemvezető lett az FKF budai 
hulladékszállítási üzemében. Időközben megszerezte 
a vezetői poszthoz szükséges képzettséget is a Szent 
István Egyetem gépészmérnöki karának településüze-
meltetési szakán.

Végzett pedagógusként számára nagyon fontos és 
testhezálló feladat a cég közfoglalkoztatási funkciójá-
nak minél sikeresebb megvalósítása, korábbi munka-
helyein is azért dolgozott, hogy minél többeket segít-
hessen hozzá a karrierlehetőséghez.

„Egy időben honvédségi sportkombinátot vezet-
tem, amelyben büntetésben lévő sorkatonákkal kel-
lett elvégeztetnem a különböző munkákat, és a budai 
hulladékszállítási üzemben is sok volt a nehezen moti-
válható munkavállaló. De akadtak sikertörténetek, és 
ez nagyon inspirálja az embert arra, hogy mind többe-
ket segítsen elindulni valamilyen karrierúton” – vallja 
be Kárpáti Zoltán, hozzátéve, úgy látja, hogy a terézvá-
rosi cégben minden adott ahhoz, hogy valaki sikeres 
életpályát futhasson be – akár egészen alulról indulva. 
Szeretné, ha a büntetésüket náluk „ledolgozó” vagy a 
napi bérezéses alkalmi munkavállalók is megvethet-
nék a lábukat a Rózsa utcában, megérezve a híresen jó 
kollektíva erejét és felmérve a lehetőségeket.

„Az első perctől nagyon élvezem, hogy ilyen jó 
hangulatú csapatban dolgozhatok, ahol egy-egy em-
ber előmenetelének a kollégák őszintén örülnek, és 
ha valaki bajba kerül, akkor őt a többiek barátként tá-
mogatják” – mondja Kárpáti Zoltán, aki azt is hamar 
megtapasztalta, hogy a cégnél dolgozó munkatársak 
zöme gondos gazdaként tekint a terézvárosi utcákra. 

A köztisztaság megőrzése közös ügyünk – vallja a 
Terézvárosi Közfoglalkoztatást Elősegítő Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója –, mi magunk, a város lakói 
és használói vagyunk a felelősek a köztereink állapo-
táért. Ha sokféle pedagógiai eszközzel (a példamuta-
tástól a büntetésig) hatnak a mindennapi „működé-
sünkre”, és a köztisztasági cég áldozatos munkájának 
hála rend és tisztaság vesz minket körül, talán mi is 
jobban fogunk vigyázni rá.

„Dobó óta” szolgál és véd a családja, számára sem volt 
kérdéses, hogy a közjóért szeretne dolgozni. A Terézvárosi 
Közfoglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. frissen 
kinevezett ügyvezető igazgatója, Kárpáti Zoltán mintha 
minden eddigi tanulmánya és munkája során erre a mostani 
feladatra készült volna, amelynek nagy tervekkel és 
hatalmas lelkesedéssel látott neki az év elején.

Erre a feladatra 
készült

Kertész Anna
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Bármerre nézünk Budapesten, figyelemfelhívó pla-
kátokat látunk, most már nemcsak kormányzatia-
kat, hanem fővárosiakat is – nem túl jó hangulatú-
akat. Kommunikációs csatatérré változott a város, 
mostantól így fogunk élni?

Muszáj volt láthatóvá tenni a tétet: a kor-
mány támadásai, az elvonások, a megszorító 
intézkedések a magyar önkormányzatiságot 
veszélyeztetik. Az önkormányzatiság arról szól, 
hogy mindannak a pénznek, amit a közös kasz-
szába fizetünk, legalább a töredékéről mi ma-
gunk dönthessük el, hogy milyen célra megy.

A budapestiek termelik meg az adóbevéte-
lek 40 százalékát, mégsem határozhatjuk meg, 
hogy a kötelező feladatokon túl mire költsünk: 
a parkjainkat fejlesszük vagy a hídjainkat tart-
suk életben. De még ennél is nagyobb a baj. A 
budapestiek mindennapjait keretező kötelező 
feladatok ellátása is egyre nehezebb a járvány, 
a válság és a kormány elvonásai miatt. 

Gyakorlatilag az összes bevételünket meg-
vágták, ahogy a többi önkormányzatnak is. Mi 
annyival vagyunk nehezebb helyzetben, hogy 
a 3 millió embert – a budapesti lakosokon túl 
az agglomerációban élőket és a turistákat is – 
kiszolgáló közösségi közlekedés szinte teljesen 
a mi vállunkat nyomja. A járvány előtt a költsé-
gek egyharmadát tudtuk a jegyárakból finan-

Ennyi pénzt 
nem lehet 
megspórolni
Minden reggelét az 
időjárás-jelentéssel kezdi a 
városüzemeltetésért felelős 
főpolgármester-helyettes, mert egy 
havazásos nap komoly tételt jelent a 
megtépázott fővárosi büdzsében. 
Az ivóvíz-szolgáltatástól a közösségi 
közlekedés működtetésén át 
a közvilágítás biztosításáig 
számtalan, a budapestiek 
mindennapjait keretező 
közszolgáltatásért felel a főváros, 
amely feladatait a járvány, 
a válság és a kormány elvonásai 
miatt egyre nehezebben tudja 
csak elvégezni Tüttő Kata szerint. 
Budapest vezetése plakátkampányt 
és egy honlapot indított, hogy 
felhívja a fővárosért aggódok 
figyelmét a nehézségekre 
és a közös cselekvés fontosságára. 

szírozni, ez a körülbelül 67 milliárdos bevétel a 
pandémia miatt tavaly 28 milliárd forinttal volt 
kevesebb, miközben teljes kapacitáson műkö-
dik a BKV. A 200 milliárdos éves összköltség-
ből továbbra is csak 12 milliárd forintot vállal 
az állam, miközben a legfőbb bevételi forrá-
sunkat, az iparűzési adót a felére csökkentette. 
De nekünk akkor is biztosítanunk kell, hogy a 
fővárosban közlekedők biztonságosan és idő-
ben eljussanak a munkahelyekre, iskolákba.

És az ivóvizüket, a távfűtésüket, a közvilágítást 
és még egy sor közszolgáltatást…

… és 1300 km út takarítását, a parkok fenn-
tartását, hosszan folytatható a sor – erre mu-
tatunk rá a plakátkampányunkban. A kormány 
nagyvonalúan átvállalná a közfeladatainkat, 
miután megpróbálja ellehetetleníteni az elvég-
zésüket, de akkor újabb csapást szenvedne az 
önkormányzatiság.

Az összes közszolgáltatást, ahol díjat is sze-
dünk, sújtja az árszabályozás. 2009-es árakon 
szolgáltat minden közszolgáltató, úgy, hogy 
közben az áramköltség megnyolcszorozódott, 
a bérköltségek megduplázódtak. Ezt a közszol-
gáltatók, köztük a főváros cégei is úgy oldják 
meg, hogy nem költenek beruházásokra. Ez 
nem annyit jelent, hogy nem épül új székház, 
hanem hogy a csőcserék háromnegyede elma-
rad. Tele van az ország, a város elavult – az-
besztes, ónos – vízcsövekkel, de nincs pénz a 
cseréjükre.

És van olyan, amikor a befizetett díjból még 
le is csippent magának az állam: szemétdíjat 
azért fizetnek a lakosok, hogy az önkormányzati 
cég, az FKF elszállítsa és minél környezetbará-
tabb módon hasznosítsa a háztartási hulladé-
kot. Ehhez képest az állam szedi a díjat, 5 forint-

Kertész Anna
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ból 1-et eltesz, és csak arra ad vissza (amikor 
épp visszaad), hogy a bérköltségeket ki tudjuk 
fi zetni és tankolni tudjunk a járműveinkbe.

Arra már nem, hogy átalakítsuk az egész 
hulladékgazdálkodás-kezelést, környezetbará-
tabbá, gazdaságosabbá tegyük, a közös európai 
törekvéseket megvalósíthassuk. Egész máshol 
kellene tartanunk már a hulladékgyűjtésben, 
-kezelésben, és ez megint csak pénzt vesz ki a 
rendszerből, hiszen az a fajta szelektív hulla-
dékgyűjtés, ami nálunk a háztartások, társas-
házak szintjén megvalósul, nagyon költséges.

Azt, hogy tisztább lehetne az ivóvíz vagy zöl-
debb a hulladékkezelés, nem érzékeljük igazán 
problémaként a mindennapokban. Azt azonban 
igen, hogy drasztikusan, 30 százalékkal csökkent a 
köztéri kukák száma a fővárosban. Elkerülhetetlen 
volt a leszerelésük?

Az a dolgunk, hogy működtessük a várost, 
ez a jelen körülmények között nagyon nehéz. A 
költségvetésünket nem véletlenül neveztük el 
„túlélő költségvetésnek”. 

Mindent elkövetünk, hogy minél keveseb-
bet észleljen a lakosság abból, hogy mekkora 
baj van, de valamennyit fog, és amit még nem 
lát, arról is beszélnünk kell minél több fóru-
mon – ezt a célt szolgálja a kommunikációs 
tájékoztató kampány is. 

Igyekszünk olyan dolgokhoz hozzányúlni, 
amelyeknek a költségcsökkentésen túl is van 
célja, a kukák leszerelése ilyen. A Pilisi Parker-
dő ezt már korábban megkezdte, annyival vol-
tak szerencsésebb helyzetben, hogy volt idejük 
kommunikálni az intézkedést. Arra hívták fel 
a fi gyelmet, hogy ha valaki el tudja hozni az 
erdőbe a szemetet, akkor haza is tudja vinni. 
A köztéri kukákban nagyon nehéz szelektíven 
gyűjteni a szemetet, így az abba kerülő hulla-
dék a szemétégetőben vagy -lerakóban végzi. 
Most érdemes változtatni a köztéri hulladék-
gyűjtésen, amikor kevesebb a turista, zárva 
vannak a szórakozóhelyek, nem lehet gyüle-
kezni, a közterület-használati szokásaink át-
alakultak a pandémia miatt.  

A közműcégek összevonása is ilyen többfunkciós 
lépés? Nem tetézheti a bajt egy kis káosszal?

Előrebocsátanám: káoszt nem hoz a lépés, 
és mindenképpen megtörtént volna, a mostani 
helyzet kicsit előbbre hozta a megvalósítását. 
Teljesen észszerű a fővárosi közszolgáltató cé-
gek egy részének összevonása, bizonyos ese-
tekben rejtély, hogy eddig miért nem merült 
fel. Rengeteg olyan szinergia van, ami miatt 
logikus az integráció. Nem is a költségcsök-
kentés a legfontosabb ebben, hanem az, hogy 
egyszerűsítsük a folyamatokat, hogy értel-
mesebben lehessen a feladatokat kiosztani, 
a felelősségeket megállapítani, ne egymásra 
mutogassanak a cégek az egyes feladatoknál. 
Például Budapest legnagyobb zöldfelületeit a 
temetők adják, észszerű, hogy a Főkert gon-
dozza ezeket a parkokat.

Szűnhetnek meg emiatt munkahelyek a főváro-
si cégeknél?

Az új fővárosi vezetés a munkavállalók párt-
ján áll – ezért is rendezte 2020-ban a cégeiben 
dolgozók munkabérét. Nem fogunk embereket 
elküldeni, viszont a felügyelőbizottságok meg-
szűnnek – ez is csökkenti a költségeket. 

Hány milliárdnál járunk a „spórolásban”, hogy 
jön össze az a hiányzó 80-90 milliárd?

Sehogy. Ennyi pénzt nem lehet megspórol-
ni. Így is egy csomó adósságot görget a város 
maga előtt. Amikor átvettem a területemet, 
akárhová néztem, adósságot láttam.  Van pél-
dául 3 millió négyzetméternyi rossz állapotú, 
felújításra váró út – nem egy év alatt romlot-
tak le, nyilván. Van 300 olyan kishíd, felüljáró, 
Duna-híd, amelyből 100-at fel kellene újítani, 
de nem volt rá pénz az elmúlt 10 évben. Fősza-
bályként minden önkormányzati ciklus alatt 

egy Duna-hidat fel kellene újítani. Az elmúlt 
két ciklusban egyet sem sikerült – nem go-
noszságból, hanem mert nem volt rá pénze a 
fővárosnak. 

Erős kontrasztot alkot egy 100 milliárdból 
felhúzott multifunkciós kézilabdacsarnok a 
mellette lévő felüljáróval, amelyről hullanak a 
betondarabok és amelyen autók ezrei mennek 
át minden nap.

Nem normális dolog, hogy miközben a sta-
dionokban fűthető gyep van, én mint városüze-
meltetésért felelős főpolgármester-helyettes 
azzal kezdem a napom, hogy rettegve lesem az 
időjárás-jelentést, mert ha leesik a hó, akkor az 
160 millió forintba kerül a fővárosnak – és ez 
nagy tétel a jelen helyzetben.

A kormány most mégis pazarlással vádolja a 
fővárost, mondván, hogy a korábbi ajánlatnál ma-
gasabb összegből újulhat meg a Lánchíd.

Ez több csúsztatásnál, ez hazugság! A ko-
rábbi ajánlat másra vonatkozott, mint ez a 
mostani, tehát össze sem hasonlítható a kettő. 
A korábbi kiírás két részből állt, az alagútra 
vonatkozóból, illetve a Lánchídra a villamos-
alagúttal együtt. Utóbbira bruttó 34,4 milliárd 
forintos ajánlat érkezett, ez az összeg most 
26,751 milliárd – kisebb műszaki tartalommal. 

A nyertes ugyanaz a cég, ez egy igen kevés 
szereplős piac.

A kormánynak inkább a saját ígéretének a 
teljesítésével kellene foglalkoznia. Egy éve nem 
látjuk azt a 6 milliárd forintot, ami tulajdonkép-
pen az áfája a főváros által a Lánchíd felújításá-
ra szánt összegnek. De ezt már megszokhattuk, 
hiszen azt is ígérték, hogy marad a Tarlóssal 
kötött 15 pontos megegyezéscsomag, vagy hogy 
visszaadják a budapestiek szemétpénzét.

Mit tehetnek a budapestiek a saját városuk vé-
delmében?

Nem kérnék sokat: vegyenek jegyet, bér-
letet, ha a közösségi közlekedést használ-
ják! Persze ezen túl is vannak eszközeik, ezeket 
is összegyűjtöttük a www.vedjukmegbudapes-
tet.hu oldalon, ahol a főváros feladatairól és 
nehézségeiről is mindent megtudhatnak a Bu-
dapestért aggódók.
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A FŐVÁROS KIFOSZTÁSA 
NEM KORMÁNYZÁS!

HIRDETÉS

Az a dolgunk, hogy 
működtessük a várost, 
ez a jelen körülmények 
között nagyon nehéz. 
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Gajdács Emese

Terézváros fiatal alpolgármestere, dr. Kerék-Be-
leznay Zsuzsanna tavaly ősszel adott életet első 
gyermekének. A csinos, fiatal anyuka ma már tö-
kéletesen egészséges, ám pár éve maga is érintett 
volt daganatos betegségben, amiről most azért 
beszél olvasóinknak, hogy felhívja a figyelmet az 
önvizsgálat és a szűrések jelentőségére. „Húszéves 
voltam, amikor egy nagyobb csomót vettem ész-
re az egyik mellemben. Bár eszembe sem jutott, 
hogy megijedjek, rögtön orvoshoz fordultam. Meg-
vizsgáltak és műtéttel el is távolították a csomót. 
Szerencsére az elváltozás jóindulatú volt, azóta 
teljesen egészséges vagyok, de évente járok ellen-
őrzésre és nagyon figyelem magam. Ezt javaslom 
másoknak is, mert ma már tudom, hogy az időben 
felismert rák gyógyítható. Ám ha túl későn derül ki 
a baj, akkor halálos lehet a rosszindulatú folyamat. 
Időközben derült ki, hogy a családunkban volt ko-
rábban mellrák, így nekem még inkább óvatosnak 
kell lennem” – mesél őszintén saját tapasztalatai-
ról dr. Kerék-Beleznay Zsuzsanna.

Már nem halálos 
ítélet a rák
Február 4-e a rákellenes 
küzdelem világnapja, 
amelynek célja, hogy 
felhívja a figyelmet 
a betegségre és a 
megelőzés, a megfelelő 
kezelés fontosságára. 
A ma hazánkban a 
végzetes kimenetelű 
betegségek között 
első helyen szereplő 
daganatos betegségek 
nagy része időben 
felismerhető, és megfelelő 
terápiával tökéletesen 
gyógyítható. Terézváros 
szakrendelőjében minden 
adott a korai diagnózis 
megszerzéséhez. 

Fókusz

Hippokratész volt a névadó

Dr. Czermann Imre, a Terézvárosi Egészségügyi 
Szolgálat (TESZ) igazgató főorvosa elsőként a rák-
betegség lényegére világít rá. „A szervezet normál 
működésénél pontosan szabályozott a sejtek növe-
kedése, cserélődése. Ha ez a szabályozás felborul, 
fékevesztett iramban kezdenek szaporodni a sejtek, 
és szövetburjánzás, daganat alakul ki. Ha ez körülírt, 
jól elhatárolt, akkor jóindulatú elváltozásról beszé-
lünk, ha csápokkal betör a környezetébe és esetleg 
még áttéteket is képez, akkor rosszindulatú a folya-
mat. Innen ered a betegség neve, a rák is, amelyet 
Hippokratész adott annak okán, hogy a rosszindula-
tú daganat alakja hasonlít az állat felépítéséhez: egy 
központi részből különböző irányokba tartó nyúlvá-
nyok nőnek ki, mint a rák testéből a lábai.”

Mint azt az igazgató főorvostól megtudtuk, ma 
Magyarországon az éves 130 ezres halálozásból 
30 ezer rosszindulatú daganatos betegség miatt 
következik be. A rák az utóbbi néhány évben meg-
előzte a statisztikákban a szív- és érrendszeri be-
tegségeket, így ez lett a vezető halálok. 

Mielőbb tudni kell róla

A betegség kialakulásában három fontos ténye-
ző játszik szerepet: a genetikai hajlam, a külső 
károsító tényezők és a szervezet sejtburjánzást 
megakadályozó mechanizmusának pontosan nem 
ismert zavara. Amennyiben a családban előfordul-
tak rákos megbetegedések, indokolt az óvatosság, 
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jobban kell fi gyelni a hasonló típusú betegségekre. 
A mellrák esetén például 45 éves kortól javasolt a 
szűrés, de ha volt a családban ilyen betegség, már 
35 évtől célszerű szűrésre járni. A külső tényezők 
közül a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás 
bizonyítottan kiváltó oka lehet daganatos beteg-
ségnek, de törekedni kell az egészséges táplál-
kozásra, illetve a mozgásgazdag életmódra is. 
Veszélyt jelenthetnek az olyan munkakörök, ahol 
azbeszttel, sugárzó anyaggal, vegyszerekkel talál-
koznak a dolgozók. Kórjelző tünet lehet a székelési 
és vizelési szokások megváltozása, a hasmenés és 
székrekedés váltakozása, illetve a vizelési nehéz-
ség és a hólyag teljes kiürítésre való képtelenség is.

A TESZ igazgatója kiemelte: „Ha már kialakult 
a betegség, a legfontosabb, hogy erről mielőbb tu-
domást szerezzünk. A rák az esetek nagy részében 
ma már nem jelent halálos ítéletet. Ehhez viszont 
mindenkinek magának is fi gyelni kell a gyanúje-
leket, időben ki kell szűrni a beteget és meg kell 
kezdeni a megfelelő terápiát.”

Minden vérzéses tünet utalhat rákra: így a leggya-
koribb tüdőrák esetén a véres köpet, húgyhólyagda-
ganatnál a véres vizelet, vastagbéldaganatnál a véres 
széklet, szájüregi ráknál és bőrdaganatainál is a nem 
gyógyuló, vérző sebek. A bőrelváltozásoknál akkor 
is gyanakodnunk kell, ha a meglévő anyajegyek vál-
toztatják a színüket, formájukat, a szélükön festékes 
szemcsék láthatók. A hölgyeknél havonta javasolt a 
mellek önvizsgálata. ezt tükör előtt, a szimmetriát fi -
gyelve, lógó, majd felemelt karral, végül fekve is, két 
kézzel áttapintva kell végezni. 

„Nagyon jól kezelhető a méhnyakrák, amennyi-
ben korai stádiumban felfedezzük, Ehhez már 16 
éves kortól ajánljuk az évenkénti citológiai kenet-
vételt, amely a rákmegelőző állapotot is kimutatja, 
és időben megfogva a betegség tökéletesen gyó-
gyítható, akárcsak a mellrák. 

Összességében elmondható, hogy hirtelen fogyás, 
megmagyarázhatatlan vérveszteség, sápadtság, in-
dokolatlan rossz közérzet, bármiféle diszkomfort 
érzés esetén érdemes a háziorvos és szakorvosok 
segítségével kizárni a daganatos betegségek jelen-
létét. Terézvárosban, a Csengery utcai rendelőinté-
zetben ehhez több modern eszköz (ultrahang, mam-
mográfi a, labor) rendelkezésre áll, de rák gyanúja 
esetén beutalóval néhány napon belül CT-, valamint 
MR-vizsgálatra is el tudjuk juttatni a pácienseket, kö-
szönhetően a főváros és a radiológiai cégek együtt-
működésének” – foglalja össze dr. Czermann Imre.

Terézvárosban minden adott 
a szűrésekhez

A kerületünkben praktizáló dr. Aszódi Ágnes nő-
gyógyász főorvos véleménye szerint Terézváros-
ban nagyon szerencsés körülmények között zajlik 
a rákszűrés. „A személyi és technikai adottságaink 
igen jók, itt helyben korszerű ultrahangkészülékek 
és mammográfi ai berendezés is a rendelkezésünk-
re áll. Ez utóbbit önkormányzati segítséggel három 
éve szerezte be az egészségügyi szolgálat. Olyan 

modern, digitális elven működik, hogy a lehető leg-
kíméletesebb módon tudjuk elvégezni az emlővizs-
gálatokat” – mondja dr. Aszódi Ágnes. 

A TESZ főorvosától megtudtuk, hogy a náluk 
megforduló pácienseknél minden esetben elvég-
zik a nőgyógyászati szűrővizsgálatot, ami nemcsak 
a méhnyak citológiai vizsgálata, hanem az összes, 
belső és külső nemi szerv 
szűrővizsgálatát jelenti. Ezek 
fontosságáról a főorvos ta-
pasztalatai szerint elegendő 
ismeretük van a nőknek, a 
halogatás oka leggyakrabban 
a fájdalomtól való félelem. 
„Pedig a méhnyakrák kiszű-
rését célzó kenetvétel teljesen 
fájdalommentes, ugyanakkor 
egy időben felismert beteg-
ség életmentő lehet. Szintén 
fontos tudni, hogy a mellek 
tapintásos vizsgálata nem he-
lyettesítheti a mammográfi át, 
az ugyanis akár 2 mm-es el-
változást is kimutat, míg manuálisan, kézzel végezve 
ez nem érzékelhető. A méheltávolító műtéten átesett 
hölgyeknek is javaslom, hogy évente vegyék igénybe 
a nőgyógyászati rákszűrések lehetőségét, hiszen a 
korábban elvégzett beavatkozás nem zárja ki, hogy 
máshol elinduljon egy rosszindulatú folyamat” – fi -
gyelmeztet a szakember.

IGÉNYELJEN 
BIZTONSÁGOT!

Az igénylés módja 
és további részletei:

www.terezvaros.hu 

Szén-monoxid érzékelőt 
kérhetnek az önkormányzattól azok 
a terézvárosi lakástulajdonosok, akik

• lakásukban gáz vagy faszéntüzelésű 
fűtést használnak,

• egy főre jutó havi jövedelmük 
a háztartásban nem több 120 000 forintnál 

(egyedülálló esetében ez az összeg 150 000 forint).

Az igénylési lehetőség a készlet erejéig folyamatos. 

Fókusz

A személyi 
és technikai 
adottságaink igen jók, 
itt helyben korszerű 
ultrahangkészülékek 
és mammográfiai 
berendezés is a 
rendelkezésünkre áll.

HIRDETÉS
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Napi egy írott oldal, egy lefutott 
kilométer és egy mosoly

Ha a két, gyerekeknek szánt könyvét is belevesszük, túl van 
nyolc, leginkább irodalmi ínyencek által értékelt regényen; 
tavaly megkapta a Baumgarten- és a Déry-díjat, sőt egy 
rangos irodalmi ösztöndíj is az övé lett. Igazi közérdeklődésre 
mégis azzal tett szert, hogy egy másikat – a Térey Jánosról 
elnevezett alkotói ösztöndíjat – visszautasított. 
Bartók Imrét nehéz tetten érni, pedig olykor a regényeiben is 
elárul ezt-azt önmagáról. Az biztosan tudható róla, 
hogy jó ideje terézvárosi, ahogy mondja, mindenkivel 
azonosul, aki itt él. Szereti a kis belső udvarokat, a Benczúr 
utcát és a Lövölde teret, ahol „soha nem történik semmi”. 
Kivéve, amikor Bartók Imre beszabadul a játszótérre.

Helyi érték
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Csejtei Orsolya

A Jerikó épül című regénye afféle önéletrajzi 
családregény (is), amelyből többek között kide-
rül, hogy a gyerekkora helyszíne az V. kerület, 
most meg jó ideje Terézvárosban él a családjá-
val. Mi van a kettő között? Hol lokálpatrióta?

Térbeli súlypont-áthelyeződéseim ta-
lán hűen tükrözik identitásom alakulását: 
mindkettő mértéke csekély. Budapestinek 
tartom magam, bár a Buda vs. Pest sokat 
emlegetett irodalmi hagyományokra is visz-
szatekintő ellentéte mellett kétséges, hogy 
ez egy létező állapot. Vö. „Hova álljanak a 
belgák?” A „pestivel” valahogy nem tudok 
azonosulni, ahhoz túlságosan kozmopoli-
ta vagyok, Budára pedig irigykedve, szelíd 
nehezteléssel szoktam pislogni, leginkább 
a Margit-sziget vonatkozó oldalán futva. Az 
V. kerületből egy szürke utca maradt meg, 
esetleg egy halott galamb a párkányon. A 
VI., VII.-ben, most számolom, jövőre már 
húsz éve lakom. Öt helyen, egy közepes ki-
terjedésű temető területének pentagram-
májában. Azonosulok a Liget mókusaival, 
a kisboltban felest kunyeráló néhai Antal 
Imrével, egy-egy kapualjjal. Mindenkivel, 
aki itt él. 

Mennyire inspiráló közeg Terézváros? Mi-
ként élnek tovább önben, a műveiben az utcán 
felszedett benyomások, lopott félmondatok? A 
mosolygós „pizzásszlogen” az Oktogonon vagy 
a készülő regényében az a félmondat, ami egy 
ételfutárral való ütközés utáni pillanatot ír le 
– „ő már elképzelte, ahogy letérdel, és négykéz-
láb nyalja fel a currys csirkét a telihugyozott 
betonról”? 

Őszinte leszek, sehova sem tudom ten-
ni ezeket a példákat, ami a vízáteresztő 
memóriám működésén túl talán a városi 
„szóbeszédek” megragadhatatlanságáról is 
árulkodik. Régen nagyobb fl âneur voltam, 
mostanában talán megint többet sétálok: 
igen, kétségtelen, az ember hall ezt-azt, 
néha nem is érti. A letaglózó brutalitások-
tól a kedves kis szerencsétlenkedésekig 
sok mindentől zsong a levegő, és ez egész 
évben így van. Szentimentalizmus vagy 
sem, de emészt a gyanú, hogy ezek egy régi 
város visszhangjai, és ami „jelen van”, az 
egyre fokozódó idegeskedés egyfelől, vég-
leges befelé fordulás másfelől. Mindennek 
az inspirációs faktora hullámzó. Mondjuk 
úgy, random. Nem elsődleges, olykor mégis 
jelentős. 

Mi vagy ki az, aki igazán meghatározó? 
Akit/amit beemel a műveibe?

Minden találkozás meghatározó, az evi-
denseken túl az is, amelyeket jelentéktelen-
nek és alkalminak tekintünk. A legnagyobb 
hatással valószínűleg a közúti konfl iktu-

saim vannak rám. Biciklisként, de olykor 
gyalogosként is egyfajta világháborús hely-
zetben találom magam. (Még a szabályos 
közlekedéssel is sokszor magamra hívom 
mások gyűlöletét, de újabban én is gyűlöl-
ködöm, mióta megjelentek az elektromos 
rollerek.) Érdekes, hogy az emberekből 
rendszerint a helyváltoztatás hozza ki a leg-
rosszabbat. Ha leülnek, nyugi van. Ami az 
irodalmi hatásokat illeti: Goethe. Esetleg 
Kassák, Hajas és Pindarosz. 

Mi az első olyan városélménye, városemléke, 
amely igazán meghatározó, sorsfordító? Akár 
az írói létére is. 

Két korai emlékem is pincékhez kötődik. 
Az egyikben lakott a kárpitos. Vaksötét re-
metelak, a tömjénút végállomása. A másik-
ban agyagozóklub volt, formázhattál, ko-
rongozhattál, az utóbbit még nem értem föl. 
Mindkét pince varázslatos hatást gyakorolt 
rám, egyúttal olyasféle kulturális sokként 
is ért, mint a 19. századot a régészeti felfe-
dezések: szembesülni azzal, hogy évmillió-
kon járunk. Hogy előttünk-alattunk óriási a 
zsúfoltság. Hogy „az igazi élet máshol van” 

(Rimbaud), de nem távoli országokban, 
hanem itt, ahol állunk, és mégis előttünk. 
Ebbe a megkésettségbe születünk, és ezért 
erős a nosztalgia már csecsemőkorban is. 

Volt még néhány további fontos élmé-
nyem is, többségében persze banalitások. 
Egyszer hallottam egy gyereket a játszóté-
ren azt mondani: „Milyen kellemes napunk 
van. Milyen csendes minden.” Ez erős pilla-
nat volt. 

Gondolom, konkrétan Terézvároshoz is kö-
tik efféle erős pillanatok. Mit szeret és mit nem 
szeret benne?

Nem szeretem a rossz levegőt. Nem sze-
retem az autókat és azt, hogy sokan ciga-
rettáznak. Nem szoktam emiatt másoknak 
szemrehányást tenni, de barbár dolognak 
tartom. Nem szeretem a kutyagumit kerül-
getni a járdán, nem szeretem a Hunyadin a 
széttört üvegszilánkokat (fi atalság, bolond-
ság, de azért könyörgöm!). Nem szeretem, 
hogy kevés a fa. Viszont még sokszor lehar-
colt állapotukban is szeretem ezeket az ut-
cákat, a sarkokat, az ide-oda battyogó ala-
kokat, a félőrülteket, akiket kenyérre lehet 
kenni. A házunkban is sok a barátságos em-
ber. Szeretem a Benczúr utcát és a Fasort, a 
Lövölde teret, ahol „soha nem történik sem-
mi”, a kis tereket, a belső udvarokat. Mos-
tanában néha átlépek a küszöbön, egy-egy 
nyitott kapu egész csábító tud lenni, az em-
ber elhiszi, hogy még várhat rá valami – és 
tényleg. Olyanok ezek a társasházak, mint a 
németalföldi szobabelsők, mindig van va-
lahol még egy ajtó, ablak, ami arra csábít, 
hogy azt is felfedezd, ami a képre már nem 
került rá. Terézváros az ország kicsiben. 
Kevés odafi gyeléssel is sokat lehetne tenni 
érte. Az emberek nagy többsége pedig jó 
szándékú, csak erről a keserűség miatt oly-
kor maguk is hajlamosak megfeledkezni. 

A tavaly december elején önnek ítélt Hor-
váth Péter irodalmi ösztöndíjjal az anyagi meg-
becsülés mellett utazás is jár: fél év stuttgarti, 
illetve fél év berlini alkotóidő. Lesznek ezek az 
utak vagy marad Terézvárosban?

A vírushelyzetre való tekintettel ezek 
sajnos bizonytalanná váltak. Talán jobb is 
így. Az utazás erkölcstelen, írta Weininger. 
És persze ott vannak az említett közleke-
désközi konfl iktusok, bár mindannyian 
tudjuk, hogy megnyugtatóbb 2000 kilomé-
tert nyugatra repülni, mint körbemenni a 
kisközértben. Ami a munkát illeti, jól állok, 
írtam egy regényt, elkezdtem még egyet, 
gondolkodom egy következőn. Ha haladok, 
jó, ha nem, az is jó. Nincs egyébként ennek 
sok célja, talán azon kívül, hogy folyóméter-
ben annyi legyen a vége, mint a saját test-
magasságom. Mottóm: minden, a földön 
töltött napért cserébe egy írott oldal, egy 
lefutott kilométer és egy mosoly. 

Érdekes, hogy az 
emberekből rendszerint 

a helyváltoztatás hozza ki 
a legrosszabbat. 

Ha leülnek, nyugi van.

Bartók Imre 
Író, műfordító. Egyebek mellett 
a Jerikó épül című félig önéletrajzi regény 
szerzője. Legutóbbi könyve, 
a Majmom, Vergilius című prózavers-
kötet egyfajta hommage Vergiliushoz, 
és a költő utolsó óráit meséli el. 
2019-ben megjelent gyerekkönyve, 
A testrablók éjszakája a sci-fi  
és a gyerekek számára is befogadható 
horror határvidékén kalandozik. 



Kultajánló

 FILM 

ÉLETÜNK LEGJOBB ÉVEI

Az újrakezdésről, életközépből „felnövésről”, 
az érzések, szenvedélyek és emberi kapcso-
latok fontosságáról szól ez a keserédes, lélek-
simogató film, amelyben minden meghitten 
normális: az álmok, a vágyak, a hibák és az 
erősségek is. Két barát, Bobby, a képregény-
rajzoló-bárpultos és Carlos, a séf elhatározza, 
hogy felmondanak pocsék munkahelyükön, 
és közösen nyitnak egy bowlingtermet, ahol a 

világ legjobb pizzáját szolgálják fel. Már a dön-
tés is felszabadító, hogy ki tudnak lépni a lúzer 
szerepből, amelybe szipolyozó főnökük tolja 
őket. Az új kezdet az életük minden területére 
bizsergetően hat, Bobby kész végre befejezni a 
képregénymemoárját, amellyel a múltját, kissé 
félresiklott életét próbálja feldolgozni. De az 
üzlettársaknak anyagi nehézségeik támadnak, 
amelyek a legjobb barátságot is próbára teszik, 
és egy régi gimis szerelem fellángolása is ösz-
szekuszálja a dolgokat. Valójában még sosem 
volt ennyire izgalmas az életük. Még sosem vol-
tak ennyire a történések résztvevői, nem pusz-
tán megfigyelői. A barátok, a család, az egész 
kisvárosi közösség összefog, hogy jól sikerül-
jön a bowlingtermet megnyitó kupa, amelyhez 
hasonlóan vidám sportpillanatokat és a pályán 
észbontóan sasszézó csávókat A nagy Lebows-
kiban láthattunk utoljára. Nem mindig látvá-
nyos, hogy a jó elnyeri méltó jutalmát, néha ez 
csak jóval később vagy más formában jelent-
kezik. Mindig van még idő, de ha úgy érezzük, 
nincs, talán csak ideje valamit másképp csinál-
ni. A film emlékeztet arra, hogy valójában ezek 
életünk legjobb évei – minden egyes év az.
(Phoenix, Oregon, HBO)

 SOROZAT 

FRANCOKAT FESTŐLECKE

Az unortodox dokusorozat John Lurie festő, ze-
nész, színész és életművész egyedi munkája, ő a 
főszereplője, rendezője és álbotcsinálta operatő-
re is. Azt mondja, készíteni akart egy sorozatot, 
amelyben az átlagembereket festésre tanítja, 
aztán többször meggondolja magát, elküldi a né-
zőket a fenébe, majd Bob Rosst is, aki szerint fes-
teni bárki tud, mert ez baromság. Kisgyerekként 
még mind tudunk gondtalanul pacsmagolni a 
vízfestékkel, de ha innentől kezdve nem ápol-
juk kapcsolatunkat az alkotással és a legbelsőbb 
énünkkel, cseszhetjük a festészkedést. A sorozat 
persze nem csak arról szól, miért nem készül-
het egy sorozat, ami laikusoknak pár leckében 

átadja, amit egy művész egész életében fejleszt 
és érlel. Ezért lett sokkal több festőleckénél: kre-
ativitásra ösztönöz, elmélyülésre, nevetésre, a 
világban gyönyörködésre és az élet szeretetére. 
A karibi szigeten, ahol John él, eleve különös 
ritmusra jár az idő, a természet pedig rendre 
betolakodik a szobájába, alig győzi az állatkákat 
kiterelni onnét. Lurie roppant szórakoztató figu-
ra, bármit kimond, ami eszébe jut, igazi csínyte-
vő, csomó hülyeséget csinál és közben nagyokat 
káromkodik. Félelmetes humora van, a nevetése 
szó szerint képes elijeszteni bárkit, hát még a 
mosolya! Mégis hamar közel kerülhetünk hozzá, 
ahogy mágikus történeteivel, bölcsességével és 
felszabadultságával beszippantja a nézőt. A Lu-
rie-verzum egy privát tárlat, amelyben egy em-
ber egész élete a művészet.
(Festés Johnnal, HBO)

MINTHA EGY VÁROSBAN 
LENNÉL (Netflix) Az Oscar-
díjas rendező, Martin 
Scorsese dokusorozatában 
az írónő Fran Lebowitzcal 
kalauzol minket mindkettőjük 
imádott városába, New 
Yorkba. Humoros és 
bölcs beszélgetéseikben 
minden szóba kerül, 
ami a városi embert 
foglalkoztatja, a kultúrától 
a tömegközlekedésen és a 
sporton át az élhetőbb városok 
megteremtéséig, miközben 
bejárjuk velük a pandémia 
előtti nyüzsgő-csillogó 
metropoliszt.

LUPIN (Netflix)  A szenegáli 
bevándorló gyermekéből lett 
mestertolvajnál (Omar Sy) 
nem volt még elbűvölőbb és 
csavarosabb eszű csibész, 
akitől példaképe, Arséne Lupin 
is csak tanulhatna. Orruknál 
fogva vezeti a rendőröket 
és az alvilági figurákat, 
akik asszisztálnak bravúros 
és akciódús rablásaihoz, 
miközben gyermekkora családi 
tragédiájának titkát próbálja 
megfejteni és elvált apaként 
behozni a lemaradását.  
 
HATÁRELLENŐRZÉS: 
EURÓPA (Discovery) Nemcsak 
az unió külső határain, hanem 
ezeken belül is bőven akad 
dolguk a határőröknek, akik 
a mindig új trükköket kitaláló 
drog-, állat-, fegyver- és 
embercsempészek után 
nyomoznak. Igazi német, 
spanyol, olasz határőröket 
látunk, akik veszedelmes 
bűnözőket üldöznek a leg-
modernebb kriminalisztikai 
eszközök segítségével, emellett 
izgalmas fedett akciókban és 
éles bevetéseken is helytállnak.

 SOROZAT 
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Öregek

Irodalom

1.
Édes gyerekem, ne másszatok a budi tetejére, mert 
beszakad! – kérlelt minket nagyanyánk fogyhatatlan 
türelemmel. Ötven százalékban sikeresnek is mond-
hatnánk a rimánkodást, hiszen két lányunokáján fo-
gott a kérés. Mi, fiúk, akik kloszkapitányok voltunk, 
akik vinettúk, ájvenhúk, parittyás tyierik, tulipános 
fanfanok, bornemisszagergők, mi persze tudomást 
sem vettünk efféle intelmekről. A hatalmas, limlom-
mal teli udvart sehonnan sem lehetett jobban belát-
ni, mint a budi tetejéről, hát hol máshol őrködjön az 
ember, ha támad a török?! A nagyival szemben nagy-
apánk nem volt szenttürelmű ember. Ő, ha éppen 
kiszúrta valamelyikőnket a kátránypapírral borított 
klozett-tetőn, egy szép hosszú léccel (piros mínium-
festék a végén) egyszerűen levert onnan bennünket. 
Kurva kölök, az anyád ne sirasson!

Nagyi okos asszony volt. Egyetlen megmaradt sze-
mével látta a jövőt. 

Szépséges szeptemberi délután történt. Éppen 
Winnetou voltam a Sziklás-hegység kiszögellő or-
mán. Messze néztem a budi tetejéről, kezemet ellen-
zőként a szemem fölé tartva, komoly arccal, ahogy az 
egy apacs főnökhöz dukál. Csak a roppanásra, reccse-
nésre emlékszem, aztán rövid légi út. Úgy érkeztem a 
budiba, mint dugó a palackba. Passzentosan, szépen. 
Két karommal, két erős, apacs karommal kapaszkod-
tam a jó öreg fenyődeszkákba, így a felsőtestem meg-
óvtam a szégyentől, de a lábam térdig merült a sűrű 
masszába. Méltóságteljesen – ahogy egy apacs főnök-
höz illik – visítani kezdtem, képzeletemben már a ku-
limászból előrontó patkányok rágták a lábamat, sőt 
följebb is, a családi ékszert. Az óbégatásra szerencsé-
re nagyanyám ért oda először: szűzmáriám, kisuno-
kám! Nyomában nagyapám, kezében munkaeszköz, a 
jól ismert léc, piros míniumfesték a végén. Na, most 
aztán tényleg szarban vagyok, gondoltam. Nagyapám 
szeme szikrákat szórt, megállj, kurva kölök, most az-
tán ellátom a bajodat…

– Mihály, segítsen kihúzni azt a gyereket, aztán 
menjen vissza meccset nézni! – dörrent az öregre 
nagyanyám. És ha Mihálynak hívta, akkor nem ismert 
ellentmondást, úgyhogy szépen ketten kicibáltak a 
trutyiból, nagyapám átkozódva-fenyegetőzve nyargalt 
vissza harmadik számú szenvedélyéhez, a Fradihoz. 
Az első számú nagyanyám volt, a második a fröccs. 
Szegény nagyanyám félóráig sikált eltorzult arccal. 
Én a lavórban állva elégedetten szemléltem, hogy 
nem hiányzik semmim, minden a helyén.

Úgy sejtettem, meccs után még nehéz perceim 
lesznek nagyapámmal. De aznap a Fradi 3-1-re verte 
a Pécsi Dózsát Szőke, Branikovits és Albert góljával. A 
fröccs is jónak bizonyult, így nagyapám jókedvében 
megkegyelmezett.

Aznap lettem Fradi-drukker. Életfogytig.

MÁTÉ ATTILA

2.
Annus néni szép asszony 
volt. Bajuszos. Hirtelenpi-
rosra festett szája fölött jó 
néhány szőrszál kúszott elő 
meg-megújuló erővel. Úri környé-
ken lakott, valahol Zugló kertvárosi 
részén. Távoli rokonunk volt, csak nagy ritkán lá-
togattuk. Általában ha kölcsönre volt szükségünk. 
Ilyenkor nagyapám kiadta nagyanyámnak az uta-
sítást, Bözsi, öltöztesd föl a gyereket, de ne túl szé-
pen, kölcsönért megyünk. Hosszú villamosozásba 
kezdtünk. Nagyapámnak az odaút volt hosszú, mert 
ilyenkor még józan volt, nekem a visszaút, mert 
olyankor már részeg. Annus néninél ugyanis két do-
log biztosan akadt számunkra; nekem ruszli, amit 
imádtam, nagyapámnak brandy, amit imádott. Az 
öreg mértékletesen ivott sokat. Hogy aztán pénzt 
kaptunk-e, nem tudom.

Nagyapám amúgy sok szóra nem méltatott, de az 
ilyen visszautakon rémálomszerűen megszeretett, 
nagy életbölcsességekre kezdett okítani. Itt tanul-
tam meg, hogy „némelyik nő mind egyforma”, hogy 
„lassú munkához idő kell”, továbbá, hogy „lófasz az 
elvtársak seggébe!” – Fogja be az elvtárs! – dörrent 
rá valaki a villamos másik végéből. A hangulat tetőfo-
kán elhangzott a „tanulj meg, fiacskám komédiázni”, 
majd a „nótás kedvű volt az apám”. Én feszengtem, 
szégyelltem magam, míg nem fölcsendült a „vén öreg 
ember, nótája nem kell...” Ezt több utas megerősítet-
te, miszerint tényleg nem kell, szálljon már le, vén 
gazember!

A villamosmegállótól hosszú sétára laktunk. Eza-
latt nagyapám kijózanodott, megint nem beszélt ve-
lem. A kapuban még annyit mondott, nagyanyádnak 
egy szót se! Kezembe nyomott egy forintot, csokira, 
mondta.

Tartottam a szám. Kezdtem emberré válni…

3.
A hosszú folyosón csak hárman ülünk sorunkra vár-
va. Ők szemben velem egymásba karolva. Fehéren, 
tisztán, csillogó ősz hajjal. A férfi el-elszenderedik, 
a nő néha megsimogatja a botra támaszkodó kezet. 
Régiek, nyolcvan felé. Nem tudom nem nézni őket, 
a néni rám mosolyog. A kanyarban ringó csípőjű 
nővérke tűnik fel, a hátulról világító nap kiemeli a 
sziluettjét. Tiszta erotika! Koppanó cipőire az öreg 
is fölrezzen, bűvölten nézzük a lányt, egészen addig, 
míg elnyeli a lift.

– Szép lány volt, ugye? – kérdi-mondja a néni. – Mi 
az hogy!? Szép bizony! – válaszol az öreg. Húsz évet 
adnék az életemből érte. Húszat, Mama! – És melyik 
húszat, drágám? – somolyogja a nő, közben cinkosan 
pillant rám. – Hát a következőt! Csakis!

17
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Éva a háború alatt szüleivel a Hajós utcában élt. 
Mindössze kétéves volt, amikor édesapját 1940-
ben munkaszolgálatra vitték, ahonnan néhányszor 
ugyan még hazamehetett, de 1942 után már soha 
többé nem látta. Mivel édesanyja dolgozott, Éva az 
ideje nagy részét a közelben lakó apai nagyszülei-
nél töltötte. Amikor megkezdődtek a deportálások, 
édesanyját egy cipész rejtegette a szomszédasszo-
nyával, Rózsikával együtt a Zichy Jenő utcai mű-
helyének galériáján. Egy nap Rózsika rávette Éva 
édesanyját, hogy kísérje el őt a háztömbben lévő 
lakásukba, ami rossz ötletnek bizonyult, ugyanis 
éppen akkor értek oda, amikor a házban begyűjtöt-
ték és halálmenetben útnak indították a zsidókat 
Ausztriába. Amikor mindez történt, a két nő még 

csak a húszas évei elején járt – ebben a korban az 
ember a nagybetűs életre és nem a halálra készül. 

Kalandos menekülés

„Győr előtt felrakták a menet tagjait szekerekre, anyu 
és még néhány asszony a szekér végén ült és lógázta 
a lábát. Szép lassan ment a szekér, az őrök időnként 
hátramentek, majd vissza a menet élére. Egyszer 
csak egy idegen férfi lépett hozzájuk, és azt mondta, 
lesz egy kanyar, ha odaérnek, ugorjanak le, be fognak 
esni egy árokba, maradjanak ott és este értük megy” 
– idézi fel Éva a szökés filmbe illő részleteit.

A Németh Károlyként bemutatkozó sváb ember 
állta a szavát, este elment a szökevényekért és Győr 
melletti otthonába vitte őket. Pár nap múlva a fe-
lesége és a sógornője irataival Budapestre hozta a 
két asszonyt, majd amikor megbizonyosodott róla, 
hogy van hová menniük, elkísérte őket Éva nagy-
szüleinek lakásába. 

„A legszörnyűbb időkben is halvány reménysu-
gárként megjelent az emberi jóság” – jegyzi meg 
Éva. Szerinte sokan az őket is rettegésben tartó ha-

Felejteni 
veszélyes 

Tíz-tizenöt év múlva a fiataloknak olyan távoli lesz a holokauszt, 
mint a mohácsi vész, sokuknak talán már most is olyan – mondja 
Deák Jánosné dr. Szirtes Éva, e borzalmas kor egyik túlélője. 
Számára az emlékezés felkavaró és fájdalmas, még úgy is, 
hogy a szörnyűségeket kisgyermekként élte meg, és csak jóval 
később, az apró mozaikok összerakosgatása után értette meg, 
mi történt vele és a családjával, ismerős és ismeretlen sorstársaival. 

Dobi Ágnes

FOTÓK: FABRICIUS ANNA
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Elérhető kultúra az otthonodban

Ezzel nyertem tortát! – Küldjetek fotót és nyerhettek most is!
Nosztalgiajáték azoknak, akik a családi albumban egykori farsangokról is őriznek fotókat
JANUÁR 29-TŐL AZ EÖTVÖS10 FB OLDALÁN

Low Budget Cosplay – Légy kreatív és nyerj!
RÉSZLETEK FEBRUÁR 5-TŐL AZ EÖTVÖS10 FB OLDALÁN

MeseKuckó: Hogyan festette be egymást a holló meg a bagoly
FEBRUÁR 6. 17.00

Mindennek megvan a maga ideje…
A farsangi ünnepkör eredete, története, szokásai – dr. Jászberényi József előadása
FEBRUÁR 7. 15.00

Itt a farsang, áll a bál… 
A Kolompos együttes koncertje – nagyon kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
FEBRUÁR 13. 16.00

#Eötvös10online

Farsangra hangolva!
www.eotvos10.hu  |  Facebook  |  YouTube  |  Instagram

e10_spec_prog_farsang_v2.indd   1e10_spec_prog_farsang_v2.indd   1 2021. 01. 21.   13:48:482021. 01. 21.   13:48:48

HIRDETÉS

talommal szemben nem jó érzés híján vagy gyáva-
ságból nem tettek semmit az üldözöttekért, hanem 
önmagukat és szeretteiket védve, megfontoltság-
ból nem hősködtek.

Soha el nem múló bánat

Édesanyja szerencsés megmenekülése után a csa-
ládnak hamarosan be kellett vonulnia a gettóba. 
„Abból az időből leginkább csak arra emlékszem, 
hogy folyton fáztam és nagyon sokat voltam éhes. 
Meg ha anyu vagy a nagymama a konyhán segí-
tett, mindig ott lábatlankodtam. Arra viszont nem 
emlékszem, hogy gyerekekkel játszottam volna, és 
arra sem, hogy volt-e velem akár csak egyetlen já-
ték is” – mondja Éva.

A kérdésre, hogy a gettó felszabadulása után so-
kat beszélgettek-e a holokausztról és a háborúról, 
egyértelmű nemmel válaszol. Alapvetésként a „ne a 
gyerek előtt” szabály volt életben. A keretlegények 
tetteiről, illetve arról, hogy valójában mi történt a 
gettóban, a lágerekben, a felnőttek egymás közötti 
beszélgetéseiből elcsípett mondatokból értesült. 

Szavai szerint a mauthauseni koncentrációs tá-
borban elhunyt édesapjának hiánya egész életében 
mély fájdalommal és szomorúsággal töltötte el. Mint 
ahogyan az is, hogy a háború után édesanyján és apai 
nagyszülein kívül lényegében nem maradt senkije.

Talán lesznek, akik emlékeznek

Megítélése szerint az emberek többségét ma már 
nem nagyon foglalkoztatja, hogy mi történt két em-
beröltőnyivel ezelőtt. Óhatatlanul adódik a kérdés, 
hogy a „soha többé nem történhet meg” tilalmával 
megfogalmazott ígéret vajon betartatik-e majd ak-
kor is, ha a közelmúlt történelmének legsötétebb 
eseményei valóban ködbe vesznek. 

A Bálint ház Salom Klubjának tagjaként ho-
lokauszt-túlélő társaival egyetemben azokkal a 
zsidó és nem zsidó fiatalokkal, akik ezt igénylik, 
megosztja az emlékeit. „Az, hogy a fiatalok önként, 
saját  akaratukból eljönnek egy ilyen, túlélőkkel 
folytatandó beszélgetésre, kérdeznek és érdeklőd-
nek, reményre ad okot, hogy talán mégsem megy 
feledésbe ez a borzalom. Ezért érdemes  beszélni 
róla még akkor is, ha az emlékek felidézése sokszor 
nagyon fájdalmas, de talán nem hiábavaló. Hiszen 
ha már mi sem leszünk, nem marad élő tanú. Hogy 
mennyi ragad meg bennük abból, amit elmesé-
lünk, nem tudom, de nagyjából ennyi az, amit mi 
tehetünk. Számomra fontos, hogy megértsék, a ho-
lokauszt abban különbözik a más embercsoportot 
ért támadástól, hogy a zsidók kiirtását hideg fejjel, 
tudatosan, előre eltervezték” – hangsúlyozza Éva, 
hozzátéve a még mindig nehezen felfogható tényt: 
értelmes, tanult emberek segédkezésével 600 ezer 
embert küldtek a halálba.

A legszörnyűbb 
időkben is halvány 
reménysugárként 

megjelent 
az emberi jóság.
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Csejtei Orsolya

Az Aradi utca 31. elől indultunk, ahol Boriéknak 
van egy lakásuk – amikor 2014-ben az OSA Archí-
vum meghirdette a csillagos házak projektet, az ak-
kor már évek óta a washingtoni holokausztmúze-
um számára zsidó túlélők és nem zsidó szemtanúk 
személyes történeteit gyűjtő szociológus beleásta 
magát a házuk múltjába. Kikutatta a háború alatt 
ott élők teljes névsorát, amelyből kiderült, hogy a 
lakók kétharmada zsidó származású volt már az-
előtt, mielőtt csillagos háznak jelölték volna ki az 
épületet. Bár 1944 júniusa után Budapest akkori 
polgármestere a zsidók „indokolt lakásszükség-
letét” családonként egy szobában határozta meg, 
az Aradi utca 31.-ben már korábban is előfordult, 
hogy 9-10-en laktak egy lakásban, sokan közülük 
afféle ágybérlők voltak. 1944 őszén aztán, mint 
minden csillagos házból, innen is a gettóba kel-
lett költözniük az itt élőknek. Az épületbe új lakók 
jöttek, majd a háború után, 1948-ban lefoglalta az 
ÁVH, hogy az egykori zsidó otthonok helyére a két 
sarokkal odébb lévő Terror Háza „békés” hivatali 
apparátusát telepítse. 

A generációról generációra mesélt, mába érő 
történetek az Aradi utca 31.-ben megszakadtak 
ugyan, de elég csak kilépni az utcára és elnézni 
három házzal balra, máris megelevenedik a törté-
nelem.

Több mint 300 egykor 
sárga csillagos ház áll ma is 
a VI. kerületben, amelyeket 
1944 júniusában a zsidók 
kötelező lakhelyéül 
jelölt ki Budapest akkori 
polgármestere. Akad olyan 
is, nem egy, ahol azokat 
mentették, akiknek a 
csillagos házakban nem 
volt maradásuk. A Pest 
Megyei Főügyészség 
Vörösmarty utcai 
épületében például, pár 
méterre az akkor még 
Hűség Házának nevezett 
nyilas terrorközponttól, 
apácák rejtegettek 
zsidó gyerekeket. Bár 
Terézváros január 18-án 
már 76 éve felszabadult, 
a házfalak még mindig 
sötét titkokat mesélnek. 
A holokauszt január 27-i 
nemzetközi emléknapja 
apropóján Kriza 
Borbála szociológussal, 
emlékezetkutatóval 
sétáltunk szembe a 
felejtéssel.

Egy meghalt, 50 megmenekült

A mai Terror Háza tömbjében, alig néhány lépésre 
az akkori nyilas pártközponttól, ahol a nyilas rém-
uralom idején ellenségnek bélyegzett embereket, 
zömmel zsidókat tartottak fogva és kínoztak, s 
ahonnan 1944 végétől gyilkos portyákra, ember-
vadászatokra indultak a nyilas fegyveresek, köztük 
14-15 éves gyerekkatonák, három ház is csillagot 
kapott. A Vörösmarty utca 32. (ma Cervantes In-
tézet) és a 34/B két saroképülete, csillagos háza 
közé ékelődve pedig ott állt a Szűz Mária Társasága 
rendháza, benne a nővérek által alapított és veze-
tett Collegium Josephinum fiúinternátussal (sze-
gény sorsú gyerekek papneveldéje). Apácái, nem 
törődve a veszéllyel, ötven zsidó gyereket és húsz 
felnőttet bújtattak 1944 októberétől 1945 január-
jáig a mai Pest Megyei Főügyészség épületében, a 
nyilasközpont telekszomszédságában. 

A házat az 1880-as évek végén az a zsidó szárma-
zású Basch Gyula festő építtette, akinek ígéretes te-
hetségű, szintén festőművész fia 1944-ben öngyil-
kosságba menekült a zsidó sors elől. Az épületet az 
öreg Basch felesége adományozta az apácarendnek, 
miután a házaspár Badenbe költözött. És bár nyil-
ván nem elsősorban „az örökség kötelez” alapon 
gyűjtötték maguk köré a rend nővérei az üldözött 
gyerekeket, azt szépen példázza a ház története, 
hogy minden szörnyűség ellenére az élet az úr: egy 
fiú az egykori tulajdonosi családból meghalt ugyan, 
de a ház falai között 50 másik megmenekült. 

Széket kér a portán

Köztük dr. Füzéki Bálint pszichiáter, aki Kriza Bor-
bálának idézte fel egy interjúban néhány évvel 
ezelőtt hétéves korában átélt emlékeit. „Elmesélte 
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– kezd bele a történetbe Bori –, hogy a Füzéki csa-
lád Pasarétről költözött be egy Szív utcai csillagos 
házba. Október 15-én, a Szálasi-puccs után azon-
ban onnan is menniük kellett – édesapja össze-
csomagolta Bálintot a bátyjával együtt, és átadta 
őket a Prohászka Ottokár utcai papnevelde egyik 
kispapjának. Csengetés, kulcsnyikorgás után nyílt 
az ajtó, az ezt követő rövid búcsú a legutolsó em-
léke Füzéki Bálintnak az édesapjáról. Másnap át-
kerültek a Szűz Mária Társasága apácáihoz, ahol 
kezdetben egészen elviselhető volt az élet. Bálint-
ból ministránsfiú lett – a mai napig tudja a mise-
rendet és a latin miseszöveg ráeső részét. Enni 
alig volt valamijük, ha például megkaparintott egy 
hagymát, azt három napig rágcsálta, szopogatta. 
Az utcával legfeljebb az 
ablakon át volt kapcsola-
tuk. Bálint azt is mesélte, 
hogy az emeleti ablakból, 
amíg lehetett, a szemköz-
ti élelmiszerbolt bejárata 
fölötti feliratot olvasgatta 
újra meg újra: Ovomaltine. 
Napjában háromezerszer 
elolvasta, ahogy emlékszik, 
elsős lévén maga az olvasás 
töltötte el örömmel.”

A Bori által felvett inter-
júban Füzéki Bálint ma is 
megrendülten és megrendítően mesél a Vörösmar-
ty utca 34/A-ban eltöltött néhány hónapról. Kará-
csonykor a megszaporodó légitámadások miatt le-
költöztek a pincébe, emeletes ágyakon zsúfolódtak, 
havat olvasztottak mosdóvíznek, a világítást adó 
gyertyáról lefolyó viaszból pedig az apácák madzag-
gal új gyertyát öntöttek. Közvetlenül a leköltözés 
előtt édesanyjuk is csatlakozhatott a Füzéki fiúkhoz, 
egyetlen fontos kikötéssel. „Jól jegyezzétek meg, 
nem vagyok az anyátok! Ili néni vagyok!” – emlék-
szik Bálint a felvételen elcsukló hangon. 

A felszabadulásról egy a pincefalat áttörő orosz 
katona képében kaptak hírt, a tényleges szabad-
ságot elsőként a rüh- és tetűmentesítés jelentette 
számukra. 

Füzéki Bálint kezdeményezésére a rendfő-
nöknő, Ván Zsuzsanna 1991-ben megkapta a Jad 
Vasem, vagyis Világ Igaza kitüntetést, 1995-ben 
pedig a Bátorság Érdemrendet. 2007-ben emlék-
táblát is avattak a mai ügyészség bejárata mellett, 
amelyet Füzéki Bálint minden évben megkoszo-
rúz. Mivel nem éri föl, kér egy széket a portán, arra 
áll rá, hogy felakaszthassa a koszorúját.

Libacombot rajzolt

Az Andrássy út és a Munkácsy Mihály utca sar-
kán álló, a szintén zsidó származású Hajós Alfréd 
tervezte Bauhaus-ház oldalán is tábla hirdeti: a 
vészkorszakban zsidó árvaház működött a mai Ma-
maison Hotel falai között. Kriza Borbála és kollégái 
egy itt megmenekült fiú, ma már idős úr történe-

tét rögzítették. Molnár Tamás 
sűrű hányattatás után – apját a 
nyilasok bevitték az Andrássy út 
60.-ba, ahol megkínozták, majd 
megölték – került édesanyjával 
1944 karácsonyán az ideiglenes 
árvaházba. Az apartmanház szu-
terénjében – emlékszik vissza 
Molnár Tamás – volt egy hatal-
mas ebédlő, ahol kaptak egy tá-
nyér porlevest. Az állandó éhség 
az, ami a férfi emlékezetét a mai 

napig ébren tartja: azt mesélte a felvételen, hogy 
egész nap ételeket rajzolt. Elképzelte, hogy ha on-
nan egyszer kikerül, krumplit, libacombot meg só-
letet eszik majd. Kikerülni végül egyetlen nap után 
sikerült, ugyanis – bár a ház a Nemzetközi Vörös-
kereszt védelme alatt állt – betörtek oda nyilasfia-
talok, Tamás emlékei szerint 17-18 éves suhancok, 
és a gyerekeket, felnőtteket erőltetett menetben 
átvezényelték a Margitszigeten keresztül a Radetz-
ky laktanyába. Aki valamiért nehezen mozgott, ott 
helyben, még indulás előtt agyonlőtték. 

Az árvaházból elhurcolt gyerekeket a Bem téri 
Radetzky laktanyából a nagy gettóba vitték. A Zsidó 
Tanács a Kazinczy utca 10. számú házban szállá-
solta el őket. Innen a kisegítő karhatalmisták és a 
Vöröskereszt képviselői hamisított dokumentu-
mokkal legtöbbjüket visszavitték a gyermekott-
honba.

Keressük azokat, akiknek 
még vannak emlékeik. 
Aki szemtanúja volt a háború 
alatt hasonló vagy más, 
de a zsidóüldözésekkel 
kapcsolatos eseteknek, 
és szívesen mesélne 
róluk, jelentkezzen Kriza 
Borbála szociológusnál a 
haborusemlekek@gmail.com 
e-mail-címen vagy hívja 
az alábbi telefonszámot: 
06/70 740-6906!

Édesanyjuk is csatlakozhatott 
hozzájuk, egyetlen fontos 
kikötéssel: „Jól jegyezzétek 
meg, nem vagyok az anyátok! 
Ili néni vagyok!”

FOTÓK: ADRIÁN ZOLTÁN/
KÉPSZERKESZTŐSÉG
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Az oroszok 
spájzában

Mintha az űrből jöttünk volna, annyira ismeretlenek voltak 
számunkra a szokások, a beszerzési lehetőségek, az üzletmenet – 
emlékszik vissza a nem is oly régi kezdetekre Alena Garannikova, 
a Cake & More orosz cukrászda tulajdonosa. Atipikus cukrászda 
atipikus helyen, de a terézvárosiak máris nagyon megszerették.

Ha nem is az űrből, de nem a szomszédból ruc-
cantak át Garannikováék Budapestre: a kies Szi-
bériából hozták el közénk az édes élet ízét. Alena 
édesanyja magyar, de ő maga nem beszél magya-
rul. Anyja 33 év kinttartózkodás után döntött a 
hazaköltözés mellett, és megkérdezte lányát, nem 
tartana-e vele. Alena vállalta a kalandot, és marok-
nyi csapatával együtt áttette székhelyét a Podma-
niczky utcába. 

Véletlen egybeesés

Amúgy is nagy világjáró, nemcsak Oroszország-
ban, de Spanyolországban és Franciaországban is 
képezte magát a cukrásztudományban, így a buda-
pesti nyitás nyelvtudás nélkül sem bizonytalanítot-
ta el. Azt vallja, ha valami minőséget képvisel, akkor 
megtalálja a rajongótáborát. És be is jött a számítás! 
Persze a járvány miatti lezárások őket is rosszul 
érintették – a vendégkör 90 százaléka ugyan hazai, 
de a maradék egytizedet külföldiek teszik ki, köz-
tük oroszok is. 

„Amikor ezt az üzlethelyiséget megtaláltuk és 
kialakítottuk, sejtelmem sem volt róla, hogy egy sa-
rokra van tőlünk az orosz nagykövetség” – mutat rá 
a véletlen egybeesésre Alena. Honvágyra nem a leg-
jobb gyógyír beugrani az orosz követségről, a Cake 
& More ugyanis nem teljesen hagyományos orosz 
tortákat, süteményeket készít – közelebb van az új-
hullámos, modern, megújított cukrászati vonalhoz. 
A kínálat viszonylag sűrűn cserélődik, a kis üveg-
vitrinben fontos fenntartani a változatosságot. 

„A kapacitás erősen meghatározott, annyit ké-
szítünk mindenből, amennyit tudunk és amennyi 
elfér ezen a kis helyen, így délutánra gyakran el is 

fogy az aznapi sütés.” A 
háromfős csapat erejét 
megfeszítve készíti a re-
mek és különleges desz-
szerteket, de tudomásul 
kell venni, hogy sem-
miből sem áll végtelen 
mennyiség rendelke-
zésre. Mivel csak termé-
szetes hozzávalókkal, 
rövidebb ideig eltart-

ható alapanyagokkal dolgoznak, a beszerzés sem 
megy egyszerűen, és ez is befolyásolja azt, hogy mi-
ből mennyit tudnak elkészíteni egy-egy napon.

Sor az utcán

A fogyásról és a még elérhető süteményekről fo-
lyamatosan tájékoztatják a rajongókat a közössé-
gimédia-csatornán keresztül. Van, amikor a gyors 
internetes tájékoztatás sem segít: az egyik népszerű 
gasztroblogger felfedezte magának a helyet, a cuk-
rászdát méltató posztja után az utcán állt a hosszú 
sor, pedig Alenáék a bloggert sem ismerték koráb-
ban. Azóta nemcsak a terézvárosiak vagy csak a 
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pestiek jönnek, de kifejezetten sokan keresik fel a 
kis cukrászdát vidékről is. 

A hosszabb távú terv egy saját kávézó, nagyobb, 
leülős cukrászda kialakítása, de az még kicsit 
odébb van. A járvány annyiban nem változtatta meg 
az üzletmenetet, hogy helyben fogyasztani koráb-
ban sem volt mód, ezt nem teszi lehetővé a kis alap-

Tervpályázatot hirdetünk Hofi Géza születésének 85. évfordulója 
alkalmából domborműves emléktábla elkészítésére.
A tábla a színművész egykori lakóhelyének (Anker köz 1-3.) 
homlokzatára kerül.

A kiírás részletei, pályázati tudnivalók: www.terezvaros.hu
Pályázat beadásának határideje: 2021. március 1. 18 óra

        Terézváros önkormányzata

Pályázat Hofi Géza  
emléktáblájának elkészítésére
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területű stúdiókonyha. Az elviteles dobozok viszont 
gusztusosak, ajándékozásra is tökéletesen alkal-
masak, és a házhoz szállítást is sikerült megoldani. 

Domináns ízek

A sütemények mellett a legnagyobb igény természe-
tesen Alena különleges, egyedi tortáira mutatkozik. 
Ezek mindig rendelésre készülnek olyan kiemelke-
dő eseményekre, mint a születésnapok, esküvők, 
nagyobb családi ünnepek. Ottjártunkkor is épp egy 
ilyen rendelést egyeztet Alena telefonon angol-ma-
gyar keveréknyelven, közben egy másik vendég 
ötvenéves születésnapra viszi a kért tortát, és egy 
orosz hölgy is érkezik – legalább orosz szót is hal-
lunk –, hogy egy-két süteménnyel feldobja a napját. 

Alenáék mindig odafigyelnek arra, hogy a sze-
zonális alapanyagok szerepet kapjanak a süte-
ménykínálatukban. Folyamatosan járják a piacot, 
hogy a legszebb gyümölcsökkel tudják koronázni a 
desszerteket. És hogy mi a különbség az orosz és a 
magyar ízvilág között, ha cukrászatról beszélünk? 
Alena Garannikova szerint az orosz sütikben job-
ban dominálnak a főbb alapanyagok ízei, jobban 
kijön a dió, a mangó és kevésbé hangsúlyos a cukor, 
az édes íz, miközben fogyni sem az orosztól, sem a 
magyartól nem fogunk. 

BK

FOTÓK: ADRIÁN ZOLTÁN/
KÉPSZERKESZTŐSÉG

HIRDETÉS
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Január, február, itt a nyár – tartja a mon-
dás. Legyen bármilyen zord is a tél végi időjá-
rás, a balkonkertészeknek a hőmérő helyett 
érdemes inkább a naptárra figyelni. 

Ha folyosói kiskertünkbe nem a piacon 
vásárolt, hanem saját nevelésű palántákat 
akarunk ültetni, akkor februárban munká-
hoz kell látni. Ilyenkor még a magokat nem 
feltétlenül lehet földbe juttatni, de a vetés 

tervezésére, a fajták kiválasztására, a magok 
beszerzésére célszerű időt áldozni.

A palántanevelés legfontosabb kelléke a 
vetőmag. Ha nem saját szedésű, hanem bolt-
ban vásárolt magot használunk, akkor min-
denképp célszerű a tasakon lévő szavatos-
sági időt ellenőrizni, a lejárt magok ugyanis 
nem biztos, hogy kikelnek. Ez a magunk 
gyűjtötte magokra is igaz, ráadásul ha hibrid 

Az új típusú koronavírus okozta betegségről 
(Covid–19) mára világossá vált, hogy a le-
folyás során olyan immunmechanizmusok 
jönnek létre, amelyekbe bele is lehet halni. 
Nemcsak a tüdő, hanem az egész szervezet 
betegsége, komoly szív-, agy-, gyomor-, bél-, 
máj- és veseszövődményeket okozhat, bőrel-
változások is megjelenhetnek.

Az akut fertőzést követő 4, illetve 12 héttel 
a tünetek széles skálája alakulhat ki, amelyek 
némelyike jellegzetes, más tünetek viszont 
egyéb vírusfertőzés után is megfigyelhetők 
lehetnek.

Az akut fázis 4 hétig is tarthat, ilyenkor 
még fertőzhet is a beteg, a tünetek pedig 12 
hétig is megmaradhatnak. 

Ezt követően beszélhetünk poszt-Co-
vid-szindrómáról, a betegség utóhatásairól 
olyan tünetek esetén, amelyek egyéb beteg-
séggel nem magyarázhatók.

Gyakoribb tünetek: fáradtság (ez a leggya-
koribb, akár több hónapig eltart), csökkent 
terhelhetőség, nehézlégzés (nyugalmi, illetve 
terhelésre jelentkező), bizonytalan mellkasi 
fájdalom és köhögés (általában 3 hónapon be-
lül megszűnik), kognitív problémák: memó-

Milyen utóhatásai lehetnek a Covidnak?
AZ ORVOS VÁLASZOL

növényből származik, nem biztos, hogy meg-
tartja annak eredeti jellemzőit.

A szakboltok ellenőrzött, jó minőségű 
termékei mellett a különlegesebb fajták, a 
garantáltan vegyszermentes növényekből 
nyert vetőmagok börzéken, biokertészetek-
ben szerezhetők be. A gombabetegségek, 
baktériumfertőzések megelőzése érdeké-
ben a magokat gyakran vegyszerrel kezelik, 
csávázzák. Fontos tudnivaló, hogy ennek a 
növényvédelmi eljárásnak létezik bioverzió-
ja is, amikor a magot például szegfűszeges, 
kamillás vagy macskagyökeres főzetbe áz-
tatják. Ezt mi is megtehetjük.

Kínálatának gazdagságát tekintve kiváló 
lelőhely a Valeyrac Exotics, kis túlzással azt 
mondhatjuk, amelyik növény náluk nincs, 
az nem is létezik. De hasonlóan remek for-
rás a magyar fajták génjeit őrző NöDik, azaz 
a Növényi Diverzitás Központ. Ha innen sze-
retnénk génbanki mintához jutni, akkor feb-
ruár elején nagyon kell figyelni, hogy a www.
mintakeres.hu oldalon lévő webshopjukban 
mikor teszik közzé az ajánlati listájukat, 
mert a magok a szó szoros értelmében pilla-
natok alatt elfogynak.  D.A.

ria- és koncentrálási zavarok (általában 6 hétig 
tart), valamint súlyosabb lefolyás (például kór-
házi kezelés, intenzív ellátás) után szorongás, 
depresszió, poszttraumás stressz, zavar.

Ritkábban előforduló tünetek: hosszan tar-
tó szaglás és ízlelés hiány/zavar (általában egy 
hónapon belül javul, de nőknél hosszabb ideig 
is fennállhat), ízületi és izomfájdalom, fejfájás, 
étvágytalanság, alvászavar, hajhullás, izzadás, 
hasmenés. A Covidot követő vizsgálatok időzí-
tése sok mindentől függ: a tünetek súlyosságá-
tól, lefolyásától, a beteg korától és egyéb társbe-
tegségeitől. Javasolható a labor, a kardiológia, a 
pulmonológia, illetve a neurológiai kivizsgálás.

A Covid–19 egy új, kevéssé ismert betegség, 
a klinikai tapasztalatok gyűjtése jelenleg is zaj-
lik, így a felmerülő kérdésekre adott válaszok 
az egyre több adat birtokában folyamatosan 
változnak.  

Azt javasoljuk a Covidon átesett betegek-
nek, hogy figyeljék magukat, és elhúzódó pa-
naszok esetén a háziorvosukkal egyeztetve 
vizsgáltassák ki magukat!

DR. SZELÉNYI ANDREA 
háziorvos 

Magról palántát

ZÖLD TÁRSAINK
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Mi az előnye az e-ügyintézésnek?

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a he-
lyi önkormányzatot. 2019-től az Önkormányzati 
Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet 
elektronikusan is elintézhetünk.

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymene-
tet biztosít, és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál 
megszokhattuk, úgy a digitális térben is végigvezet 
minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben a 
beazonosításunkra kerül sor, majd a lakossági és 
vállalkozási ügyintézés kiválasztására, ezt követő-
en pedig a szükséges adatok megadására. Mindezt 
a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átlát-
hatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkí-
mélőbb módon tehetjük meg, mint korábban.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül 
bejelentkezett felhasználók jó néhány helyi lakos-
sági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügy in-
tézését indíthatják el, az online űrlappal nem ren-
delkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást 
lehet igénybe venni.

Az e-ügyintézést választókat a belépést köve-
tően azonosítja a rendszer, az űrlapok általános 
adatait pedig automatikusan kitölti. A felhasználók 
bármikor nyomon követhetik az általuk elektroni-
kusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így 
néhány kattintás után megismerhetik a folyama-
tok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett 
űrlapokat. A lakosság mellett a vállalkozások is 
kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcso-
latos ügyeiket, emellett távolról is lekérhetik helyi 
adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.

A fentiek mellett további előny, hogy otthonról 
is be tudjuk fizetni bankkártyával vagy utalással 
a díjakat, nem kell a postán sorban állni. Minden 
ügyintézési lépésről értesítést kapunk, és ha vala-

Ügyintézés fotelből
Képzeljünk el egy szép, új világot, ahol ügyeinket 
otthonunkból intézhetjük a nap 24 órájában. 
Nincs sorban állás, felesleges időrablás, idegeskedés, 
hivatalokba szaladgálás. Ha még nem is 
minden téren, de néhány ügytípusban 
már a terézvárosiak is a foteljükből 
intézkedhetnek. Összeállításunk 
elkészítésében dr. Vilics Csilla, 
a kerület aljegyzője volt segítségünkre. 

mit elrontunk, akkor arra figyelmeztet a program. 
A járványhelyzet alatt ez különösképpen egyszerű-
síti és könnyíti az ügyintézést.

Hova tűntek a parkolási matricák?

A lakossági várakozási matricák igénylésének 
elektronikussá válásával többé nincs szükség a 
matricákra. Ne keressék azokat!

Az év első hetében mintegy 500 parkolási en-
gedélyt adott ki a hivatal, aminek a fele (239) már 
elektronikusan intéződött. Fontos tudni azt is, hogy 
az engedélyek kiadása 2021. március 31-ig meg-
hosszabbodott.

Jó hír, hogy „élesítve van” a céges autókra vonat-
kozó e-kérelem is, ez arra vonatkozik, amikor a mun-
káltató használatba adja az ügyfélnek a gépjárművet.

 

Mi szükséges az e-ügyintézéshez?

Minden esetben regisztráció, illetve egy saját 
e-mail-cím.

Részletes tájékoztatás az önkormányzat honlap-
jának (www.terezvaros.hu) E-ügyintézés almenüjé-
ben található. Itt tölthetők le a különböző adatlapok 
űrlapok, dokumentumok, nyomtatványok.

A parkolási ügyek intézésére a honlapon az Ügy-
intézés – Parkolási engedély címszó alatt, az alábbi 
oldalon van lehetőség: https://parkolas.eterezva-
ros.hu.

A közterület-használati ügyek intézése a honla-
pon az Ügyintézés – Elektronikus ügyintézés me-
nüpont alatt, a  https://eterezvaros.hu/  oldalon re-
gisztráció után érhető el.

GAJDÁCS EMESE

Jelenleg a terézvárosi 
lakosok milyen ügyeket 
intézhetnek elektronikusan?

Az Önkormányzati Hivatali Portál 
segítségével több mint 50 ügyfajta 
intézhető elektronikusan, köztük 
a legfontosabbak: 

 adóügyek,
  kapcsolatfelvétel, tájékoztatás 

kérése,
  közterület-foglalási engedély 

igénylése,
  lakossági várakozási hozzá-

járulás – parkolási engedély 
– online igénylése,

  idegenforgalmi és építmény-
adó-bejelentés.
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SUDOKU TEKERVÉNYES 
2 letter words

 Ad

 Hõ

3 letter words

 Fél

 Kör

 Mar

 Nap

4 letter words

 Alak

 Pára

 Szia

5 letter words

 Fonal

 Kapás

 Korom

 Magas

 Mérce

6 letter word

 Esküvõ

7 letter words

 Elvitel

 Fakabát

11 letter word

 Vonatvezetõ

Ad
Hő
3 betűs szavak:
Fél
Kör
Mar

Nap
4 betűs szavak:
Alak
Pára
Szia
5 betűs szavak:

Fonal
Kapás
Korom
Magas
Mérce
6 betűs szavak:

Esküvő
7 betűs szavak:
Elvitel
Fakanál
11 betűs szavak:
Vonatvezető

* Névelő
Nagyon 
szeret

----------------
Ha angolul

Női név
Az aljára

----------------
Teherhordó 

állat

Haspók
----------------

Newton

Kopasz
----------------
Olaszorszá-

gi folyó
Joule

Jelenkori
----------------

Kezével 
jelez *

Annie 
Dillard 
idézet 
1. rész

N
Sereg

Általános 
forg. adó

----------------
Idézet 
2. rész

Hamis
----------------
Kerek betű

Ír régiesen
----------------
Igen oroszul

Tinta 
angolul

----------------
Seb 

keverve!

Nem 
letelepedett 

törzs
----------------
... Capone

Asszony-
névképző Bór

Tantál
----------------
Ruhára varrt 
zsákocska

Zorro
----------------

Rohan

Ajándékoz
----------------

Meny- 
asszony

Trópusi 
gyümölcs

----------------
... László, 

zeneszerző
Tonna

Kelvin Ész része!
Ügy

----------------
Te és én 
együtt

Argon Kálium
Lángol

----------------
Keresztül * *

Görögor-
szághoz 
tartozó 
sziget

Kozmetikai 
cég

Ön széle!
----------------

Bajt okoz

Hajlék
----------------

És latinul
Pénz 

szlengül *
Ordít

----------------
Létezés

Telefon 
kódja

Traktor 
húzza

Szópótló 
szó Véna Győzelem 

jele
Részvény-
társaság

Májban 
termelődik

Idézet 
3. rész

----------------
Ausztria 
autójele

Folyadék
----------------

Lítium 
Helyet foglal

... Hooker, 
TV sorozat
----------------

Kiütés 
boxban

* L Rövid ma-
gánhangzó

* Tiltószó Észak Szomjoltó
 J. R. R.  
Tolkien 
kitalált 
lénye

BEÍRANDÓK:
2 betűs szavak:

 REJTVÉNYNYERTESEK  A január 13-án megjelent lapszámunk rejtvényének nyertesei: Postásné Balázs Ildikó, Oláh Jenő. Beküldendő a színnel kiemelt sorok tartalma 
2021. február3-ig. Cím: Terézváros szerkesztősége, 1067 Budapest, Eötvös utca 3. A helyes megfejtést beküldők között 2 db 10 000 forintos vásárlási utalványt sorsolunk ki.



VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, 
VÉCÉCSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK 
cseréje, javítása. 
Mosó-, mosogatógépek bekötése. 
Tel.: 06-30-447-3603

Idősgondozást vállalok, 
kutyasétáltatást, kis-, nagybevásárlást, 
kis-, nagytakarítást, felolvasást, teljes 

háztartásvezetéssel amennyiben 
szükséges, több mint 20 éves 
tapasztalattal. Leinformálható 50 éves 
hölgy vagyok. Tel.: 06-70-406-1553

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás 
bútormozgatással. Parkettacsiszolás, 
aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyegpadló-
lerakás. Minőségi, precíz munka, 

mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) 
Csapó György. 
Tel.: 06-31-780-6430, 061-229-5694 
festesma.iwk.hu

Apróhirdetések feladása:
Amennyiben apróhirdetést szeretne 
feladni a Terézváros című lapban, küldjön 

e-mailt az apro@terezvaros.hu e-mail-
címre a hirdetés szövegével, számlázási 
névvel és címmel, valamint a kívánt 
megjelenés(ek) darabszámával. 

Az apróhirdetések feladása jelenleg csak 
e-mailben, a fizetés kizárólag átutalással 
történhet, személyes ügyintézésre és 
befizetésre átmenetileg nincs lehetőség.

 APRÓHIRDETÉS 
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Fut a hivatal
A Terézvárosi Polgármesteri Hivatal 
csapatának sporttörténete 
2016. szeptember 11-én kezdődött, a 
mozogni szerető kollégák ekkor vettek 
részt az első félmaratonváltó versenyen. 
Azóta is töretlen a lelkesedés 
és a fejlődés, a csapat tavaly 
a Fut a cég versenyen országos 
összetettben negyedik lett, saját 
cégkategóriájukat pedig megnyerték.

„2016-ban két, 2017-ben öt, 2018-ban hét, 2019-ben 
nyolc nagyobb versenyen vettünk részt. 2019-ben 
mind a nyolc meghirdetett Fut a cég versenyen ott 
voltunk, erre korábban nem volt példa. A 2020-as 
év versenynaptára a vírus miatt kicsit zilált volt, a 
rendezők sorra mondták vissza a rendezvényeket és 
néhány nap alatt változtak az új versenyidőpontok. 
Megjelent egy új szám is: a virtuális verseny, ami azt 
jelenti, hogy ott és akkor teljesíted az általad válasz-
tott távot, amikor akarod. Ez az új lehetőség sok kollé-
ga lelkesedését hozta meg, egyre többen jelentkeznek 
a virtuális megmérettetésekre” – mondja dr. Preczlik 
Gábor, a szociális és gyermekvédelmi osztály vezető-
je, aki szíve-lelke a hivatali tömegsportnak.

A Fut a cég országos versenyben a terézvárosiak 
2018-ban országos összetettben a 26. helyen végez-
tek, a cégkategóriában negyedikek lettek, a követke-
ző évben az országos 10. helyet sikerült megcsípni, 
a cégkategóriában pedig a kerületi csapaté lett az 
ezüstérem. Tavaly összetettben országos negyedi-
kek lettek, a cégkategóriát pedig megnyerték. 

Dr. Preczlik Gábor azt hangsúlyozta, hogy a 
„nagybetűs” tömegsport a cél, az egészségesebb élet-
mód irányába való elmozdulás. „Jó példával járok 
elöl, hiszen tavaly 150 napon bicikliztem munkába, 
ez több mint háromezer kilométert jelentett. Ez a táv 
nagyjából a francia tengerpart oda és vissza.”

A terézvárosi csapat a Fut a cég keretében gya-
loglásban, túrázásban, futó-, akadály-, úszóverse-
nyeken, biciklizéseken is rajthoz állt már. A csapat 
gerincét tíz-húsz fő alkotja, akik rendszeresen teljesí-
tik a 2–12 kilométeres távokat. További 15-20 ember 
kisebb eseményeken, főleg gyaloglásokon vesz részt. 

„A márciusi négynapos Balaton-kerülés mindig 
nagy kihívást jelent a teljesítendő táv és a szerve-

Szabó Zsanna alpolgármesteri referens 2020 elején csatlakozott a csapathoz, nem sokkal 
munkába állását követően. „Igazán a tavaszi karantén idején lettem lelkes: a lezárások 
során nagyon jó kikapcsolódás volt a saját tempómban futni, kiszabadulni a lakásból, a 
stresszből, a gondolataimból. Az első versenyek, amiken elindultam, virtuálisak voltak, 
lényegében semmiben sem különböztek a szokásos heti futásaimtól. Ez is sokat segített 
az indulásban. Teljesen más egy futócsapat részeként futni: könnyebb magam tartani az 
edzésrendhez és sok támogatás is érkezik ebből a közösségből” – mondja, majd elárulja, 
hogy mivel még nem gyakorlott futó, izgul a versenyek előtt, ezért a kedvencei 2020-ban a 
virtuális megmérettetések voltak. „Ugyanakkor amikor életem első élő futóversenyén együtt 
rajtoltunk a csapatot vezető dr. Preczlik Gáborral, és egész hosszan egy tempóban futottunk 
végig az Andrássy úton a hatodik kerületi paloták mellett, az egy nagyon szép közös 
sportélmény volt számomra” – mondja a fiatal versenyző.

zés miatt is, ilyenkor nemcsak körbefutjuk, hanem 
körbe is biciklizzük a tavat. A Tisza-tó megkerülése 
nagyon hangulatos, sajnos 2020-ban ez elmaradt. A 
Balaton-átúszás mindig nagy kihívás, tavaly óta már 
fél távra is be lehet nevezni. Az elmúlt három évben 
mindig volt 3-4 hatodik kerületi induló. Az évzáró 
SPAR-maratonon a legnagyobb a részvétel, hiszen 
sokfajta táv teljesítésére ad lehetőséget.”

A csapatot az önkormányzat, a hivatal dolgozói 
és egykori nyugdíjas munkatársai, illetve a hozzá-
tartozók, valamint nagyon ritkán az önkormány-
zati intézmények dolgozói alkotják. Hogy a 2021-es 
versenyekből mi valósul meg, az a vírushelyzettől 
függ. Ha nem is lehet tömeges rendezvényeken részt 
venni, a terézvárosi hivatal csapata a virtuális ver-
senyeken biztos képviselteti magát.  

 G. E.

Megjelent egy új 
szám is: a virtuális 
verseny, ami azt 
jelenti, hogy ott 
és akkor teljesíted 
az általad választott 
távot, amikor 
akarod.



NEW YORK a világon első-
ként oltástaxikat indított, hogy 
65 évesnél idősebb lakosait 
biztonságosan elszállítsa a hiva-
talos oltópontokra. Az ingyenes 
szolgáltatás hetente tízezer 
idős embernek segít eljutni oda, 
ahol oltást kaphatnak, ehhez 
csak telefonon vagy a neten 
kell bejelentkezniük. Egyelőre 
azonban ott is problémát jelent 
az oltóanyaghiány, akadozik a 
szállítás. 

JAPÁN legmagasabb 
felhőkarcolója lesz a 390 
méteres tokiói Fáklya, amely 
a nevét a forradalmi építészeti 
megoldásokkal kialakított 
alakjáról és messzire fénylő 
koronájáról kapta. Tervezői 
remélik, hogy a város új 
szimbóluma lesz a 2027-re 
megépülő 63 emeletes (plusz 
négy alagsori szintes) toronyház, 
amelyben üzletek, irodák és 
szálloda is helyet kap, a tetején 
pedig egy pazar kilátást nyújtó 
látogatóteraszt alakítanak ki.
 

A CHICAGÓI reptéren élt 
három hónapig egy 36 éves férfi, 
mert annyira félt a koronavírus-
tól, hogy nem mert hazamenni 
Kaliforniába. A járvány miatt 
a munkáját elvesztette, így a 
lakbért sem tudta fizetni. Miután 
lefülelték, büntetésre számíthat 
illetéktelen behatolás és egy 
belépőkártya ellopása miatt, de 
a reptérről is örökre kitilthatják. 
A reptéri dolgozók közül többen 
is tudhatták, hogy illegálisan ott 
lakik, sőt, ellátták ennivalóval. 
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Pandemiciklistáké a világ   
Továbbra sem csökken a koronaví-
rus-járvány kezdete óta növekvő ke-
rékpáros-forgalom, világszerte egyre 
többen vannak a „pandemiciklisták”. 
Budapesten még soha nem mértek 
ennyi kerékpárost: 2020-ban a BKK 
aszfaltba telepített érzékelői 2 771 710 
kerékpározót számoltak a fővárosi 
útvonalakon, ami 2019-hez képest 15 
százalékkal nagyobb forgalom. Még 
a tél sem hozott visszaesést, a 2019. 
decemberi biciklisforgalmat 2020-ban 
már a hónap közepén túlszárnyalták a 
budapestiek. Többen ülhettek biciklire 
a 3-as metró, a csepeli HÉV felújítási 
munkálatai miatt és az új biciklisáv-
ok kialakításának köszönhetően is. 
A Magyar Kerékpárosklub szerint a 
biciklizés népszerűségét egyszerre 
növeli, hogy a tömegközlekedésnél 
biztonságosabb távolságtartást tesz 
lehetővé, illetve hogy a lezárások alatt 
is könnyen (és relatíve olcsón) elérhe-
tő szabadidős tevékenység. Ráadásul 
kerékpárral elkerülhetők a dugók és 
parkolóhelyet sem kell keresni. 

A biciklisek körében népszerű Stra-
va okostelefonos alkalmazás fejlesztői 
2020-as statisztikáikban észrevették 
azt is, hogy a szigorú karantént beve-
zető országokban a feloldások után 
hatalmasat ugrott a biciklisták száma 
(Nagy-Britanniában 82 százalékkal), 
majd pár hónap után a korábbi szint 
körülire esett vissza. Ám ahol lazáb-
bak voltak a korlátozások, ott azóta is 
folyamatosan emelkedik a számuk (Né-
metországban 45 százalékkal). Ennek 
egyszerű oka, hogy a biciklizés úgy mű-
ködik, mint az újévi fogadalmak: nagy 
lendülettel vágunk bele, de ha nem 
válik a szokásunkká, hosszú távon nem 
lesz fenntartható.

Az oldalt összeállította: Bálint Orsolya

PÁRIZS BELVÁROSÁNAK luxuskertje lesz a Champs- 
Élysées: Anne Hidalgo polgármester jóváhagyta a 250 mil-
lió eurós zöldítési tervet, hogy a 2024-es nyári olimpiára 
a város főutcája egészen a Concorde téren álló obeliszkig 
parkosított, fákkal, bokrokkal, teraszokkal, éttermekkel és 
kávézóteraszokkal teli sétálóövezet legyen. A teljes terv 
2030-ra valósulhat meg, ezalatt a jelenlegi nyolcsávos, 
óránként 3000 autós által használt útról fokozatosan te-
relik el a forgalmat, és új fasorokat ültetnek a meglévők 
mellé. Így az egész párizsi belváros, ahol a pandémia előtt 
akár napi 100 ezer ember is megfordult (72 százalék ebből 
turista), az Eiffel-toronytól a Louvre szomszédságáig tisz-
tább levegőt szívhat majd. 

EXFELESÉGÉVEL és idős 
édesanyjával kényszerül 

lassan egy éve egy kétszobás 
kis queensi lakásban élni Neil 
Kramer amerikai fotós. Közös 

karanténjuk legviccesebb 
perceiről fotókat is készít, 

megmutatva, hogy bár ez a 
helyzet egyiküknek sem ideális, 
most mégis nagyobb szükségük 

van egymásra, mint hogy 
mindenki egyedül próbáljon 

boldogulni. 

FOTÓ: ADRIÁN ZOLTÁN/KÉPSZERKESZTŐSÉG
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