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I. A pályázati feltételek 
1. A Társasháznak ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

alapító okirattal kell rendelkeznie.
2. A Pályázat benyújtásakor a társasházakról szóló 2003.

évi CXXXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelôen hozott
közgyú́lési határozattal igazolni kell, hogy a tulajdonostár-
sak tulajdoni hányad szerinti több, mint 50%-os többséggel
döntöttek a támogatás igénybe vételérôl. A közgyú́lési ha-
tározatnak tartalmaznia kell:

– a pályázaton való indulás szándékát,
– a pályázati feltételek elfogadását, ideértve az egyéb

feltételek között felsorolt kikötéseket is,
– az ügyintézésre a közös képviselô felhatalmazását,
– a fejlesztési munkák megnevezését,
– az elfogadott árajánlat szerinti összeget,
– a kért támogatás összegét,
– hogy az önrészt (a fejlesztési munkákra szánt összeg

legalább 50%-a) a tulajdonosközösség a közös költségbôl
vagy egyszeri befizetéssel teljesíti, valamint

Nyilatkozatot arról, hogy 
– a támogatás elnyerése esetén a szerzôdéskötésig a Tár-

sasház pótolja a finanszírozáshoz szükséges önrészt, a kö-
zös költség terhére vagy egyszeri befizetés vállalásának
megjelölésével

4. A támogatás elnyerése esetén a támogatás folyósítása
utólag, a ténylegesen elvégzett munkákról szóló számlák
benyújtását követôen történik. Az elvégzett munkákat, iga-
zoló számlákat folyamatosan, de legfeljebb 2005. november
15-ig lehet benyújtani. A késôbb beérkezett számlákat az el-
számolás során nem lehet figyelembe venni. A szerzôdés
szerinti munkák részhatáridejú́, ill. teljes körú́ elvégzése és
átvétele után a részszámla, ill. a teljes összegú́ számlára esô
visszatérítendô és vissza nem térítendô támogatás összege
átutalásra kerül a társasház számlájára, 60 napon belül.

II. Egyéb feltételek:
1. A támogatás csak a pályázaton való részvétellel, a pá-

lyázati kiírásban elôírt feltételek teljesítésével nyerhetô el.
2. A Tulajdonosi Bizottság határozata alapján szerzô-

dést kell kötni a támogatási összeg felhasználási módjáról,
a felhasználás ellenôrzésérôl. 

3. A támogatás vissza nem térítendô támogatásként
nyújtható. 

4. Az Önkormányzat csak a pályázattal elnyert támoga-
tás összegének erejéig tartozik felelôsséggel. A benyújtott
pályázathoz csatolt költségvetésen – akár mennyiségben,
akár mú́szaki tartalomban – túlmenô költségeket a Társas-
ház tulajdonosai kötelesek fedezni.

5. A kivitelezési munkák mú́szaki ellenôrzése, a kivite-
lezéssel kapcsolatos megrendelôi feladatok ellátása a Tár-
sasházat terheli.

6. A Társasháznak biztosítania kell a betekintést a pá-

lyázattal kapcsolatos valamennyi dokumentumba, külö-
nös tekintettel az építési és felmérési naplóra, a számlákra,
az esetleges szükséges hatósági engedélyekre.

7. A támogatást nyújtó
– azonnali hatályú szerzôdés felmondás esetén jogosult

a felmondásától számított 15 napon belül az el nem végzett
munkára esô vissza nem térítendô támogatás teljes össze-
gére, valamint annak az igénybevétel napjától számított
törvényes kamataira,

– a szerzôdés súlyos megszegése esetén (pl. a pályáza-
ton elfogadott költségvetéstôl eltérô kivitelezés) a szerzô-
dés azonnali hatályú felmondására jogosult.

III. A támogatás jellege és nagysága 
A támogatás az elfogadott összköltség maximum 50%-

a, de maximum bruttó 200 000 Ft lehet, a Társasházi felújí-
tási támogatási keret terhére.

IV. Az elbírálás
Az elbírálás szempontjai:
– a pályázat alaki megfelelôsége,
– a tervek megalapozottsága.
Az a pályázó, aki nem használja fel határidôben a ren-

des évi pályázatát, illetve egyéb pályázat keretösszegeit és
arra vonatkozó határidô módosítási kérelmét idôben nem
terjeszti elô – ezzel más pályázót hátrányos helyzetbe hoz-
va – a következô évi pályázatból kizárásra kerül.

A pályázat érvénytelen: a pályázati határidô elmulasz-
tása, a szükséges formai és tartalmi kellékek hiánya esetén.
(hiánypótlásra lehetôség nincs)

A pályázat elbírálása
A pályázatok elbírálásáról (a támogatás odaítélésérôl,

annak összegérôl, stb.) – értékelés után – a Tulajdonosi Bi-
zottság dönt.

Egyéb tudnivalók:
Az egységcsomag átvehetô a Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálatán (Budapest, VI. Eötvös u. 4.)
A benyújtás idôpontja: 2005. május 30. 18.00. óra 

A benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
lati Iroda  (Budapest, VI. Eötvös u. 4.)

Az elbírálás határideje: 2005. június 20.
Az eredményhirdetés módja: levélben, illetve kifüg-

gesztéssel a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján
A pályázat szükséges mellékletei (összefú́zött dosszié-

ban kérjük leadni)
A társasház adatait tartalmazó kitöltött adatlap
Közgyú́lési jegyzôkönyv, és jelenléti ív.
Költségbecslés, illetve a beruházás fajtájától függôen

vázlat vagy terv.

PÁLYÁZAT
Budapest Fôváros Terézváros Önkormányzat Képviselô-testületének a társasházaknak nyújtható felújítási támo-

gatásokról szóló 2/1999. (II. 2.) önkormányzati rendelete alapján Budapest Fôváros Terézváros Önkormányzat Tulaj-
donosi Bizottság 108/2005 (…) számú határozatával meghirdeti a 2005. évi társasházi zöldfelület fejlesztési pályázatot.

2 0 0 5 .  M Á J U S • T  E  R  É  Z V Á  R  O  S2PÁLYÁZAT
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2005 májusától kerületünk közbizton-
ságát önálló Terézvárosi Rendôrkapi-
tányság felügyeli, amelynek ünnepélyes
átadására május 31-én kedden délelôtt
10 órakor kerül sor.

Önkormányzatunk és új rendôrkapi-
tányságunk vezetôi egyaránt azt szeret-
nék, ha a terézvárosi emberek minél ha-
marabb megismerkednének a Terézvá-
rosi Rendôrkapitányság munkatársai-
val, feladatköreivel, technikai eszközei-
vel és felkészültségével, hiszen mostan-
tól társaink lesznek a terézvárosi min-
dennapok során.

A találkozásra 2005. június 4-én,
szombaton kerülhet sor a Kodály Kö-
röndön és az Andrássy úton megrende-

zésre kerülô Terézvárosi Rendôrkapi-
tányság Nyílt Napján, amelyre minden
terézvárosit és érdeklôdôt szerettel meg-
hívunk.

A nyílt napon délelôtt 10-tôl estig
gyorsulási, egykerekezési és szlalom-
versennyel mutatkoznak be a terézváro-
si biciklis rendôrök, a motorosok ügyes-
ségi versenyre hívják ki más kerületek
motoros rendôreit, valamint megismer-
kedhetünk a kerület valamennyi rend-
ôrével.

Rendôreink bemutatják mindenapi
munkaeszközeiket (autók, motorok, ke-
rékpárok, traffipax). Kézmú́vesekkel ér-
dekes játékok, ajándékok készíthetôek.
A rendezvény zárásaként délután gye-

reknek, este felnôtteknek szóló koncert
várja az érdeklôdôket.

A Köztisztasági Program sátrában
rendôrkutyákkal és munkájukkal ismer-
kedhetnek meg.

Ezen kívül sor kerül drogprevenciós
és bú́nmegelôzési tanácsadásra, a csa-
ládsegítô szolgálat szolgáltatásainak be-
mutatására, óvodás és iskolás bemuta-
tókra, bú́vész- és bohócprodukciókra, és
a BRFK látványos, igen népszerú́ moto-
ros és lovas bemutatójára is.

Úgy véljük, sokak számára érdekes
nap lesz Terézvárosban június 4-e!

Mindenkit szeretettel várunk!
Verók István polgármester

Immár tradíció Te-
rézvárosban, hogy a
Föld napján ingyen-
muskátlit oszt szét az
önkormányzat. 

Az évrôl évre meg-
szervezett akció nép-
szerú́ségével egyenes
arányban növekszik a
virágok száma, idén
4000 tô piros muskátlit
osztott ki Verók István
polgármester. 

Ugyancsak a Föld
napján a Hunyadi té-
ren  került sor a veszé-
lyeshulladék-gyú́ jtési
akcióra. 

Ingyenmuskátli-osztás Terézvárosban Felhívás
Az Élhetôbb Terézvárosért! mozgalom rajzpályá-
zatot hirdet általános iskolások részérse.
Témák: 
– Az én Terézvárosom
– Terézváros, ahogy én látom
– Terézváros gyerekszemmel
– Ilyen legyen Terézváros!
Elbírálás: a beérkezô pályázatokat május 29-én
bíráljuk el.
A bírálóbizottság elnöke: Verók István polgár-
mester. 
Eredményhirdetés: a köröndi gyermeknapon
(2005. május 29., Kodály körönd), 13.30-kor és
16.30-kor.
Az elsô három helyezett értékes nyereményeket
kap, minden pályázónak meglepetés!
A rajzokat a rendezôi sátorban lehet leadni 13
óráig!

Kedves terézvárosiak!

Meghívó
Tisztelettel meghívom önt és kedves családját

A 2005. május 26. csütörtökön,
17.00–19.00 óra között tartandó

lakossági fórumra, amelynek helyszíne az 
Erkel Ferenc Általános iskola és Gimnázium,

Budapest VI., Szív utca 19–21.
Lázi Ferenc, a VII. vk. önkormányzati képviselôje

Vendégeim: Tóth György önkormányzati
képviselô, ingatlankezelési tanácsnok

Hatvani Csaba önkormányzati képviselô,
közbiztonsági tanácsnok

Förstner Pál, a Vagyonkezelô Rt.
vezérigazgatója

Minden érdeklôdöt szeretettel várunk!
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Vetélkedô a Föld
napja alkalmából

A Két Tannyelvú́
Általános Iskola és
Gimnázium aulájában
április 22-én a Föld
napja alkalmából kerü-
leti vetélkedôt rendez-
tek. 

Képeinken a nyertes
Erkel Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium
7. osztályos csapata,
valamint a közönség
látható.

Gyermeknap a Köröndön

2005. május 29-én 10 órától
gyermeknapi rendezvényt tart az

Élhetôbb Terézvárosért mozgalom.

Helyszín: Kodály körönd
Programok: 

Játszóház kicsiknek
Kézmú́ves foglalkozások

Ugrálóvár 
Koncertek
Arcfestés

Rajzverseny
Véradás

Jótékonysági gyú́jtés
Egészséges életmód programok, 

beszélgetések

Kérjük, hogy feleslegessé vált ruhanemú́it
és gyerekjátékait hozza el, hogy rászoruló

családokhoz kerülhessenek.

A Terézvárosi Családsegítô Szolgálat
egész napos programot szervez állami

intézmények és civil szervezetek

bevonásával Családok utcája címmel.

Idôpont: 2005. május 21.

10.00–18.00 óra között

Helyszín: Hegedú́ utca és

a templom mögötti tér

Egész napos programok
Kézmú́ves foglalkozások, vásári játékok,

horgászás, sport és ügyességi versenyek,

nosztalgia büfé

Kötött idôs programok
Nosztalgiaparti, utcai társasjáték, aszfalt

rajzverseny, születésnapi totó, színpadi

mú́sor (zenészek, táncbemutatók,

elôadások…), antikvárium, KRESZ-park,

családi fotózás, utcai kiállítás, „kívánságlufi”.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Kerékpáros ifjúsági kupa
Április 22-én a kerület harmadik és negyedik
osztályos gyerekei számára kerékpáros ifjúsági ku-
pát rendezett a Terézvárosi Balesetmegelôzési Bi-
zottság. A harmadikosok közül a Lovag utcai Álta-
lános Iskola, a negyedikesek közül a Derkovits
Gyula Általános Iskola csapata lett az elsô.
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Minden év április 12-én ünnepeljük Derkovits Gyula születésének évfor-
dulóját, mely egyben a terézvárosi Festészet napja is. A Kreatív Egyesület
és a TERMA ez alkalomból, valamint a József Attila centenárium kapcsán
pályázatot hirdetett a kerületi ifjúság számára.

A beküldött alkotások legjobbjai a Liszt Ferenc téri Gyermekkönyvtárban

Terézvárosi Festészet napja 

Közlemény
A Terézvárosi Mú́velôdési Közalapítvány tisz-
telettel közli a 2005. évi tavaszi közmú́velôdési
pályázat résztvevôivel, hogy a TERMA kurató-
riuma 200 pályázatot bírált el a 2005. április 4-i
ülésén.
A nyertes pályázók névsorát a nagy terjedelem
miatt a Terézváros újságban nem tudjuk közzé-

tenni, ezért szíves elnézésüket kérjük.
A pályázati támogatásban részesülôk névsorát a Polgármesteri Hiva-

talban két helyen (a földszinti és a IV. emeleti hirdetôtáblán) tekinthetik
meg az érdeklôdôk.

Danubia-koncert 
terézvárosiaknak

A Terézvárosi Mú́velôdési Köz-
alapítvány örömmel értesíti a ko-
molyzene kedvelôit, hogy május 21-
én 16.00 órakor a Fáklya Klub szín-
háztermében a Danubia Szimfoni-
kus Zenekar ad koncertet.

Mú́soron: Mozart: Figaro házas-
sága – nyitány, Schubert: V. szimfó-
nia, Beethoven: IV. szimfónia. Vezé-
nyel: Héja Domonkos

A koncertre díjtalan belépôkért a
TERMA irodájában (VI., Eötvös ut-
ca 3., telefon: 342-0905/2146 m.) le-
het jelentkezni.

Kapaszkodj a fellegekbe! 
- a TERMA májusi filmje

A TERMA májusban is szeretet-
tel várja a kerület nyugdíjasait az
Örökmozgó Filmszínházba. Május
19-én, csütörtökön 14.00 órakor a
Kapaszkodj a fellegekbe! címú́
1971-ben készült magyar–szovjet
filmszatírát (rendezô: Szász Péter,
fôbb szerepekben: Darvas Iván,
Mensáros László, Vaszilij Suksin)
tekinthetik meg az érdeklôdôk. 

A vetítésre díjtalan belépôkért a
TERMA irodájában (VI., Eötvös ut-
ca 3., telefon: 342-0905/2146 m.) le-
het jelentkezni.

János vitéz 
– egy feltétellel

A Terézvárosi Mú́velôdési Közalapítvány
bábszínházba invitálja a kerületben élô, de óvo-
dába, iskolába máshol járó 4-8 év közötti gyer-
mekeket és szüleiket. A TERMA ezzel az
elôadással kíván örömet szerezni ifjú közönsége
azon részének, akik az intézményeken keresztül
történô jegyosztás miatt máskor nem vehetnek
részt az alapítvány programjain.

Mú́soron: János vitéz – bábjáték két részben.
Helyszín: Budapest Bábszínház. Idôpont: 2005.
június 5. 10.30 óra

Az elôadásra díjtalan belépôkért május 18-tól
a TERMA irodájában (VI., Eötvös utca 3., telefon:
342-0905/2146 m.) lehet jelentkezni.

„Varázslatos jégvilág” májusban
A TERMA a közeledô Gyermeknap alkalmá-

ból a már megszokott formában kedveskedik a
kerület legfiatalabbjainak és kísérôiknek: telthá-
zas elôadással várják a szervezôk Terézváros ap-
raját és nagyját a Fôvárosi Nagycirkuszba.

A Moszkvából frissen érkezett „Varázslatos
jégvilág” címú́ produkció az egyedülálló artista-
mú́vészet és a jégtánc nemes ötvözetébôl szüle-
tett. Humor, erô, bátorság, sôt különleges állat-
mutatvány is szerepel a repertoárban. 

Nem csak jégrevüt, de cirkuszi produkciókat
is láthat a tisztelt publikum, csillogó fényekkel és
jelmezekkel, sziporkázó muzsikával, táncoló je-
gesmedvékkel, melyek felejthetetlenné teszik a
mú́sort a porondra varázsolt jégpályán.

Az ünnepi telt házas elôadás idôpontja: 2005.
május 27., 15 óra

A jegyek szétosztása a kerületi gyermekintéz-
ményeken keresztül történik!
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Könyvbemutató és koszorúzások
Tôkéczki László Vázsonyi Vilmos életmú́vét

és politikai fejlôdéstörténetét bemutató könyvét
ismerhette meg a közönség a XX. Század Intézet-
ben. Az április 29-i könyvbemutatón a századelô
nagyformátumú liberális miniszterének unokája,
a Párizsban élô Vázsonyi Vilmos (képünkön) is
részt vett.

Terézváros egykori országgyú́lési képviselôjé-
re, a kerület elsô díszpolgárára az önkormányzat
és a TERMA koszorúzással emlékezik 2005. má-
jus 27-én délelôtt 11.00 órakor a Westend Szemi-
ramisz kertjében. 

Ugyanaznap 12.30 órakor Vázsonyi János-
nak, a család másik terézvárosi képviselôjének
Liszt Ferenc téri emléktáblájánál rendeznek
emlékünnepséget mártírhalálának 60. évfor-
dulóján.

Az Erkel Ferenc Általános Iskola
és Gimnázium valamint a TERMA
évente ismétlôdô hagyományôrzô
népmú́vészeti fesztiválja idén új
helyszínen, a Benczúr Ház szabadté-
ri színpadán talál otthonra. A ren-
dezvényre június 1-jén várják a szer-
vezôk az érdeklôdôket. A fesztivál
elsôsorban az általános iskolás ko-
rosztálynak kínál bemutatkozási, is-
merkedési lehetôséget, de a vendé-
gek között fellépnek óvodás, közép-
iskolás és fôiskolás csoportok is. 

A találkozó évekkel ezelôtt azzal a
céllal jött létre, hogy bemutassa a ke-
rületben mú́ködô gyermek- és ifjúko-
rú népzenészeket, énekegyütteseket
és szólistákat, néptáncosokat és
együtteseket, népi kézmú́veseket a
nagyközönségnek is. Az „erkeles”

pedagógusok és a TERMA szeretné-
nek élményt, ösztönzést adni azzal,
hogy országos és területi népzenei-,
néptáncversenyek díjazottjait és ne-
ves, akár határon túli elôadókat is
vendégül látnak. A rendezvény a
népmú́vészet komplex bemutatására
épül: a népi játék, tánc, ének, népze-
ne, népmese, a népi kismesterségek
egyaránt megjelennek a programban.

A találkozó elnevezése („Csak
tiszta forrásból...) – a bartóki gondo-
latra utalva – már önmagában is je-
lezni kívánja, hogy a fôváros szívé-
ben is van lehetôség a népi hagyo-
mányok hiteles, eredeti formában
való megôrzésére és átadására. Rész-
letes programot a www.terma.hu
weboldalon május 15-e után olvas-
hatnak az érdeklôdôk.

Új helyen a „Csak tiszta forrásból…”

Az Andrássy úti
farekonstrukció
keretében az
utolsó fa
ünnepélyes elül-
tetésére április
13-án került sor
a Kodály
köröndön. 
A fát Verók
István pol-
gármester
(képünkön) és
Bakonyi Tibor
fôpolgármester-
helyettes
ültette el. 

Végsô búcsú Christ atyától
2005. április 18-án, hétfôn életének 81. évé-

ben, papságának 58. esztendejében, terézvárosi
lelkipásztori szolgálatának 44. évében, hosszan
tartó, súlyos betegség után elhunyt Christ
György plébános. 1925-tôl Terézvárosban ne-
velkedett; kisgyermekként az Avilai Szent Te-
réz-templomban ismerkedett a római katolikus
vallással. Ugyanitt évtizedeken át tevékenyke-
dett hitoktatóként, káplánként, helyettes plébá-
nosként, végül 22 évig plébánosként.

2005. április 26-án szeretett templomának
kriptájában helyezték végsô nyugalomra.

„Akkor szeretünk valakit, hogy ha önzetlenül
akarunk neki jót; és jót teszünk, amikor ezért nem
várunk tôle viszonzásul semmit. Ez a szeretet lé-
nyege. A Jóisten is szereti embertársainkat, megte-
remtette ôket, tágabb értelemben mindannyian
egymás testvérei vagyunk, tehát mindenkinek kö-
telessége a másikat segíteni ott, ahol tudja.”

(Részlet a Christ atyával készült interjúból –
Terézváros, 2003. december)

Terézvárosi iskolák kórusai mérték össze tudásukat április 30-án a
Zeneakadémia Nagytermében rendezett Éneklô Ifjúság hangversenyen
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Április 21-én két ülést tartott a te-
rézvárosi képviselô-testület.

Az elsôre délelôtt tízkor került sor,
és ezen csupán egy napirendi pont
szerepelt: beszámoló jelentés az ön-
kormányzat 2004. évi költségvetésé-
nek végrehajtásáról és a 2004. évi zár-
számadás. 

Az elmúlt évben a kerület gazdál-
kodásának legfôbb célkitú́zése a pénz-
ügyi stabilitás fenntartása volt, ame-
lyet takarékos gazdálkodással kíván-
tak elérni. Ez sikerrel járt, az év végé-
re az önkormányzat hitelállománya
csökkent. A tervezett önkormányzati
bevételek 90, a kiadások 80%-a reali-
zálódott. 

A legtöbb, a múlt évre kitú́zött
kiemelt cél megvalósult, így például a
Király utcai rekonstrukció elsô szaka-
sza, a közoktatás racionalizálása (óvo-
dák összevonása, és a Kölcsey gimná-
zium átadása a fôvárosnak), beindult
a Munkácsy–Podmaniczky tömb re-
konstrukciója. 

Néhány terv megvalósítására idén
kerül sor: így az önálló rendôrkapi-
tányság hosszú várakozás után idén
nyáron végre létrejön, és a Hunyadi
tér rekonstrukciója is megkezdôdik a
2005-ös évben. 

Délután kettôtôl ismét összeült a
testület. Elôbb zárt ülés volt, amelyen
jórészt személyi kérdésekrôl esett szó. 

Ezt követôen elôször az önkor-
mányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeirôl szóló ren-

deletet módosították. Az ügy elôzmé-
nye, hogy az Alkotmánybíróság meg-
semmisítette a szomszédos Erzsébet-
város rendeletének azon passzusát,
amely szerint önkényes lakásfoglaló-
nak nem adható bérbe önkormányzati
lakás. Erre figyelemmel Terézváros is
módosította a hasonló tartalmú helyi
jogszabályt. 

A testület korábban egy cégnek
használatba adta a Nyugati tér egy ré-
szét, ahol az a zöldterület növelése ér-
dekében zöldtetôs pavilonokat kíván
felállítani. Az ügylethez szükség van
arra is, hogy a tér övezeti besorolása
megváltozzon, így az átsorolás érde-
kében a testület kérelemmel fordul a
Fôvárosi Önkormányzathoz. 

Harmadik napirendi pontként Te-
rézváros településfejlesztési koncep-
ciója került a képviselôk elé. Az anyag
részletesen leírja a jelenlegi helyzetet
és kijelöli a változtatási irányokat, ten-
nivalókat. 

Növelni kell a zöldterületek szá-
mát, a tömbbelsôkben például minél
több udvari kert alakítandó ki. 

Fejlesztendô a „Pesti Broadway”
tervbe esô terület, be kell építeni az
üres telkeket. A további célok közt
szerepel a Teréz körút–Podmaniczky
utca–MÁV-terület–Ferdinánd híd ál-
tal határolt térség beépítése, a 100 év-
nél öregebb vízvezeték-hálózat felújí-
tása, a köztisztaság javítása és a zajter-
helés csökkentése. 

Mindezen projektek finanszírozá-
sában szerepet kell kapnia a magántô-

kének (PPP), és a pályázati lehetôsé-
gek fokozottabb kihasználásának.

A képviselôk a koncepciót megsza-
vazták.

Régóta napirenden van a kerületi
közösségi és kulturális színtér létreho-
zásának terve. A képviselôk döntése
értelmében az Eötvös utca 10-ben jö-
het létre ez az intézmény. A megvaló-
sításra két elképzelés született, az ol-
csóbb 830 millió forintba kerül, amely-
nek 85%-ára állami támogatás nyerhe-
tô pályázaton. 

A továbbiakban önkormányzati tu-
lajdonú szervezetek, így a Terézvárosi
Közbiztonsági Kft., a Terézvárosi Mú́-
velôdési Közalapítvány és a Terézvá-
rosi Ifjúsági, Sport és Szabadidô Köz-
alapítvány 2004. évi beszámolóját és
idei mú́ködési tervét szavazták meg. 

Legutóbb beszámoltunk arról,
hogy a kerület 2005. évre vonatkozó
parkfenntartási munkáira pályázati
úton kiválasztottak egy céget. A vál-
lalkozás idôközben visszalépett, így új
eljárást kell kiírnia az önkormányzat-
nak – amit támogatott a testület. 

Végül ingatlanügyek kerültek na-
pirendre. Az önkormányzat lemond
két Andrássy úti ingatlan elôvásárlási
jogáról. Egy Aradi, egy Rózsa, egy
Izabella és egy Paulay utcai, valamint
egy Liszt Ferenc téri ingatlant elide-
genítésre jelöltek ki, döntôen a bérlôk
részére. Egy Andrássy úti polgári vé-
delmi helyiséget a közös képviselô
kérésére a társasház tulajdonába ad-
tak. 

Végül az Andrássy út 92–94. számú
társasház által egy kft.-nek fizetendô
készenléti díjból 1,2 millió forintot át-
vállal az önkormányzat.

Képviselô-testületi ülés



T  E  R  É  Z V Á  R  O  S • 2 0 0 5 .  M Á J U S 9 ÖNKORMÁNYZAT

Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
1067 Budapest, Eötvös u. 3.

Központi telefonszámok: 342-0905, 342-0906,
342-0907, 342-0908, 342-0909. 
Ügyfélszolgálati iroda tel.: 351-8939. 

Okmányiroda
1063 Szinyei Merse P. u. 4. Tel.: 473-2710

Nyitva tartás:
Hétfô: 13.30–18.00
Kedd: 8.00–12.00
Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök: 12.00–16.00
Péntek: 8.00–11.30

Önkormányzati fogadóórák
Választókerületek képviselôi

Választóker., Név Intézmény neve és címe Idôpont
szavazókör

1. Orbán Pál VI., ker. SZDSZ iroda
1, 2, 3 Andrássy út 45. I/1. Hónap ut. kedd 17–19

2. Dr. Szôke Klára VI., ker. SZDSZ iroda
4, 5, 6 Andrássy út 45. I/1. Hónap ut. kedd 17–19

3. Dr. Rabin László Polgármesteri Hivatal
7, 8, 9 Eötvös u. 3. V. 507. Hónap 1., 3. kedd 15–18

4. Dr. Tatár Péter Orvosi rendelô
10, 11, 12 Bajcsy-Zs. út 33. Hónap 1. szerda 17.30-18.30
4. Dr. Apostol Éva Broadway Klinika

10, 11, 12 Nagymezô u. 21. Hónap 1. kedd 17.30–18.30
5. Szekeres Fruzsina Lovag utcai Ált. Isk.

13, 14, 15 Lovag u. 9–11. Hónap ut. szerda 17–18
6. Dr. Hegedú́s Károly MSZP Iroda

16, 17, 18 Andrássy út 79. Hónap 1. kedd 17–19
7. Lázi Ferenc Polgármesteri Hivatal

19, 20, 21 Eötvös u. 3. I. 104. Hónap ut. szerda 16–18
8. Árva Zita VI., ker. SZDSZ iroda

22, 23, 24 Andrássy út 45. I/1. Hónap ut. kedd 17–19
9. Tóth György Terézvárosi KHT

25, 26, 27 Rózsa u. 81-83. I. em. Hónap ut. kedd 17–19
10. Fürst György Polgármesteri Hivatal
28, 29, 30 Eötvös u. 3. V. 502. Hónap 1., 3. kedd 15–18
11. Hatvani Csaba Gondozószolgálat
31, 32, 33 Benczúr u. 35/c. Hónap 1. kedd 17–19
12. Kékesi Tibor Polgármesteri Hivatal
34, 35, 36 Eötvös u. 3. I. 102. Hónap ut. csüt. 17–19
13. Balog Gábor Szinyei M. P. Gimn.
37, 38, 39 Szinyei M. P. u. 7–9. Hónap 1. hétfô 17–19
14. Tölgyesi Miklós Kölcsey F. Gimn.
40, 41, 42 Munkácsy M. u. 26. Hónap 1. hétfô 16–18

LISTÁN MEGVÁLASZTOTT KÉPVISELÔK
Név Intézmény neve Fogadóóra idôpontja
Baranyai Zsolt Erkel F. Ált. Isk.

Szív u. 19–21. Hónap 2. csüt. 17–19
Beregszászi Hegyi Polgármesteri Hivatal
László Eötvös u. 3. I. 104. Hónap ut. hétfô 15–17
Dr. Bicsak Ágnes MDF VI. ker. irodája

1063 Munkácsy M. u. 23. Hónap 1. hétfô 17–19
Dr. Bundula Csaba Polgármesteri Hivatal

Eötvös u. 3. I. 104. Hónap ut. hétfô 17–18
Gyenge Zsolt Polgármesteri Hivatal

Eötvös u. 3. I. 104. Hónap ut. hétfô 17–18
Hassay Zsófia Polgármesteri Hivatal

Eötvös u. 3. I. 104. Hónap ut. hétfô 17–18
* Lászay János Gondozószolgálat

Benczúr u. 35/c. Hónap 1. hétfô 16–18
Dr. Marián Miklós Polgármesteri Hivatal

Eötvös u. 3. I. 104. Hónap 1. hétfô 17–18
* Dr. Zettner-Kovács Gondozószolgálat
Krisztián Benczúr u. 35/c. Hónap 3. hétfô 16–18
Wertán Zsolt Zoltán Gondozószolgálat

Benczúr u. 35/c. Hónap 2. hétfô 16–18
* megjegyzés: a Polgári koalíció frakciója részérôl (dr. Zettner-Kovács Krisztián és Lászay János)
a hónap 4. és 5. hétfôjén felváltva tartja a fogadóórát.

Érvényes: 2005. január 1-jétôl

Közérdekú́ telefonszámok
VI.–VII. ker Rendôrkapitányság
Bp. VII., Dózsa Gy. út 18–24. Tel.: 461-8100
V.–VI.–VII. ker. Tú́zoltóság
Bp. V., Gerlóczy u. 6. Tel.: 317-5233
Szakorvosi Rendelôintézet
Bp. VII., Csengery u. 25. Tel.: 321-2200
ÁNTSZ
Bp. VI., Podmaniczky u. 27. Tel.: 332-3329
VI.–VII. ker. Vöröskereszt 
Bp. VII., Hársfa u. 43. Tel.: 342-2712

Terézvárosi Családsegítô Szolgálat
Bp. VI., Hegedú́ u. 7. Tel.: 322-0623
KHT Terézvárosi Közhasznú Társaság
Bp. VI., Rózsa u. 81–83. Tel.: 332-3962
Terézvárosi Vagyonkezelô Rt.
Bp. VI., Rózsa u. 81–83., Tel.: 332-0980
VI.–VII. ker Ügyészség
Bp. VII., Dózsa Gy. út 18–24. Tel.: 321-4050
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
VI.–VII. ker. Szervezete
Bp. VII., Erzsébet krt. 51. Tel.: 342-5835

Lapunkat az interneten a

www.terezvaros.hu
címen olvashatják!

Fogadóórák
Kékesi Tibor
országgyú́lési képviselô

Polgármesteri Hivatal
Eötvös u. 3. I. em. 102.

Hónap utolsó csütörtök 17.00–19.00 

Béki Gabriella
országgyú́lési képviselô

VI. kerületi SZDSZ Iroda
Andrássy út 45. I./1.

Hónap utolsó csütörtök 17.00–19.00

Verók István 
polgármester

Polgármesteri Hivatal
Eötvös u. 3. V. em. 502.

Hónap 2., 4. kedd, 15.00–18.00

Fürst György
alpolgármester

Polgármesteri Hivatal
Eötvös u. 3. V. em. 502.

Hónap 1., 3. kedd, 15.00–18.00 

Dr. Rabin László 
alpolgármester

Polgármesteri Hivatal
Eötvös u. 3. V. em. 507.

Hónap 1., 3. kedd, 15.00–18.00 

Dr. Deák Erzsébet 
jegyzô

Polgármesteri Hivatal
Eötvös u. 3. V. em. 518.

Hónap 1. szerda, 13.00–16.30 

Kérjük, a fogadóórákra elôzetesen 

jelentkezzenek be!

On-line fogadóóra
Verók István polgármester minden

hónap utolsó péntekén 10.00–11.00
óráig on-line fogadóórát tart. Kérjük,
a kérdéseket névvel ellátva tegyék fel.
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A már második alkalommal
- ezúttal a Terézvárosi Mú́-
velôdési Közalapítvánnyal kö-
zösen - szervezett egynapos
rendezvényen európai illattár
és kultúrtörténeti séta mellett
zenélô óriás padok, folyamatos
gyermekprogramok, bábszín-
ház és koncertek várták a
látogatókat este tíz óráig.

A sétányon elhelyezett eu-
rópai illattár az unió 25 orszá-
gának „szagértôk” által válo-
gatott jellemzô aromáit mutat-
ta be, de a 25 zenélô óriás pad
is egy-egy uniós tagállamot
szimbolizált.

Az esemény fôszervezôje a
Hungarofest Kht. volt, a
TERMA délután 5 óráig gon-
doskodott a publikum szóra-
koztatásáról. A nagyszínpa-
don fellépett többek között a
Kölcsey kórusa, a M.É.Z., a
TÉKA és az Iliosz táncegyüttes
is. A rendezvény esti attrakció-
jaként egy tú́zzsonglôrökbôl
álló lengyel utcaszínház elô-

adását láthatták a nézôk, a
színpadon ezt követôen DJ Pa-
lotai remixeire Herczku Ágnes
és Palya Bea énekelt népda-
lokat.

Több mint 150 ezren látogattak el május
elsô napján az „Európa sétányra”, a
Magyarország uniós csatlakozásának elsô
évfordulója alkalmából rendezett fôvárosi
program helyszínére. A Kodály körönd 
és a Munkácsy Mihály utca közötti szakasz
látogatóinak száma jelentôsen meghaladta
a tavalyi létszámot. 

Európa sétánnyá alakult az
Andrássy út

Bábszínházi elôadás – egyike a TERMA által szervezett programoknak

Európai illattár, zenélô óriáspadok várták a résztvevôket

Több mint 150 ezren látogattak el az eseményre
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Az ünnepi megemlékezés
Verók István terézvárosi pol-
gármester köszöntôjével kez-
dôdött; ezután Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnök beszélt
József Attila szellemét idézve;
s hangsúlyozva: „A demokra-
ták nem akarhatják a Horge-
rek országát”. A miniszterel-
nök felajánlotta, hogy az ál-
lam az alkotásokat elbíráló
szakemberek döntésének
megfelelôen egy kiállított mú́-
vet megvásárol, és azt köz-
gyú́jteményben helyezi el. 

A díjátadás a tervezettnél
nagyobb „díjesôt” hozott, a
József Attila Mú́vészeti Cent-
rum három díja mellé ugyanis
– amelyek Rajki László szob-
rászmú́vész alkotásai – továb-
bi hármat ajánlott fel a kiállító
mú́vészek részére a Terézvá-
rosi Önkormányzat. 

Verók István, Terézváros
polgármestere, és Molnár
Gyula, Újbuda polgármestere
a díjat elsôként Gyurcsek Fe-

renc szobrászmú́vésznek adta
át „Kész a leltár” címú́ alkotá-
sáért, majd Lévay Jenô grafi-
kusmú́vész következett, akit
„Költônk és kora” címú́ mú́-
véért jutalmaztak. Péterffi
Zsófia festômú́vész „Bukj föl
az árból” címú́ mú́vével ví-
vott ki elismerést. 

A Terézvárosi Önkormány-
zat díjait Barabás Márton fes-
tômú́vész „Medáliák”, Rajki
László szobrászmú́vész „A

város peremén” és Szentgyör-
gyi József festômú́vész „Min-
den rendú́ emberi dolgokhoz”
címú́ mú́véért vehette át Ve-
rók István polgármestertôl. 

A huszonegy kiállító mú́-
vész között is szereplô Sós
László grafikus, a József Attila
Mú́vészeti Centrum titkára a
kiállítás elôkészítésében vég-
zett munkájáért kapott elisme-
rô oklevelet. 

A következô mintegy fél

órában irodalmi összeállítás
hangzott el Baranyi Ferenc
József Attila-díjas költô szer-
kesztésében, aki bevezetés-
ként József Attila nemzetközi
léptékú́ elismertségérôl szólt.
A mú́sorban Csák József, a
Magyar Állami Operaház
magánénekese, Hegedú́s Va-
lér zongoramú́vész, Kassai
Franciska elôadómú́vész, Ke-
res Emil Kossuth-díjas szín-
mú́vész, valamint Pécsi Ildi-
kó Jászai Mari-díjas, Érdemes
és Kiváló Mú́vész idézte meg
József Attila verseit és vilá-
gát.

Ezt követôen került sor a
tárlat megnyitására, amelyre
Bereczky Lórándot, a Magyar
Nemzeti Galéria fôigazgatóját
kérték fel. Végül a kiállító
mú́vészek nevében Kádár J.
Miklós festômú́vész, majd Ve-
rók István polgármester mon-
dott köszönetet a szervezôk-
nek és a jelenlévôknek.

P. H. 

2005. április 6-án Te-
rézváros és Újbuda
Önkormányzata, va-
lamint a József Attila
Mú́vészeti Centrum
Közhasznú Alapít-
vány szervezésében
„József Attila évszá-
zada” címmel emlék-
estre került sor az
ING Dózsa György út
84/c alatti székházá-
ban. Az esemény
megnyitóul is szol-
gált ahhoz a kiállí-
táshoz, amely kor-
társ képzômú́vészek
József Attila versei
nyomán készült al-
kotásait mutatta be
2005. május 5-ig.

Kiállítás és emlékest a költô születésének 100. évfordulója alkalmából

„József Attila évszázada” 

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Verók István polgármesterrel és Sós László grafikussal, 
a József Attila Mú́vészeti Centrum titkárával  

A miniszterelnök felajánlotta, hogy az állam az alkotásokat
elbíráló szakemberek döntésének megfelelôen egy kiállított
mú́vet megvásárol, és azt közgyú́jteményben helyezi el 
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Bôvülô testvérvárosi kapcsolatok

Milyen pozitívumot hozhat
a terézvárosiak számára a
most megkötött szerzôdés?

Az Európai uniós pályáza-
tok jelentôs hányadát kifejezet-
ten testvérvárosok, vagy régi és
új EU-tagok, vagy EU-tagok és
EU-hoz csatlakozni készülô or-
szágok részére írják ki, így eze-
ken csak nemzetközi összefo-
gással lehet indulni. Tehát ha új
forrásokat szeretnénk teremte-
ni Terézváros továbbfejleszté-
séhez, elengedhetetlenül szük-
séges testvérvárosi kapcsolato-
kat kötnünk és mú́ködtetnünk.
Eddig Bécs VI. kerületével, a
Maria-Hilffel, és Szófia Szredec
kerületével alakítottunk ki szo-
rosabb együttmú́ködést, most
pedig Berlinnel is. Ám további
szerzôdéskötésekre is sor kerül-
het. Tárgyalunk az olasz Leccé-
vel; nemrég jelenkezett hasonló
szándékkal Dubrovnik, továb-
bá a Vezúv-hegyhez és Nápoly-
hoz közeli, olasz San Giorgio.

Hadd kérdezzem még a ber-
lini látogatásról. Kik voltak a
résztvevôk és kikkel találkoz-
tak odakint? 

A Terézvárosi Önkormány-
zat részérôl Verók István pol-
gármester úr, Egedy Barna ka-

binetfônök, Surányi András, a
Terézvárosi Mú́velôdési Köz-
alapítvány (TERMA) vezetôje
és jómagam vettünk részt a ta-
lálkozón, ahol Joachim Zeller-
rel, Mitte polgármesterével, to-
vábbá az ottani fôépítésszel, a
külkapcsolatok felelôsével, a
közigazgatási osztályvezetô-
vel, a tartományi parlament
alelnökével, a polgármesteri
iroda vezetôjével és önkor-
mányzati képviselôkkel foly-
tattunk eszmecserét. 

Mit kell tudni Mittérôl?
Számos színházzal, mú-

zeummal büszélkedhet, itt ta-
lálható egyebek között a
Reischtag is. Berlin kulturális
és diplomáciai képviseleti kö-
zéppontja, akárcsak Budapesté
Terézváros. Csak éppen több
mint 300 ezren lakják. Három
korábbi kerületbôl alakult ki,
melyek közül kettô Kelet-Ber-
lin, egy pedig Nyugat-Berlin
része volt. Találkozási pont-
jaiknál az elôzô rendszer
hosszú évtizedei alatt afféle el-
hagyatott „senkiföldje” alakult
ki, amit csodálatosan rendbe-
hoztak. A Reischtag falmarad-
ványait például érintetlenül
megôrizték, az egykor ott járt

szovjet katonák rájuk mázolt
felirataival együtt, ám hozzá-
juk kapcsolódóan modern,
rendkívül látványos épület
szolgálja a mai, aktuális funk-
ciót. Tényleg gyönyörú́. 

A szerzôdéskötésen kívül
mire jutott még idô a három
nap alatt?

Részesei lehettünk egy nagy
lakótelep alapkô-letételének,
amelynek emlékére az ese-
mény dátumát ôrzô, gravíro-
zott vakolókanalat kaptunk
ajándékba. Különbözô kulturá-
lis programokra, városnézésre
is elkísértek bennünket – mint
ahogyan természetesen mi is
bemutattuk a berlini polgár-
mesternek Terézváros és Buda-
pest nevezetességeit, amikor ô
járt itt, két alkalommal is.

Legutóbb mikor?
Az ôszi Terézvárosi Bálon, és

legközelebb várhatóan ugyan-
csak a búcsú vagy a bál idején
utazik ide. De folytatva a beszá-
molót: mindannyiunk számára
nagy élményt jelentett a berlini
Sprengel utcában zajló Kiez Fest
megtekintése. Minden kirakat-
ban és a magánházak ablakai-
ban képzômú́vészeti alkotások
fogadták tárlatszerú́en az arra

járókat; két helyen kávézó mú́-
ködött, ahol a helyiek saját ké-
szítésú́ süteményekkel is kínál-
ták a vendégeket. Remek volt a
hangulat, és az utca lakói, vala-
mint az ott tevékenykedô üzle-
temberek valóban fel tudták
hívni magukra a város és a láto-
gatók figyelmét, ami jó kilátáso-
kat jelenthet számukra bizo-
nyos új beruházásokat illetôen.
Azt hiszem, nekünk is volna mit
tanulnunk ebbôl a példából. 

Vajon fogunk is? 
A TERMA-nak már most is

van egy tovább-bôvíthetô, ha-
sonló kezdeményezése „Mu-
tasd meg arcodat! címmel. En-
nek lényege, hogy adott idô-
pontban portrékat készítettek
Terézváros járókelôirôl, ame-
lyeket tárlaton mutatnak be.
Mivel Bécsben is vevôk voltak
erre az ötletre, ôsszel valószí-
nú́leg közös „vándorkiállítás”
keretében láthatják majd a fotó-
kat az érdeklôdôk. A késôb-
biekben akár további testvérvá-
rosok is csatlakozhatnak ehhez.

Kulturális csereprogramo-
kat tervez az önkormányzat a
testvérvárosok bevonásával?

Igen. Úgy gondoljuk, hasz-
nos lenne például az iskolák
kapcsolatának erôsítése, a diá-
kok csereutazásának megszer-
vezése nyelvgyakorlás céljá-
ból. A mú́vészetek és az utazás
iránt érdeklôdô nyugdíjasok
csoportjainak is szeretnénk ha-
sonló lehetôségeket biztosíta-
ni, ugyancsak a kölcsönösség
elve alapján. A nagyszabású,
rendszeres helyi rendezvénye-
ken, ünnepeken való együtt-
mú́ködést is támogatni szeret-
nénk, amelyeken a testvérvá-
rosok lakói egymás kulturális-
mú́vészeti értékeit ismerhet-
nék meg. És még mindenzen
túl is bôven van tennivalónk,
miközben az sem kevés, amit
az elmúlt mintegy két év so-
rán, gyakorlatilag a nulláról
kezdve elértünk e téren. P. H.

Újabb testvérvárosi szerzôdést
írt alá Terézváros Ön-

kormányzata – ezúttal
Berlin Mitte kerületé-

vel. A szerzôdés lehet-
séges elônyeirôl
és az illetékesek

2005. április
7–10. között
zajló berlini 

látogatásának
tapasztalatairól
dr. Rabin László
alpolgármester

adott tájékozta-
tást.

Az aláirást követô fogadáson Joachim Zeller és dr.Rabin László 
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Közösségi ház – 
tervek és lehetôségek

Amint azt Mihályfi László
fôépítész elmondta: a képvi-
selô-testület 2004 májusában
döntött a kerületi közösségi
és kulturális színtér megva-
lósításáról. Ennek indokolt-
ságát a praktikus okok mel-
lett az 1997. évi CXL. tv. 78.
par. 1. bekezdése támasztja
alá, mely elôírja, hogy a tele-
pülési önkormányzatoknak
közösségi illetve közmú́velô-
dési színteret kell mú́ködtet-
niük – márpedig ilyen köztu-
dottan nem áll rendelkezésre
Terézvárosban. Az Eötvös
utca 10. szám alatti, önkor-
mányzati tulajdonban álló
épület mú́szaki adottságait
és a kívánt funkciót figye-
lembe véve két tervváltozat
született az intézmény kiala-
kítására. 

A csekélyebb anyagi áldo-
zatot kívánó „költséghaté-
kony” verzió szerint a megle-
vô épületre egy emelet épül-
ne, mindezen túl tetôtér-
beépítés és az udvar egyszin-
tes lefedése biztosítaná a
megfelelô méretú́ hasznos te-
rületet. Az épületet a törvé-
nyi elôírásoknak megfelelôen
akadálymentesítenék, moz-
gáskorlátozottak számára is
használhatóvá téve. A pince-
szinten helytörténeti kiállí-

tás, vendéglátóegység és ki-
szolgálóhelyiségek kapnának
helyet; a földszinten, az
udvar lefedésével körülbelül
180 fôs nagyterem létesülne
korszerú́ színháztechnikával,
amely a színházi elôadások
mellett képviselô-testületi
ülések, oktatási intézmények
rendezvényei, bálok és egyéb
közösségi események meg-
rendezésére is alkalmas len-
ne. Ugyancsak a földszinten
alakítanák ki a színház egyes
kiszolgálóhelyiségeit és a bü-
fét is. Az elsô emeletre konfe-
renciatermek és irodák kerül-
nének. A másodikon például
klubhelyiség, könyvtárhelyi-
ség és mú́helyek, míg a har-
madik emeleten kamaraszín-
ház-terem és különféle társa-
dalmi szervezetek irodái
mú́ködnének. A tetôtérbe gé-
pészeti helyiségek, valamint
próbaterem és további iroda-
helyiségek kerülnének. 

A másik, úgynevezett
„maximum megoldás” két új
szinttel, plusz tetôtérrel, to-
vábbá a belsô udvar kétszin-
tes befedésével és a jelenlegi
udvari rész alápincézésével
bôvítené, és ugyancsak aka-
dálymentesítené az épületet.
A pinceszint kialakítása az
elôzô változathoz hasonlóan

történne, a földszinten
ugyanakkor klasszikus belsô
terú́, erkéllyel és oldalpáho-
lyokkal rendelkezô, hangver-
senyek tartására is alkalmas,
nagy színházterem várná a
látogatókat. Az elsô emeleten
az elôzôleg már felsorolt
funkciókon túl képzômú́vé-
szeti galériának és kávézó-
nak is jutna hely. A harmadik
emeleten a kamaraszínház-
hoz külön próbaterem is tar-
tozhatna, valamint az elsô
tervváltozatban szereplônél
nagyobb irodacsoport. A ne-
gyedik emeleten a civil szer-
vezetek irodáit és a helyi új-
ság szerkesztôségét helyez-
nék el, a tetôtérben pedig
színvonalas ifjúsági klubot
létesítnének, amely elhelyez-
kedése és kialakítása folytán
tevékenységével nem zavar-
ná a környék lakosságát. A
tetôtérnek a körút felé esô ré-
szén néhány vendéggarzon
is helyet kaphatna az önkor-
mányzat hivatalos vendégei,
a vendégmú́vészek, illetve a
testvérvárosokból érkezô
szakemberek idôleges elhe-
lyezésére. 

A várható költségekrôl
szólva a fôépítész a követke-
zô tájékoztatást adta: az ön-
kormányzat címzett állami

támogatást kíván megpá-
lyázni a közösségi és kulturá-
lis színtér megvalósításához,
melyhez az önkormányzat-
nak 15 százalékos önrésszel
kellene hozzájárulnia. A költ-
séghatékony verzió összkölt-
sége 830 millió forint lenne,
melybôl az önkormányzat-
nak így 125 millió forintot
kellene saját forrásból bizto-
sítania, míg a címzett állami
támogatás 705 millió forint
lenne. A maximum-megol-
dás összköltsége 1 milliárd
550 millió forintra rúgna, eb-
bôl 233 millió hárulna az ön-
kormányzatra, és 1 milliárd
317 millió forintot tenne ki a
címzett állami támogatás. Az
önkormányzatnak mindkét
esetben kétévnyi idôtartamra
kellene ütemeznie a saját
költségek biztosítását. 

A költséghatékony megol-
dás bô egy év alatt valósul-
hatna meg, és 2007 elsô hó-
napjaiban készülne el; a ma-
ximum megoldás kivitelezé-
se hozzávetôlegesen két évet
venne igénybe. 

A kétféle tervváltozatot
hamarosan kifüggesztik a
polgármesteri hivatalban, így
azokat bármely terézvárosi
polgár megtekintheti.

Podonyi Hedvig

Az elôadásra a tervezett helyszínen, az Eötvös utca 10-ben került sor

2005. április 14-én
Verók István polgár-
mester és Mihályfi
László fôépítész köz-
remú́ködésével a te-
rézvárosi önkor-
mányzat vezetôinek
részvételével tájé-
koztató jellegú́ elô-
adásra került sor a
leendô VI. kerületi
közösségi és kulturá-
lis színtérrôl annak
tervezett helyszínén,
az Eötvös utca 10-
ben. Cikkünk a be-
számoló legfonto-
sabb információit
foglalja össze. 
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ÉÉppíítt--eekk  TTáárrss  BBtt.. Szobafestés, mázolás, 1066 Bp., Dessewffy u. 38. Kedvezmény: 50 nm-ig 10%, felette 15 %.
tapétázás Tel.: 06-20/511-3855

06-20/372-4238 

BBeellccaannttoo  ÉÉtttteerreemm 1061 Bp. Dalszínház u. 8. Kedvemény: hétfôtôl–szombatig a déli menü 
Tel: 269-2786 elvitele esetén 480 Ft helyett csak 360 Ft!

BBôôrrddíísszzmmúú́́ táskák, övek, cipôk 1066 Bp., Teréz krt. 18. Kedvezmény: 7%
kkeerreesskkeeddeelleemm az udvarban balra

ÉÉtteellbbáárr 1063 Bp., Szondy u. 78. Kedvezmény: Alacarte étkezésnél,
aazz  ÉÉhheess  CCááppááhhoozz az Epreskerttel szemben készpénzfizetés esetén 20 % 

AAnnttaall  GGáábboorr lábbeli- és bôrárujavító 1063 Bp., Szondy u. 87. Kedvezmény: 10 % 

BBoosszzii  TTaannyyaa szerencsehozó tárgyak, 1066 Bp., Teréz krt. 18. Kedvezmény: 10% 
ajándéktárgyak, ékszerek, (félemelet, az udvarból jobbra)
kártyavetés

IIKKOONN--rruuhhaaüüzzlleett kosztümök, alkalmi Westend City Center Kedvezmény: 5% 
öltözékek középsô szint Váci út 1–3.

MMaakkaa  GGyyöörrggyy órás 1065 Bp., Bajcsy-Zs. út 45. Elemcsere: ezüstoxid, lithium, tartós ceruza-
elem: 600/800/250 Ft helyett 500/700/200 Ft. 
Mikroelemekre 50 Ft kedvezmény.

CChhaaggaallll  CCaafféé kávéház 1065 Bp., Hajós u. 27. Kedvezmény: 10%

Indiai ruházat ajándéktárgyak, ruhák, Szófia u. 7. Kedvezmény: 10%
alkalmi táskák, kendôk

Örömmel értesítünk minden szépkorút ar-
ról, hogy már 2004. május 1-jétôl az alábbi
üzletekben kedvezményesen vásárolhat-
nak a plasztikkártya felmutatása esetén. A
lista természetesen folyamatosan bôvül,

amelyrôl a Terézváros újságban, a terézvá-
rosi kábeltelevízió képújságjában, valamint
az önkormányzat honlapján (www. terez-
varos.hu) minden hónapban tájékoztatjuk
az érintetteket.

Szépkorúak Klubja 
kártyaelfogadó helyek

Új!
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Tisztelt Szülôk! Kedves Gyerekek!

A TISSZA Közalapítvány által mú́ködtetett nyári napkö-
zis tábor idén is szeretne segítséget nyújtani, és megol-
dani a gyerekek felügyeletét azokban az idôszakok-
ban, amikor önöknek szükségük van erre. A programo-
kat igyekszünk úgy összeállítani, hogy mindenki meg-
találhassa a számára érdekes elfoglaltságokat, de azért
a pihenésé legyen a fôszerep. Kulturális, sportprogra-
mok, kirándulások, vetélkedôk, kézmú́ves foglalkozá-
sok, táncház és sok más program szervezésével szeret-
nénk minél több élményhez juttatni a gyerekeket.

� A napközis tábor kezdésének idôpontja: 2005. június
20., hétfô
� Címe: Budapest, 1021 Hárshegyi út 3.
� Gyülekezô: reggel 6.30–7.45 a Derkovits Gyula Álta-
lános Iskolában (1068 Bp., Városligeti fasor 4.)
� Érkezés: 16.00–16.30 ugyanoda (ügyeletet 17.00 órá-
ig biztosítunk)
� A táborban napi háromszori étkezést biztosítunk
(tízórai, ebéd, uzsonna)
� Az étkezés térítési díja 313 Ft/nap
� Étkezés befizetése szerdánként reggel 7.00–9.00
óráig a Derkovits Gyula Általános Iskolában, kivétel az
elsô turnusra a befizetés 2005. jún. 8-án és 15-én (szer-
da) 15.00–18.00 óráig!
� Az iskola hivatalos igazolása alapján a tanévben
megállapított étkezési kedvezményeket biztosítjuk
� Orvosi igazolás szükséges
A következô szakrajokat hirdetjük meg:
Kosár: 2 hét alatt 10 óra 3000 Ft
Tenisz
Lovaglás: 2 hét alatt 5 alkalom 4500 Ft
Komplex: 2 hét alatt 5 óra tenisz, 5 alkalom lovaglás
7000 Ft
Kézmú́ves: 2 hét alatt 10 óra 3000Ft
(szakrajokra az étkezési díj befizetésével egyidejú́leg
van lehetôség)

Gyermekfogadó családokat keresünk

Mi legyen a gyerekkel, ha egy egyedülálló szülô kórhá-

zi kezelésre szorul? Ki fog vigyázni rá néhány hétig, ha a

rokonok messze laknak, a barátok, ismerôsök pedig ma-

guk sincsenek abban a helyzetben, hogy segíteni tudjanak? 

A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület helyettes szülôi
hálózata erre a problémára nyújt megoldást. Tagjai olyan
családok, amelyek szívesen megnyitják otthonukat a baj-
ba jutottak elôtt: saját gyermekeik mellett, vagy éppen he-
lyettük, készen állnak hosszabb-rövidebb idôre vendég
gyerekekrôl is gondoskodni. 

A feladatra vállalkozó családok között vannak nagycsa-
ládosok és egygyermekesek, egyedülállók és nyugdíjasok
– családi házban lakók, belvárosi bérházban vagy lakótele-
pen élôk egyaránt. A helyettes szülôi feladat vállalása az
egész család közös döntése kell, hogy legyen. Feltétele az
egészségügyi alkalmasság, a megfelelô lakáskörülmények
megléte, valamint egy 40 órás képzés elvégzése. 

A segítséget kérô családok gondjai, élettörténete külön-
bözô: van, aki betegsége, más viszont lakásproblémája
vagy munkabeosztása miatt igényli a helyettes szülôi
szolgáltatást. 

A gyermekek átmeneti gondozása kötelezôen ellátandó
önkormányzati feladat: a VI. kerület ellátási szerzôdése
értelmében azonban a kerület lakosai számára az egyesü-
let befogadó családjai nyújtanak segítséget. A gyerekek el-
helyezésekor fontos szempont, hogy a lehetô legkevesebb
változást szenvedjék el, ha már szüleiket egy idôre nélkü-
lözni kényszerülnek: a közelben lakó segítô családok be-
vonásával továbbra is járhatnak megszokott iskolájukba,
óvodájukba. 

Az egyesület munkatársai az alábbi telefonszámokon
várják a helyettes szülôség iránt érdeklôdô családok je-
lentkezését: 06-80-505006 (ingyenes, csak MATÁV-vonal-
ról hívható), 343-6680, 352-8886, 06-20-9619359; 06-70-
3175354, hétfôtôl csütörtökig 9.00–16.00, pénteken 14.00
óráig, a 1077 Budapest, Rottenbiller u. 26. szám alatti iro-
da nyitva tartási idejében, vagy az egyesulet@feherke-
reszt.hu e-mail címen. Rabi Edina

KÖLTÖZZÖN A
FÔSPED-DEL!
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Kezdjük azzal: mi minden
tartozik a fenntartható fej-
lôdés fogalomkörébe?

A bennünket körülvevô
világ fejlôdésének fenntart-
hatóságáról van szó, amely-
be épp úgy beletartoznak a
természeti környezetünkkel
kapcsolatos feladataink,
mint a legkülönbözôbb gaz-
dasági, szociális, társadalmi
tényezôk – vízkészletünk
megóvásától az ózonlyuk
problémáján át egészen az
egymás iránti toleranciáig.
Ennek aktualitását az adja,
hogy idén március 1-jén az
ENSZ hivatalosan is elindí-
totta az „Oktatás a fenntart-
hatóságért” évtizedes, 2014-
ig tartó programját. Ennek
keretében a fenntarthatóság
problémája az oktatási intéz-
ményekben is napirendre
kerül majd. A konferenciára
ennek megfelelôen az okta-
tásért felelôs önkormányzati
tisztségviselôket és az okta-
tási intézmények vezetôit
hívtuk meg, elsôsorban a fô-
város területérôl. 

Említene néhány jellemzô
témát az elhangzott elôadá-
sokból?

Karlovits Márta, a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium fôosztályveze-
tôje például „A környezeti
neveléstôl a fenntartható-
ságra nevelésig” címmel tar-
tott elôadást. Dr. Gyulai
Iván, az Ökológiai Intézet
igazgatója „A fenntartható-
ság szemléleti kérdései” cí-
mú́ elôadásában arról be-
szélt, hogy környezetünk ál-

lapota globális mértékben
romlik, ami nem magyaráz-
ható csupán a politikai aka-
rat hiányával vagy az embe-
rek állandóan növekvô igé-
nyeivel; pozitív változást a
fenntarthatóság helyes értel-
mezésének lehetôsége hoz-
hat. Dr. Havas Péter, az Or-
szágos Közoktatási Intézet
fômunkatársa „A fenntart-
hatóságra nevelés, mint ta-
nulásfejlesztés” címet vá-
lasztotta elôadásához,
amelyben az iskola világá-
ban szükségessé vált, tanu-
lásfejlesztéssel kapcsolatos
paradigmaváltás és a fenn-
tarthatóságra nevelés egy-
mást támogató vonásait
hangsúlyozta. 

Ha jól értem, ez a felfogás
nem korlátozódik a környe-
zetismereti foglalkozásokra,
tanórákra és szakkörökre.

Pontosan így van. Egyfaj-
ta átfogó szemlélet elsajátít-
tatása vált szükségessé. Itt
nem egyszerú́en arról van
szó, hogy szemetet szedünk,
hogy locsoljuk a növénye-
ket, hogy nem hagyjuk nyit-
va a vízcsapot, és hogy taka-
rékoskodunk az árammal –
holott mindez része a fenn-
tarthatóságra nevelésnek.
Ide tartozik annak felmérése
is: mire van szükségünk va-
lójában. A média ugyanis
mértéktelen fogyasztásra
ösztönöz minket: vásároljuk
mindenbôl újat és még újab-
bat; a régi dolgokat dobjuk
ki a szemétbe. Arról persze
már egy reklám sem szól,
hogy mi lesz a rengeteg sze-

méttel? Azon is érdemes el-
gondolkodni: biztos-e, hogy
a tárgyi jólét felmutatása

annyira fontos érték, mint
amilyennek látszik, és hogy
az az ember és a társadalom
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Konferencia a Terézvárosi Pedagógiai Szolgáltató Intézet szervezésében

Lépések a 
fenntartható 
fejlôdés felé

A fenntartható fejlôdés sürgetô kérdéseirôl

rendezett konferenciát a Fôvárosi Közoktatás-

fejlesztési Közalapítvány támogatásával

2005. április 7-én a Terézvárosi Pedagógiai

Szolgáltató Intézet. A pedagógusok köré-

ben még kevéssé ismert, ám napjainkban

igen aktuális témakörrôl Molnár Zsuzsa in-

tézetvezetô adott felvilágosítást.

Molnár Zsuzsa 1973-ban kezdte pályáját matematika-technika
szakos tanárként. 1985-tôl a terézvárosi Pethô Sándor utcai iskolá-
ban tanított, amelynek elôbb igazgatóhelyettese, utóbb igazgató-
ja lett. Idôközben elvégezte a fizika szakot és a Fôvárosi Pedagó-
giai Intézet egyéves vezetôképzô tanfolyamát; továbbá közokta-
tásvezetôi pedagógus szakvizsgát tett a Budapesti Mú́szaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen. Ezután felsôfokú oktatási infor-
matikusi szakképesítést, majd a Pécsi Tudományegyetem pedagó-
gia szakán újabb diplomát szerzett. Jelenleg megint pedagógus
szakvizsgára készül a mérésértékelés témakörében, a Szegedi Tu-
dományegyetemen. 1999. szeptember 1-jétôl a Terézvárosi Peda-
gógiai Szolgáltató Intézet vezetôje.
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fejlôdését szolgálja? Tényleg
szükségünk van-e mindenre,
amit beszerzünk, vagy oly-
kor csak a divat után futunk?
És ha szükségünk van is egy
adott tárgyra, olyat válasz-
tottunk-e, amely kíméli kör-
nyezetünket? Hiszen például
egy mú́anyag holmi elôállítá-
sától kezdve odáig, hogy
nem bomlik le, sokat árthat,
míg mondjuk, egy vesszôko-
sár elkészítéséhez bokorról
törnek vesszôt, és az hamaro-
san regenerálódik. De a fenn-
tartható fejlôdéshez tartozik
az is, hogy a mozgásigényün-
ket kielégítjük, vagy hogy
biológiai vagyonunkra – a
szervezetünkre – vigyázunk.
Mindez tehát meg kell, hogy
jelenjen a pedagógusok mód-
szertani kultúrájában, és en-
nek tolmácsolása a mi dol-
gunk. 

Mióta mú́ködik a Teréz-
városi Pedagógiai Szolgálta-
tó Intézet, és milyen céllal
alakult?

Az önkormányzatoknak
kötelezettségük szakmai
szolgáltatást biztosítani a
közoktatási intézmények ré-
szére. Ezt a funkciót látja el
1999. szeptember 1-jén ala-
kult intézetünk. Feladatunk a
pedagógusok munkájának
támogatása – szemléletfor-
málás és módszertani segít-
ségnyújtás révén. Minden
hónapban találkozunk tan-
tárgygondozóinkkal, akik ré-
szint az általunk adott infor-
mációkat adják tovább az
érintett pedagógusoknak, ré-
szint minket tájékoztatnak a
pedagógusok igényeirôl.
Ezekkel összhangban to-
vábbképzéseket is szerve-
zünk. Így legutóbb a törvé-
nyileg elôírt tudásszint-mé-
résekrôl tartottunk tanfolya-
mot; ôsszel az európai uniós
pályázatírással kapcsolatban;
de van például erdei iskolára
felkészítô tanfolyamunk is.
Mindezen túl folyamatosan
figyelemmel kísérjük azokat
a jogszabályi változásokat,
amelyek az iskolák és a peda-

gógusok tevékenységét befo-
lyásolhatják. Pillanatnyilag
az ugyancsak általunk szer-
vezett kerületi tanulmányi
versenyek utolsó szakaszán
dolgozunk. Megemlíteném
továbbá korábbi, ôsszel ren-
dezett konferenciánkat is,
amely az integrált nevelés,
ezen belül is a roma gyere-
kekkel való foglalkozás te-
matikáját járta körül.

Terveznek-e újabb hason-
ló rendezvényt?

Igen, a következô tanévre.
A témaválasztást illetôen
igyekszünk az iskolák, óvo-
dák kívánalmaihoz és a pá-
lyázati lehetôségekhez iga-
zodni. Én azt gondolom: ér-
demes lenne a pedagógiai
módszertani kultúra megújí-
tásáról beszélnünk; a hagyo-
mányos frontális osztály-
munkát ugyanis lassan vala-
mi másnak kell felváltania. A
gyerekek hihetetlenül sokol-
dalú, változatos ingerélmé-
nyekhez szoknak hozzá, és
egyre nehezebben fogadják
el, hogy a tanórákon válto-
zatlanul a pedagógus a fô in-
formációhordozó-átadó. A
pedagógus szerepnek át kell
alakulnia, és ebbôl adódóan a
módszertannak is meg kell
újulnia. Olyan tanulástechni-
kákat kell alkalmazni, amel-
lyel a gyerekeket érdeklôdô,
tevékeny megismerésre lehet
ösztönözni. Mindezen belül,
ha a környezetüket és a fenn-
tarthatóság elvét is tevékeny
módon ismerik meg, és nem
csak olvasnak vagy hallanak
róla, akkor biztosan másképp
fognak viszonyulni a világ-
hoz, mint a korábbi generá-
ciók. A fenntarthatóságról
szóló konferenciának volt
egy mottója, Adamis Anna
egyik sora: „Valaki mondja
meg, hogyan kell élni; valaki
mondja meg, hogyan nem.”
Ez az egésznek a lényege –
ezt kell átadnunk a gyerekek-
nek. Mindannyiunk érdeke,
hogy ne tegyük tönkre a ben-
nünket körülvevô világot.

R. B.

Pályázat
A képviselô-testület 7/2001. (III.l.) számú rendelete

alapján Budapest Fôváros Terézváros Önkormányzata

pályázatot hirdet pedagógus ösztöndíjra.

Az önkormányzat a folyamatosan kiemelkedô 

szakmai tevékenységet folytató pedagógusok további

szakmai elômenetelét pályázati úton szétosztott, 

havonkénti rendszerességgel juttatott összeggel támo-

gatja, a támogatási összegre az SZJA-ról szóló törvény 

3. §-ának 24. pontja vonatkozik.

A pályázaton elnyert támogatás szeptember 1. és 

augusztus 31. között idôszakra, egy tanévre szól.

Pályázati feltételek:
„Olyan speciális pedagógiai, szakmai munka, amely

kiemelkedô jelentôségú́ Terézváros közoktatása szem-

pontjából, s eredményeit a kerületi közoktatás egésze

hasznosítani tudja” [17. § (2)] – a támogatott tevékeny-

ség. A 2005/2006. tanévben elsôsorban az alábbi két té-

mában lehet pályázni:

– taneszközfejlesztés

– óravázlat, (modul vagy projektterv), általános és

középiskolák bármely osztályának bármely tantárgy-

hoz, óvodák (foglalkozási terv)

A pályázaton minden Terézvárosban, a kerület által

fenntartott oktatási-nevelési intézményben dolgozó

pedagógus kaphat támogatást.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Oktatási Irodá-

jára kérjük benyújtani (1067 Budapest, Eötvös u. 3.

IV/409.; Ügyintézô: Bíró Ferenc; Tel./fax: 3427-582) a

megadott határidôre, az alábbi mellékletekkel:

szakmai önéletrajz (maximum 2 oldal);

projektterv (maximum 10 oldal);

a témában végzett eddigi tevékenység rövid leírása

(maximum 4 oldal);

elônyt jelent: támogató nyilatkozat terézvárosi szak-

értôtôl, intézményvezetôtôl.

A pályázat elbírálója a Humán Bizottság ajánlása

alapján Budapest Fôváros Terézváros Önkormányzatá-

nak Képviselô-testülete. A nyertes pályázatok kihirde-

tése a 2005/2006-os tanév központi tanévnyitó ünnep-

ségén.

A pályázat benyújtásának határideje: 2005. május 31.

Az elbírálás határideje: 2005. június 30.

Budapest, 2005. április

Dr. Rabin László alpolgármester



Igazgató úr 2001 januárja
óta tölti be jelenlegi pozíció-
ját. Melyek az intézmény éle-
tében azóta bekövetkezett
legfontosabb események?

Amikor én idekerültem, a
gondozók még a fôváros keze-
lésében álltak. Tehát elsôként
azt kellett megoldanunk, hogy
a kerület égisze alá kerülhes-
senek. Mindenkinek ez volt az
érdeke, hiszen ha a tulajdonos
közelebb van az ellátott lakos-
sághoz, jobban érzékeli a
problémákat. Ezt a tényt már
számszerú́ adatok is bizonyít-
ják: mióta a kerületnek sike-
rült átvennie ezeket, mind a
négy – az onkológiai, a bôr-,
az ideggondozó, valamint Vö-
rösmarty utcai tüdôgondozó –
teljesítménye ugrásszerú́en
megnövekedett. 

Az utóbbiban még az V. ke-
rületi lakosságot is ellátják. 

2004. július 1-jétôl valóban
itt történik az V. kerületi la-
kosság tüdôgondozása-tüdô-
szú́rése is. Tudniillik az V. ke-
rületben egyre több a bank, az
üzlet, az iroda, ám folyamato-
san csökken a lakosság száma,
ezért egy új tüdôgondozó
többszázmillió forintos beru-
házása gazdaságtalan lett vol-
na. Megkerestek minket, és
mind a tulajdonosi oldalt kép-
viselô önkormányzat, mind a
szolgálatot nyújtó Terézvárosi
Egészségügyi Szolgálat nyi-
tottan reagált. Néhány hóna-
pos tárgyalás során sikerült
kialakítani a kölcsönösen elô-
nyös feltételeket. Azt hiszem:

látva, hogy egy XXI. századi
követelményeknek megfelelô,
vadonatúj rendelôintézet és jó
humán-erôforrás fogadja ôket,
ellentétben a régebbi V. kerü-
leti „lerobbant” rendelôvel,
gondozó- és tüdôszú́rô állo-
mással, az V. kerületi lakosok
most már nem bánják, hogy
esetenként pár villamos- vagy
trolibuszmegállónyit utazniuk
kell. Visszatérve elôzô kérdé-
sére, nemcsak a gondozók át-
vétele jelentett nagy elôrelé-
pést, hanem az intézmény
mú́szer- és gépparkjának
megújulása is. 

Említene néhány példát?
Több ultrahanggépet vet-

tünk – egyet a röntgenbe,
egyet a kardiológiára, egyet a
nôgyógyászatra –, ez dara-
bonként mintegy 20 millió fo-
rintos nagyságrendet jelent; a
vásárlásban az önkormányzat
is támogatást nyújtott mint tu-
lajdonos. Ugyanakkor az inté-
zet saját erôforrásaiból is min-
den évben több 10 milliós
nagyságrendú́ mú́szerpark-
bôvítést tudott végrehajtani.
Az elmúlt négy évben a fel-
nôtt-, illetve a gyerekfogászat-
ra két-két vadonatúj, fogászati
felszereléssel ellátott kezelô-
széket vettünk körülbelül 5-5
millió forintért; továbbá ki-
sebb összegekért szemészeti,
sebészeti és más eszközöket.
Csak az elmúlt egy év során a
következôket szereztük be:
egy új mammográf gépet 25
millió forintos értékben; két új
gépet a fül-orr-gégészetre,

amelyek a szakorvosok által
végzett munkafolyamatot
gyorsítják fel, ezek egyenként
körülbelül 5-6 millió forintba
kerültek; a szemészetre szin-
tén 6-7 millió forintos vado-
natúj, komputerizált látótér-
vizsgáló készüléket; a nôgyó-
gyászatra a nôi szú́rôvizsgála-
tok végzésében elengedhetet-
lenül szükséges, legkorsze-
rú́bb kolposzkópot 2-5 millió
forintért; a laboratóriumba
egy speciális mosogatógépet,
ami 1,5 millió forintos beruhá-
zás; a gyerekfogászatnak egy
új sterilizátort, hozzávetôlege-
sen 1 millió forintért. Az egész
összesen 50 milliós nagyság-
rendú́ összeget tesz ki.
Mindemellett gondosan kar-
ban tartjuk a szolgálat épüle-
tét. Sajnos, az amortizáció
nincs benne az egészségügy
finanszírozásában, ami nagy
problémát jelent, hiszen ab-
ban a pillanatban, ahogy egy
gépet bekapcsolok, máris
amortizálódik. Ez a téma min-
den szakmai konferencián fel-

vetôdik. Ugyanakkor az érin-
tettek általában tisztában van-
nak azzal, hogy az egészség-
ügy megújítása minimum
nyolc évet igényel, több vá-
lasztási cikluson átívelô fela-
dat, és széleskörú́  nemzeti
konszenzust igényel. Bízunk
benne, hogy egyszer ez is
megoldódik. 

Van lehetôsége rendszeres
továbbképzésre az itt dolgo-
zóknak?

Ez ügyben nagyon jók az
adottságaink. Egyrészt Simkó
Elemér fôorvos úr kezdemé-
nyezésének köszönhetôen
régóta helyben megoldott az
akkreditált képzés egyik for-
mája: évente tíz alkalommal
tudományos elôadássorozatot
tartanak nálunk a szakma je-
les képviselôi. Ezen kívül
kialakítottunk egyfajta szabá-
lyozást arra vonatkozóan,
hogy minden munkatársunk
kérhet részvételi engedélyt
különbözô szakmai konferen-
ciákra. A részvételt részben
vagy teljes egészében szpon-
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Jellemzôen milyen egészségügyi problémákkal küzd Terézváros la-
kossága? Milyen tárgyi és szakmai felkészültséggel várják a betege-
ket a szakrendeléseken? Kérdéseinkre dr. Hajdu Zsolt, a Terézvárosi
Egészségügyi Szolgálat igazgató fôorvosa válaszolt.

Évi kétszázezer fölötti az orvos–beteg találkozások száma

Kedélyjavító fényterápiával 
is várják a terézvárosiakat

Dr. Hajdu Zsolt szülész-nôgyó-
gyász-onkológus a hetvenes
évek közepén kezdte gyakorolni
hivatását. Elsô munkahelye a
Schöpf-Mérei Kórház, majd a
Szent Margit Kórház volt, ké-
sôbb pályázat útján a Józsefvá-
rosi Egészségügyi Szolgálat or-
vosigazgatói pozíciójába került.
Öt évvel ezelôtt a Terézvárosi
Egészségügyi Szolgálatnál is si-
kerrel pályázta meg az igazgatói
széket, párhuzamosan részállás-
ként folytatva korábbi vezetôi
munkáját. Családjában annak
idején édesapja és húga is a nô-
gyógyászi pályát választotta.



zorálja intézetünk. A döntés-
nél természetesen figyelembe
vesszük, melyik osztálynak
milyen a teljesítménye, de te-
kintettel a jelenlegi finanszíro-
zási rendszer ellentmondásai-
ra, nem csupán ezt tartjuk
szem elôtt. 

Hogyan mérhetô az ered-
ményesség egy ilyen abszolút
humán szakmában?

Abszolút objektív a mérce
abból a szempontból, hogy az
egyes osztályok tevékenysége
forintban is meghatározható a
jelen pillanatban érvényben lé-
vô magyar finanszírozási
rendszer szerint. Ez körülbelül
egy évtizede alakult ki ebben a
formában, és lényege, hogy a
szakrendelôket a német pont-
rend szerint finanszírozza az
Egészségbiztosítási Pénztár.
Minden beavatkozásnak meg-
van a maga pontszáma, és
minden ponthoz jól körülírt
forintösszeg tartozik. Jelenleg
a fül-orr-gégészet, a szemé-
szet, az ideggyógyászat és a
nôgyógyászat a „húzóágaza-
tok”. Ezzel szemben például a
diagnosztikai eljárások, tehát a
röntgen és a laboratórium so-
hasem lehetnek nyereségesek
ebben a szisztémában, mivel
rendkívül eszközigényesek. 

Hányan fordulnak meg egy
év alatt a Terézvárosi Egész-
ségügyi Szolgálatnál, és mi-
lyen problémákkal keresik fel
önöket a leggyakrabban?

Az orvos–beteg találkozá-
sok száma évrôl évre hason-
lóan alakul: kétszázezer fölöt-
ti. Ezeknek csaknem kéthar-
mada érinti a VI. kerületi lako-
sokat. A terézvárosiak száma a
legutóbbi adatok szerint nem
csökkent nagyobb mértékben:
39 824 fôt tesz ki. Ám a 18 év
alatti lakosság száma csupán
5572. Terézváros tehát elöre-
gedôben lévô kerület – még a
magyarországi kvótával
összehasonlítva is. Emiatt az
öregkori betegségek itt na-
gyobb számban fordulnak elô.
Leggyakoribbak a kardiológiai
és belgyógyászati problémák,
bár ezek egy részét a funkcio-

nálisan privatizált háziorvo-
sok kezelik. Gyakoriak a reu-
matológiai panaszok és az el-
me-ideg-kórtani, pszichiátriai
problémák. Az utóbbiakkal
kapcsolatban megemlíteném:
ideggyógyászatunkon Simkó
Elemér fôorvos jóvoltából és
az akkori önkormányzat támo-
gatásával már hosszú évekkel
ezelôtt beindult a fényterápiás
tevékenység. Abban az idôben
csak Szegeden, a klinikán foly-
tattak hasonló eljárást – mely
máig sem terjedt el széles kör-
ben. Pedig nálunk már
annyian jelentkeznek rá, hogy
nem is könnyú́ mindnyájuk-
nak helyet találnunk. Fényte-
rápiás helyiségünkben késô
ôsztôl egészen a tavasz végéig,
vagyis a fényszegény idôszak-
ban egy, másfél órán át terá-
piaszerú́en tartózkodhatnak a
beutaltak tévét nézve, vagy
épp zenét hallgatva, és kimu-
tathatóan javul a kedélyük.
Szeretnénk is ezzel kapcsola-
tos tapasztalatainkat tudomá-
nyos formában közzétenni. 

Mi lehet a következô lépés
a fejlôdés irányába? 

Nagy kihívást jelent szá-
munkra az a tény, hogy épüle-
tünk VI. emelete, ahonnan a
fogtechnikai egység évekkel
ezelôtt kiköltözött, üresen áll.
Az önkormányzattal együtt
többféle hasznosítási lehetôsé-
gét is számba vettünk már, az
egyik a gyerekfogászat ide köl-
töztetése lehetne, ami most egy
Teréz körúti lakásban mú́kö-
dik. Ez óriási lépést jelentene a
lakosság és a költséghatékony-
ság szempontjából is, de nyil-
vánvalóan csak középtávú
stratégiai terv keretében való-
sítható meg, valamikor a kö-
vetkezô öt éven belül – hiszen
komoly tulajdonosi támogatást
igénylô, 50-60 millió forintos
beruházásról van szó. A másik
fontos feladat a röntgenpark
felújítása lenne, ám önerôbôl
természetesen ezt sem tudjuk
megoldani. Addig is: tesszük a
dolgunkat. Úgy gondolom,
folytatnunk kell mindazt, amit
eddig elkezdtünk. G. Sz.
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Pályázat
A Terézvárosi Ifjúsági Sport és Szabadidô Közalapítvány

pályázatot hirdet gyermek, ifjúsági, szabadidôs és sport-

tevékenységek megvalósítására.

Pályázatot nyújthat be az alábbi témakörökben minden
olyan jogi személy, amely Terézvárosban gyermek- és if-
júsági ügyekért tenni akaró szervezet/intézmény, és az
elôzôekben az alapítványtól elnyert pályázati támogatá-
sok felhasználásáról megfelelôen beszámolt.
Keretösszeg: 3 000 000 Ft
Pályázható témakörök:

I. Gyermek- és ifjúsági táborok (nyár-ôsz)
II. Sportrendezvények (nyár-ôsz)
Minden pályázó témakörönként csak egy pályázatot
nyújthat be.
A pályázatot ú́rlapon kell beadni, amely az alapítvány iro-
dájában, vagy a hivatal portáján átvehetô. (VI. Eötvös u. 3.).
Az iskolák pályázataikat csak az igazgató aláírásával
nyújthatják be.
Beérkezési határidô: 2005. május 31. 12.00 óra
Az elbírálásról értesítést küldünk.
A pályázatokat elkülönített 2 példányban az alapítvány
irodájába kell eljuttatni.
Cím: Budapest, 1067 Eötvös u.3.
Postacím: Budapest 62. Pf.409. 1395.
A pályázatok nyertesével a támogatás folyósítására szer-
zôdést kell kötni, amelyre a kézbesítés megtörténtétôl 15
nap áll rendelkezésre, ez indokolt esetben legfeljebb 15
nappal meghosszabbítható. Amennyiben a pályázati
nyertes mulasztásából a határidôn belül nem jön létre a tá-
mogatási szerzôdés, a támogatási döntés érvényét veszti.
További információ kérhetô Rigó Imrétôl, az alapítvány
titkárától: 342-0905/2290 06/20 9791-768

Budapest, 2005. április 1.



Kezdjük talán néhány
adattal: hányan jelentkeztek
és hányan fejezték be tanul-
mányaikat; továbbá milyen
helyszíneken és idôpontok-
ban, kiknek a közremú́ ködé-
sével zajlott az oktatás?

Körülbelül 150 terézvárosi
jelentkezett, közülük 73 hall-
gató kaphatott oklevelet. A 8
hét alatt megtartott 16 tanóra
egyenként 2x45 percig tar-
tott. A résztvevôk kedd-csü-
törtöki és hétfô-szerdai na-
pok közül választhattak, a
kezdés idôpontját munkaidô
utánra tettük. Helyszínt is le-
hetett választani. A Terézvá-
rosi Két Tannyelvú́ Általános
Iskola és Gimnáziumban Ed-
vi-Illés Csaba, a Derkovits
Gyula Általános Iskolában
Tóth Henrietta, nálunk, a Vö-
rösmarty utcában pedig
Csernai Szilvia, Lilik Viktória
és én vezettük a tanfolyamo-
kat. 

Mennyit sajátíthattak el
ennyi idô alatt a hallgatók
az angol nyelvbôl?

Nem az volt a célunk,
hogy komoly nyelvtani isme-
reteket alapozzunk meg, in-
kább a beszédkészség fejlesz-
tése dominált. A szókincset is
igyekeztünk lépésrôl lépésre
bôvíteni. 

A tanfolyamon használt
könyvet alapvetôen II. kerü-
leti kollégák állították össze,
ám a terézvárosiak kezébe
egy kissé átdolgozott válto-
zatot adtunk. Ebben például
olyan feladatok szerepeltek,
mint annak elmagyarázása
angol nyelven: hogyan jutha-
tunk el a Hôsök terére, vagy
különbözô VI. kerületi neve-
zetességekhez. 

Jellemzôen milyen foglal-
kozást, korosztályt és nemet
képviseltek a résztvevôk? 

A hallgatóknak nagyjából
a fele nyugdíjas volt; egy má-
sik része munkanélküli, aki
okosan igyekezett kihasznál-
ni azt, hogy az adott helyzet-
ben több ideje van; akadtak
kismamák, továbbá fôiskolai-
egyetemi hallgatók is. Szó-

val, igen változatos volt az
összetétel. Ez a korosztályok-
ra is igaz: tinédzserektôl het-
venesekig egyaránt sokan je-
lentkeztek. Ami a nemeket il-
leti: egyértelmú́en a hölgyek
voltak többségben. Mind-
emellett el kell mondanom:
azok a tanulóink, akik végig-
csinálták a tanfolyamot, szin-
te egytôl egyig nagyon ambí-
ciózusak és céltudatosak vol-
tak. Nem biztos, hogy min-
den elsôre úgy sikerült, aho-
gyan szerették volna, de min-
dig maradt bennük elegendô
lendület.

Úgy hírlik, ôsszel újabb
ingyenes tanfolyam is indul.
Jelezték a csoportja tagjai,
hogy arra is szívesen jönné-
nek?

Ó, nagyon sokan! Szinte
mindenki. Tudtommal kezdô
és haladó csoportokat is indít
majd az önkormányzat, de a
konkrétumok még csak most
körvonalazódnak. A tanulni
szándékozók adatait addig is
felveszik az oktatási osztá-
lyon elôzetes felmérés céljá-
ból. Jelentkezési lapot kitölte-
ni nyár végén lehet majd, a
hirdetésekben megadott mó-
don. 

Ön hogyan gondol vissza
az eltelt hónapokra, a tanfo-
lyamon eltöltött idôre?

Szerintem más itt tanító
kollégák is tapasztalták: ez
nem csupán nyelvtanfolyam
volt. A negyedik-ötödik alka-
lom után a hölgyek elkezdték
cserélgetni a recepteket, a
szünetekben jókat beszélget-

tek, sokan még órák után is
beültek valahová folytatni az
eszmecserét. Összetartó csa-
pat kovácsolódott. Ami re-
mek dolog, hiszen rengeteg
ember él egyedül, akik szá-
mára a nyelvtanfolyam von-
zó társas programmá is vált.
Azt gondolom, mind-ezek-
nek legalább akkora értéke
van, mint az angoltudásnak.
Ami pedig személy szerint
engem illet: végig éreztették
velem, hogy megnyertem
ôket az angolnak is, meg az
iskolánknak is, és kimutat-
ták, hogy szeretnek ide jönni.
Régen többen is ide jártak
gyerekként, nézegették a tab-
lókat, kérték, hogy mutassam
meg a kápolnát. Ezek nagy
élmények. Úgy érzem, én is
sokat kaptam az elmúlt hó-
napok során. 

G. Sz.
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Átvették oklevelüket az elsô ingyenes terézvárosi angoltanfolyam résztvevôi

Ôsszel újabb tanfolyam indul
2005. április 25-én a Vörösmarty
Mihály Általános Iskola imahá-
zában Verók István polgármes-
ter oklevelet adott át mindazok-
nak, akik ez év januárjától aktív
résztvevôi voltak az elsô ingye-

nes, önkormányzat által finan-
szírozott terézvárosi angoltanfo-
lyamoknak. Az elmúlt hónapok
tapasztalatairól a tanfolyam
egyik tanára, Horváth Attila Jó-
zsef beszélt.

Takács Orsolya, a Vörösmarty Mihály Általá-
nos Iskola igazgatónôje: „Pályakezdôként a
dolgozók általános iskolájában is tanítot-
tam, és az számomra nagyon emlékezetes,
lelkesítô idôszak volt. Most, amikor estén-
ként végigmentem a folyosón, ugyanolyan
szép érzésem támadt, mint akkor, mert a
tantermekbôl mindig nagyon jó hangulat
szú́rôdött ki. A tanulók talán nem mindig
haladtak úgy, ahogyan a könyv diktálta, de
rendkívüli módon igyekeztek, akartak, és
ennél szebb dolgot egyetlen tanár sem kí-
vánhat. A kollégáim hozzáállása is rendkívül
pozitív volt: amikor az önkormányzat felkérése nyomán megkér-
deztem tôlük, hogy vállalnának-e esténként felnôttoktatást, azon-
nal készségesen vállalkoztak rá – pedig akkor honoráriumról még
szó sem esett. És mindvégig nagyon tisztességesen helytálltak. En-
nél örömtelibb dolgot egyetlen igazgató sem kívánhat…”

Horváth Attila József 1998-
ban magyartanári, 1999-ben
teológusdiplomát szerzett. Öt
éve dolgozik a Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskolában ma-
gyartanárként. Eközben egy
újabb, kommunikáció szakos
szakközgazdász diplomát is
szerzett, valamint spanyol
közgazdasági szaknyelvbôl
felsôfokú vizsgát tett. Teoló-
gusként görög-héber-latin
nyelvet tanult, olaszból és
franciából passzív nyelvtudás-
sal rendelkezik, angolból
nyelvvizsgája van.
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ajánló
Hétfô 
18.00 Terézvárosi Híradó
18.15 TER-TV – Interaktív élô
adás VI. kerületiek számára
Benne:
18.15 Az önkormányzaté a szó
19.00 Bú́nmegelôzési sorozat
19.30 Magazinmú́sor – Mv.:
Szôke László, Cserháti Pál
20.15 Terézvárosi Híradó (ism.)
Kedd
10.00–12.30 A hétfô esti teljes
adás ismétlése (elején és végén a
Terézvárosi Híradó)
18.00–19.30 A Magyar ATV Csak
TERmészetesen! címú́, keddi és
szombati adásainak sugárzása.

Fôszerk.-mv.: Paor Lilla
Szerda
10.00–11.30 és 18.00– 19.30
A Magyar ATV Csak
TERmészetesen! címú́, keddi és
szombati adásainak sugárzása
Csütörtök
10.00–11.30 A Magyar ATV Csak
TERmészetesen! címú́, keddi és
szombati adásainak sugárzása
18.00–kb. 20.00 A XV. kerületi
önkormányzat mú́sora
Péntek
10.00–kb.12.00 A XV. kerületi
önkormányzat mú́sora
18.00–20.30 A hétfô esti teljes
adás ismétlése

TTEERR  TTVV        TTEERR  TTVV        TTEERR  TTVV        TTEERR  TTVV

NNYYUUGGDDÍÍJJAASS--  ÉÉSS  EEGGYYÉÉBB  PPRROOGGRRAAMMOOKK
„Derú́s alkonyat”
Nyugdíjas Egyesület
1067 Budapest, Eötvös u. 3.
Az egyesület vezetôje: Zsidi
Mihályné Tel.: 332-9522, 06-
30-526-3941. Kezdési idôpont:
szombat, 15.00 óra
14. Irodalmi mú́soros délután 
Versek, prózák elbeszélések
Km.: Meghívott vendégünk
Fülöp Ferencné Kató néni
nyugdíjas tanárnô, valamint
az egyesületünk versmondói
21. „Múltunk muzsikája”
Örökzöld dallamok – Komoly
és könnyú́zenei mú́soros dél-
után videobejátszással

Szerk.-ea.: Zelinka Tamás
28. Európa útjain – az Európai
Unió tagállamainak kulturális
élete, képzômú́vészete (video-
bejátszással) – Olaszország.
Szerk.-ea.: Szilágyi Jánosné. 
Rendezvényeink zártkörú́ek,
programjainkat csak az egye-
sület tagsága részére készítjük.

Napfény Nyugdíjas Klub
1067 Budapest, Eötvös u. 3
Minden pénteken 14 órától tea-
délután a Polgármesteri Hivatal
földszintjén. Minden VI. kerületi
nyugdíjast szeretettel várunk!
Május 25-én, szerdán autóbu-

szos kirándulást szervezünk
Márianosztrára. Jelentkezés a
teadélutánokon! A klubról
érdeklôdni lehet Nagymáté
Kálmánnénál a 06-20329-0862-
es, és dr. Koyer Ignácnénál a
311-6555-ös telefonszámon.

Terézvárosi Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Egyesülete
1067 Budapest, Eötvös u. 3.
Fogadóidô: hétfôn és szerdán
a Polgármesteri Hivatal ebéd-
lôjében 14.00–16.00 óra kö-
zött. A kirándulásokra a keddi
klubnapokon a tagok érkezési
sorrendben jelentkezhetnek.

A Terézvárosért Egyesület az
Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat közre-
mú́ködésével kétnapos (egy
éjszakás) tábort szervez a Te-
rézvárosi Önkormányzat Du-
nabogdányi Üdülôjében 13-17
éves kerületi fiatalok számára,
40-50 fô részvételével, teljes
ellátással. 2005. június 4–5-én
(szombat reggeli indulás
busszal, vasárnap délutáni
visszaérkezéssel.) Programok:
Egészségügyi tájékoztató
elôadások és beszélgetések az
ÁNTSZ szakembereivel. Kör-
nyezetismereti programok, va-

lamint sport és szabadidôs te-
vékenység kerületi tanárok
vezetésével. A részvétel díjta-
lan! Jelentkezni lehet a 06-30-
209-3555 telefonon Novák Pé-
ter elnökségi tagnál. 

MSZOSZ Területi és Nyugdíjas
Szervezet
1061, Vörösmarty u. 25./a. 
Kedves ismert és ismeretlen
nyugdíjas társunk! Szeretettel
várunk klubunkba! minden
héten kedden 15–17 óra kö-
zött van nyitva, de igények és
programok szerint egyéb na-
pokon is. 
Programjaink az egyedülálló
nyugdíjasok részére állandó
társaságot, kirándulásokat
színházlátogatásokat, egyéb
kulturális programokat jelen-
tenek, anyák napját, idôsek
napját, a Szépkorúak prog-
ramjaiban való részvételt, ma-
jálist, év végi búcsúztatót, a
klubtagok egyéb ajánlatai sze-
rinti programokat és még sok
mást is szervezünk.
Jelentkezni lehet minden hé-
ten kedden 15.00–17.00 óra
között a fenti címen vagy Sán-
dor Tamásné (Zsuzsa) klubve-
zetônél a 318-5756 telefonszá-
mon. Várjuk jelentkezésedet!

Marék Veronika: A lila majom
Fôszereplôk: Erdei Juli, Gazdag
László, Rácz Kriszta, Rácz Kármen
Rendezô: Kássa Melinda
Mi történik, ha a játékbolt ked-
vencét új gazdája egyszerú́en a

földhöz vágja? Megsértôdik és el-
megy – ez a természetes. Ám a li-
la majom másképp gondolja. Se-
gíteni akar, s máris furcsa kalan-
dok közepébe pottyan. Vajon si-
kerül megoldania a rejtélyt?

Robert Thomas: Nyolc nô
Bemutató: május 14.
Fôszereplôk: Szilágyi Zsuzsa, Ju-
hász Réka, Sata Ágota, Tímár
Éva, Andai Györgyi, Kishonti Ildi-
kó, Szabó Margaréta, Bacsa Ildikó
Rendezô: Szegvári Menyhért

Nyolc nô összezárva egy hegyvi-
déki házban, ahol hullát találnak.
Nyolc nô gyanakszik egymásra,
nyolc nô deríti ki a másik legrej-
tettebb titkát, figyeli féltékenyen
a másikat, keresi, kutatja: melyi-
kük ölt…

BBUUDDAAPPEESSTTII  KKAAMMAARRAASSZZÍÍNNHHÁÁZZ  EERRIICCSSSSOONN  SSTTÚÚDDIIÓÓ

KKOOLLIIBBRRII  SSZZÍÍNNHHÁÁZZ

Mindenkit szeretettel várunk

ötórai teára
a Munkácsy 

Mihály u. 23-ba
május 26-án csütörtökön

18 órára.

Program: 

a Bánk bán címú́
opera film vetítése

Vendéglátó 
a Terézvárosi MDF

Szimpátiaszavazás
Az emberek jelöltje

Ön szerint ki legyen a 
Magyar Köztársaság elnöke? 

Ha még nem adta le a 
szavazatát, de szeretné 

elmondani a véleményét 
ebben a fontos kérdésben,
várjuk a Fidesz VI. kerületi
szervezetének ideiglenes

irodájában.
Helyszín: Budapest, VI.,

kerület Jókai u. 12. I. em. 
Idôpont: május 11., 12., 13.
délután 3 és 7 óra között
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1065 Budapest, Révay u. 16. 
Tel. 311-6669,
E-mail: www.balinthaz.hu

10. kedd 18.00 A lélek-test gyó-
gyítóinak vallomásai – Mit hagyok
örökül a XXI. századnak? E hó-
napban vendégünk dr. Fülöp
Márta pszichológus, az MTA Pszi-
chológiai Kutató- intézet tudomá-
nyos fômunkatársa. Elôadásának
címe: A férfi és a nôi versengés a
gyermekkortól az idôskorig
11. szerda 19.00 Felszabadulás,
megszállás? Tamás Gáspár Miklós
bepótolja a múlt havi hiányt. 
18.00 Popkohn Ifjúsági Mozisze-
ánsz
Biciklitolvajok (Ladri di biciclette,
1948, r.: Vittorio de Sica.)
12. csütörtök 11.30 Munkácsy a
nagyvilágban – Látogatás a Ma-
gyar Nemzeti Galériában
14. szombat 19.00 A kövek üze-
nete, Máramaros címú́ film vetíté-

se. Vendégünk Jancsó Miklós, aki
bármirôl beszélget a film után kö-
zönségével.
15. vasárnap 10.00 Szarvaska –
A Bálint Ház minitábora (elôzetes
bejelentkezéssel)
19.00 Dalok Mozarttól Webberig
Császár Andrea növendékeinek
koncertje 
17. kedd 18.00 A filmmú́vészet,
mint a lélek tükre – Perlaki Tamás
filmesztéta elôadássorozata, ame-
lyet az alábbi alkotással illusztrál: 
Carl-Gustaf Nykvist: Nôk a tetôn
(svéd film)
18. szerda 16.00 Kalandozás a
zsidó mú́velôdéstörténetben
Km.: Rékai Miklós muzeológus-
etnográfus, Fenyô Gábor a MÁV
Szimfonikusok zenei igazgatója,
Fekete László fôkántor
18.00 Popkohn Ifjúsági Mozisze-
ánsz – Római vakáció (Roman
Holiday, 1953, r.: William Wyler) 
19.00 Herzl Tivadar: A menekült

címú́ darabjának bemutatója
Szereplôk: Kari Györgyi, Meskó
Tímea, Quitt László és Jim Tucker
21. szombat 30-asok, 40-esek,
50-esek, 60-asok figyelem! Jön a
nagysikerú́, régen látott és hallott
BEAT BAND!
22. vasárnap 19.00 Duett –
Székhelyi Fruzsina mai vendége a
talk show királynô, Szulák And-
rea, aki a boldogságról vall! 
23. hétfô 14.00 „Játsszál velem”
– Kertész Erzsébettel
18.00 Hóra
24. kedd 18.00 A filmmú́vészet,
mint a lélek tükre – Perlaki Tamás
filmesztéta elôadássorozata, ame-
lyet az alábbi alkotással illusztrál: 
Pier Paolo Pasolini: Disznóól
(olasz–francia film)
25. szerda 18.00 Popkohn Ifjúsá-
gi Moziszeánsz – Tea Mussolinivel
(Tea With Mussolini, 1999, r.:
Franco Zeffirelli, fsz.: Cher, Joan
Plowright, Judi Dench)

19.00 Csemege a komolyzene
kedvelôinek!
Lôwenberg Dániel és Hugo Smit
(Új-Zéland) zongora és cselló kon-
cerje
28. szombat A Tóra, A Költészet
és Én 
19.00 A Pannónia Klezmer Band
koncertje
29. vasárnap 18.00 Ôk is – én
vagyok.Popper Péter sorozatához
minden alkalommal egy-egy film
szolgáltatja majd az apropót.
Ezúttal Mike Nichols: Nem félünk
a farkastól címú́ alkotása 
jJúnius 1. szerda 19.00 A Bálint
Ház vendége Kuncze Gábor, az
SZDSZ elnöke. Beszélgetôpart-
nere: Berecz Anna
Június 4. szombat
19.00 A 85. születésnapját ün-
neplô Nemes László Menekülôk
címú́ könyvének bemutatója. Az
est házigazdája: Benedek István
Gábor

BBÁÁLLIINNTT  ZZSSIIDDÓÓ  KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGII  HHÁÁZZ

1068 Bp., Városligeti fasor 38.
Tel.: 3211-120, 3433-880
ratkaiklub@mail.datanet.hu

10. kedd 18.00 Vissza a közön-
séghez – A XXI. századi magyar
komolyzene klubja. Az alkotók,
az elôadók és a közönség találko-
zója. A programban bemutatko-
zó zeneszerzô: Leszkovszki Albin
Közremú́ködnek az „ A & S” ze-
nei mú́helyek tagjai
11. szerda 19.00 A Pesti Böl-
csész Újság irodalmi mú́sora
12. csütörtök 18.00 Komáromi
István : Önöknek magamról, szó-
ban és dalban – Beszélgetôtárs:
Osváth László

13. péntek 19.00 Pesti Mú́vész
Klub
17. kedd 18.00 A Shakespeare
Színész Akadémia I. évfolyamá-
nak bemutatkozó estje. Vezetô
tanár: Bánfalvy Ágnes színmú́vész
19. csütörtök 18.00 A Berzsenyi
Dániel Irodalmi és Mú́vészeti Tár-
saság ünnepi ülése
20. péntek 18.00 Májusi szere-
nád – Schuberttôl Straussig.
Terebessy Éva (szoprán), Vörös
Boglárka (zongora), Rumy Balázs
(klarinét). Konferál: Zentai Márk
24. kedd 18.00 Esther Vilar:
Amerikai Johanna – Fiktív tévé-
közvetítés 2 részben. Fordította:
Éber Miklós, a nyersfordítást át-

dolgozta: Gruiz Anikó és Szitás
Barbara. Játsszák: Gruiz Anikó,
Dicsô Dorka, Németh Fruzsina.
Rendezte: Szitás Barbara és a tár-
sulat. 
26. csütörtök 18.00 Debütálás –
Zenés beszélgetés Honinger Lász-
ló énekmú́vésszel, Pagonyi And-
rás tangóharmonika mú́vésszel és
Szakál László zongoramú́vésszel
27. péntek 18.00 Közkinccsé
tesszük címmel a www.koz-
kincs.hu internetes portál irodal-
mi estje. Az est háziasszonya:
Pethes Mária költô, a Közkincs
mú́vészeti vezetôje
31. kedd 18.00 Sci-fi klub – A
fantasztikum érdekli a közönsé-

get, és persze mindenki kíváncsi
a jövôre is. Az írók és a filmren-
dezôk különféleképpen képzelték
el a jövendô századokat, sôt év-
ezredeket. A futurisztikus víziók-
ról és sok minden másról cseveg-
hetnek a sci-fi kedvelôi. A soroza-
tot szerkeszti és vezeti: Trethon
Judit
Június 1. 17.00 A Széphalom
Könyvmú́hely könyvheti könyvei
2. csütörtök 18.00 Gyurkovics-
szalon – Gyurkovics Tibor vendé-
gei: Kútvölgyi Erzsébet színmú́-
vésznô, Sass Sylvia operaénekes,
Mészáros Tamás, a Corvinus
Egyetem rektora. Szerkesztô:
Linka Ágnes

RRÁÁTTKKAAII  MMÁÁRRTTOONN  KKLLUUBB

BBEENNCCZZÚÚRR  HHÁÁZZ

1068 Budapest, Benczúr u. 27. 
Telefon: 321-7334, 343-6444
benczurmk@axelero.hu 

10. kedd 16.00 „Harmónia”
Nyugdíjasok klubja – Mú́vészet-
történeti sorozat. Munkácsy Mi-
hály mú́vészete
11. szerda 20.00 Little Jazz Band
A 20-as, 30-as évek jazzstílusa.
12. csütörtök 19.00 Sebô-klub –
Koncert a Sebô–Nagy László-CD
anyagából. Sztárvendég: Bognár
Szilvia. 
20.00 A Pad – Zenés felolvasás A
Pad címú́ irodalmi folyóirat 8 év-
folyamából. 
13. péntek 15.00 „Harmónia”
Nyugdíjasok klubja – Szépmú́vé-
szeti Múzeum. Helyi vezetéssel

megtekintjük a kopt kiállítást
20.00 Rák Béla Combo – Virtuóz
gitárjátékon alapuló dallamos
jazz-standard dalok, valamint sa-
ját kompozíciók felidézve a
swinges gitárzene hangulatát 
14. szombat 10.00–14.00 Hadik
András stratégiai játékosok klubja
20.00 „Nem azért muzsikálunk,
hogy ne legyen csend.”
Funky, soul, R&B, valamint a mo-
dern jazz és popzene
17. kedd 16.00 „Harmónia”
Nyugdíjasok klubja – Világjárók
nyomában
Vendégünk dr. Dénes György
nyugalmazott egyetemi tanár 
18.00 Ország- és világjárók klubja
– Középkori és XX. századi festé-
szet Bécs múzeumaiban. 

Elôadó: Ludmann Mihály mú́vé-
szettörténész
18. szerda 20.00 Jazz Junior-
koncertsorozat – Gitárest
19. csütörtök 19.00 Half Past
Red és a Tréfa Répa
20. péntek 20.00 DAGDA skót
koncert és táncház
21. szombat 10.00–14.00 Hadik
András stratégiai játékosok klubja
15.00 Benczúr Kvízklub
Játék a szellemi vetélkedôk bará-
tainak
Vezeti: M. Nagy József 
20.00 Blues Pill 
24. kedd 16.00 „Harmónia”
Nyugdíjasok klubja – Hallgassunk
együtt zenét! 
Vendégünk Zelinka Tamás zenei
tanácsos

18.00 Ország- és világjárók klub-
ja. Az európai építészet története
II. rész – A római építészet. 
25. szerda 19.00 M.É.Z.-klub
27. péntek 18.00 Az Erkel Fe-
renc Zeneiskola Koncertje – A
jazztanszak év végi bemutató
hangversenye
20.00 Dzseszpresszó – A legfor-
róbb bárzene, a legfeketébb kávé 
28 szombat 10.00–14.00 Hadik
András stratégiai játékosok klubja
20.00 EFFETA zenei produkció
koncertklub
31. kedd 15.00 „Harmónia”
Nyugdíjasok klubja – Magyar
Nemzeti Galéria
Megtekintjük a Munkácsy-kiállí-
tást. Vezetô: Ludmann Mihály
mú́vészettörténész
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1051 Bp., Dorottya u. 8. 
Tel.: 266-0877 
dorottya_galeria@axelero.hu 

Nayg István: Szembesítés
Megtekinthetô: május 21-ig.
A kiállított mú́vek megvásárolhatók.

EERRNNSSTT  MMÚÚZZEEUUMM  DDOORROOTTTTYYAA  GGAALLÉÉRRIIAA

ZZEENNEEAAKKAADDÉÉMMIIAA  NNAAGGYYTTEERREEMM
1061 Bp., Liszt Ferenc tér 8.
Tel.: 462-4600
E-mail: info@musicacademy.hu

10. kedd 19.30 A Magyar Rádió
Szimfonikus Zenekarának kon-
certje – „Zenék – tükörben”.
Liszt: Elsô Mephisto-keringô (zon-
gorára), Liszt: Elsô Mephisto-ker-
ingô (zenekarra), Muszorgszkij:
Egy kiállítás képei (zongorára)
Muszorgszkij–Ravel: Egy kiállítás
képei (zenekarra). Vezényel és
zongorán közremú́ködik: Vásáry
Tamás
12. csütörtök 19.30 A Matáv
Szimfonikus Zenekar koncertje –
Debussy: Egy faun délutánja,
Sosztakovics: I. csellóverseny,
Honegger: III. szimfónia. Km.:
Varga István (cselló). Vez.: Thierry
Fischer
14. szombat 18.00 A Magyar
Rádió Gyermekkórusának kon-
certje – 50 éves a Magyar Rádió
Gyermekkórusa – ünnepi évadzá-
ró hangverseny. Vez.: Thész Gab-
riella, Nemes László Norbert
20. péntek 19.30 A Liszt Ferenc
Kamarazenekar koncertje – Bee-
thoven: Prometheus – nyitány,
op. 43; C-dúr zongoraverseny,
op. 15; I. szimfónia, op. 21. Km.:
Jandó Jenô (zongora)

Hangversenymester: Rolla János
21. szombat 19.30 Pest megye
Szimfonikus Zenekarának kon-
certje – Haydn: C-dúr orgonaver-
seny, Hob. XVIII:8, Rheiberg: g-
moll orgonaverseny, op. 177,
Rheinberg: Suite orogonára,
hegedú́re, és csellóra, op. 149,
Dupré: Concerto zenekarra és or-
gonára, op. 25
22. vasárnap 19.30 A Budafoki
Dohnányi Ernô Szimfonikus Zene-
kar koncertje – Mozart: D-dúr
„Haffner” szimfónia, K 385, Hi-
das Frigyes: Oboaverseny, Rimsz-
kij-Korszakov: Seherezadé. Km.:
Bartók Tamás (oboa). Vez.: Ko-
vács János
25. szerda 19.30 Dráfi Kálmán
zongoraestje – Chopin: f-moll
fantázia, op. 49, Schumann:
Quintet, op. 44; Kreisleriana, op.
16, Liszt: Dante-szonáta. Km.: Ki-
rály Quartet (Mihályi Éva, Csikós

Hajnalka, Kubovics Andrea, Ma-
gyar Gábor)
26. csütörtök 19.30 A MÁV
Szimfonikus Zenekar koncertje –
Hacsaturján: Fuvolaverseny; Spar-
tacus – szvit. Km.: Seres Dóra (fu-
vola). Vez.: Gál Tamás
28. szombat 19. A Magyar Rá-
dió Szimfonikus Zenekarának jó-
tékonysági koncertje
Km.: Lendvay József (hegedú́).
Vez.: Vásáry Tamás
29. vasárnap 15.00 A New Lon-
don Consort koncertje – „Az an-
gol barokk”
19.30 A New London Consort
koncertje – Handel: Acis és
Galathea. Km.: Andrew King
(Acis), Julia Gooding (Galathea),
Simon Grant (Poliphemus). Mú́v.
vez.: Philip Pickett
június 2. csütörtök 16.00 Tóth
Gergely József karmesteri diplo-
mahangversenye 

Az Ernst Múzeum társmú́vészeti
programjai
május 22., vasárnap 11.00 óra
Fejérvári Zsolt gordonmú́vész
Kovalszki Mária zongoramú́vész
koncertje – Bach: D-dúr gambas-
zonáta, Zbinden: Hommage a J.S.
Bach, J.B. Vanhal: Nagybôgô-
verseny, G. Bottessini: Fantasia
„La Sonnambula”

26. csütörtök 19.00 Szabó Fe-
renc és Herman Péter zongora-
estje – Bach: E-dúr prelúdium és
fúga, Rahmanyinov: a-moll etú́d,
Mozart: d-moll zongoraverseny,
Bach: D-dúr prelúdium és fúga,
Dohnányi: a-moll koncertetú́d,
op. 28 No. 1, Beethoven: D-dúr
szonáta, op. 10 No. 3. Km.: Ká-
dár Judit

Gyöngyösi Levente: A gólya-
kalifa – (The Nightmare)
Bemutató: május 28.
Fôszereplôk: Sólyom Nagy Máté,
Ambrus Ákos, Szolnoki Apollónia,
Herczenik Anna, Fried Péter,
Zempléni Mária, Kulka János
Karmester: Vashegyi György 
Rendezô: Harangi Mária

BBAARRTTÓÓKK  BBÉÉLLAA  ZZEENNEEMMÚÚ́́VVÉÉSSZZEETTII  
SSZZAAKKKKÖÖZZÉÉPPIISSKKOOLLAA  ÉÉSS  GGIIMMNNÁÁZZIIUUMM

EERRNNSSTT  MMÚÚZZEEUUMM

OOPPEERRAAHHÁÁZZ
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1062, Andrássy út.112.
Tel.: 354-3820
E-mail: www.kogart.hu

id. Markó Károly és köre – a
magyar romantikus tájfestészet
Megtekinthetô: július 10-ig.

KKOOGGAARRTT  HHÁÁZZ

1065 Budapest, Nagymezô u. 1.

Nyilvános hangversenyek és zenei
rendezvények az intézmény Fe-
rencsik-termében
Rendszeres programjaink:
Munkanapokon 18 órakor és

szombatonként 14 órakor
növendékhangversenyek. Az
aktuális mú́sorok a bejáratnál
elhelyezett vitrinben olvashatók.
Május 20-21: Wéber András
(Kanada) cselló-mesterkurzusa és
hangversenye

1061 Budapest, Andrássy út 24.
Tel.: 374-4080

Bérczi Zsófia: A morfománok
jelenései 
Megtekinthetô: június 30-ig

GGOOEETTHHEE  IINNTTÉÉZZEETT
EECCKKEERRMMAANNNN  KKÁÁVVÉÉHHÁÁZZ

RRÁÁTTKKAAII  MMÁÁRRTTOONN
KKLLUUBB

1068 Budapest, Király u. 76.
Tel.: 413-7608, 413-7609
E-mail: www.acbgaleria.hu

csütörtök 13 
Szarka Péter kiállítása
Megtekinthetô: május 20–júni-
us 24, kedd–péntek
14.00–18.00, valamint elôzetes
bejelentkezéssel
Az 1964-ben született Szarka Pé-
ter 1991-ben elnyerte a Sub Voce
elsô magyar videoinstalláció kiállí-
tás egyik fôdíját egy elektroniku-

san vezérelt, komplex kép-hang
információkat átalakító mú́alko-
tással, s az 1990-es évek közepén
több egyéni kiállítással jelentke-
zett Budapesten. Mú́vei a tömeg-
kultúra, ezen belül egyes zenei
stílusok által generált szubkultú-
rákra utalnak. Szarka a számító-
gépet, valamint a Durst Lambda
nyomtatási technikát használja, s
ennek jóvoltából különösen rés-
zletgazdag, kiváló színmélységú́,
látványos formátumú képeket
mutat meg.

AACCBB  KKOORRTTÁÁRRSS  MMÚÚ́́VVÉÉSSZZEETTII  GGAALLÉÉRRIIAA

1068 Budapest, Benczúr u. 27. 
Telefon: 321-7334, 343-6444
benczurmk@axelero.hu 

A Prizma Kör Premier Plán
címú́ fotókiállítása
Megtekinthetô május 30-ig.

BBEENNCCZZÚÚRR  GGAALLÉÉRRIIAA

1085 Bp., Horánszky u.13. II. 19.
Tel.: 267-4491, 06-30-975-0567

Edward Ginsberg fotómú́vész
(USA) – Minimalista fotográfiák 
Megtekinthetô június 3-ig.

ZZEENNEEAAKKAADDÉÉMMIIAA
KKIISSTTEERREEMM
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Alig ejtettük ki félhangosan
a 'felzárkózás' kifejezést, bá-
tortalanul, máris a versenyké-
pesség növelése a cél. Szocio-
lógusok, történészek, más tár-
sadalomkutatók is rendszere-
sen leszögezik és kinyilatkoz-
tatják, hogy Magyarország Eu-
rópa peremén tévelyeg, a fô-
sodrás valahol Anglia–Fran-
ciaország–Németország táján
lenne, ott történnek a megha-
tározó események. Onnan
erednek a döntések, azaz ôk
tudják legjobban érdekeiket
érvényesíteni – még nálunk is,
velünk szemben is. S ter-
mészetesen ôk errôl az oldal-
ról nézik az Európai Uniót is.
'Sose fogjuk ôket utolérni, csak
kapaszkodhatunk és erôlköd-
hetünk'. Ebben a szemléletben
van egy sima képletú́  történe-
lem, egyfajta egyenes út, s ah-
hoz mér mindent; így leszünk
peremvidék. Más történet és
történelemfelfogás alkalmaz-
ható e helyett: a Kárpát-me-
dence (is) sajátos tapasztala-
tokat halmozott fel az idôk so-
rán, társadalmilag, egyénileg
és emberileg, családilag is.
Hoztunk magunkkal nomád
társadalomra jellemzô voná-
sokat, melyeket vagy száz-
százötven év alatt letelepített
létmódra váltottunk; s most
nagyot ugorva: a feudaliz-
musból feudálkapitalizmusba-
szocializmusba-globális kapi-
talizmusba is mintegy száz év
alatt tértünk át. Egynek sem
volt ideje 'kiteljesedni', szépen
lassan eluralkodni, azután el-
halni, hanem egyik a másikba
'lógott'. Jó lenne, ha az álta-
lunk sú́rú́bben megélt törté-
nelmi tapasztalatot arra hasz-
nálnánk, hogy segítsen, kétsz-
er ne kelljen belelépnünk
ugyanabba a pocsolyába. Egy-
szerú́  példák: a termelôszövet-
kezetek felszámolásával fal-
vaink egyik gazdaságszervezô
intézményét is eltüntették, s
most iszonyú nehezen lehet
valamilyen módon gazdasági
életet szervezni a közsé-

gekben. Miközben az infra-
struktúra és a képzett munka-
erô egyaránt hiányzik. A má-
sik: igaz, hogy az ötéves ter-
vek a nyolcvanas évekre szinte
közérdektelenséget váltottak
már ki, de ezzel együtt is a ter-
vezés, mint olyan, ki nem ke-
rülhetô. A máról holnapra tör-
ténés és élés jellemezte a rend-
szerváltás elsô tizenöt évét
(is). De most ránk szakadt az
EU, amely ha pénzt ad arra,
hogy felzárkózzunk, elvárja,
hogy legyenek végrehajtható,
megalapozott, minden kor-
mányváltástól függetlenül si-
mán végigvivendô és nagy kö-
zösségeket érintô projektjeink,
amelyek teljes befejezésére ön-
résszel is biztosítjuk elkötele-
zettségünket. Nem lehet azt
mondani, hogy ezt szeretnénk,
s azután két év múlva, hogy
inkább mást…

Ezt a legnehezebb átadni,
érzékeltetni, a hatalmas nyo-
mást, ami ránehezedik most a
magyar EU-képviselôkre, az
EU-miniszterre, a Nemzeti Fej-
lesztési Hivatalra, s az egész
kormányra, a miniszterekre is,
akik rendszeresen meg kell je-
lenjenek Brüsszelben a 25 tag-
állam hasonló minisztereivel

egyeztetni. Egyelôre felülrôl
jön a nyomás, az EU felôl érke-
zik, számolni kell vele, meg
kell felelni bizonyos elvárások-
nak az együttmú́ködés miatt.
Amiatt, hogy az állampolgá-
rok jól járjanak, olcsóbban és
minôségibb árut kapjanak a
boltokban, egész Európa való-
ban a második otthonuk le-
gyen, akkor is ha egész életü-
ket a Terézvárosban élik le. Bár
lassan körvonalazódik a civil
társadalom alulról jövô 'nyo-
mása', még korántsem nagy.
Azaz még nem úgy születnek
tervek, ideák, projektelgondo-
lások, hogy a civil szervezetek
a társadalom hangjaként ös-
szefognák és továbbítanák:
merre szeretnének menni az
állampolgárok, milyen válto-
zásokat látnának szívesen.
Vagy hogy a tervek-projektek
átlátására ôket e szervezetek-
ben (az államszervezet segítsé-
gével) fel is készítenék, a szük-
séges információval ellátnák.
Az ilyen civil szervezeti tevé-

kenységet, az állampolgárok
oktatását mind az Európai
Unió, mind az Európai Parla-
ment, mind pedig az Európa
Tanács szorgalmazza és anya-
gilag is segíti. 

Dr. Halm Tamás, a Nemzeti
Fejlesztési Hivatal elnökhe-
lyettese, a Magyar Közgazda-
sági Társaság fôtitkára figyel-
meztette egy április végi ta-
nácskozáson hallgatóságát ar-
ra, hogy ha nem vázolunk ma-
gunknak ésszerú́ terveket, ak-
kor elkap bennünket a jövô-
sokk. Váratlanul ér majd az a
hatalmas – és idôzített! – EU-
ból érkezô elvárás, az adatszol-
gáltatástól a kész tervekig és
távlati elgondolásokig. Mivel-
hogy pénzt csak ahhoz rendel-
nek hozzá, amit mi kitalálunk
(s persze egyezik az unió fôbb
célkitú́zéseivel, irányaival, di-
rektíváival). Ezért érezte szük-
ségét Baráth Etele, az EU-
ügyek tárca nélküli minisztere,
hogy üzenjen a sajtón keresz-
tül a polgároknak, állami és ci-

Egy évvel az EU-csatlakozás a tervezési és a pénzügypolitikában Ma-
gyarország egyre fontosabb szerepet játszik Brüsszelben, s máris lát-
szik, hogy az ország jól élt az EU-tagsággal együtt járó nyitással –
mondta az EU budapesti képviseletének megbízott vezetôje, Thomas
Glaser. Megjegyezte, hogy a mostani az elsô olyan költségvetés-elôké-
szítô szakasz, amikor valódi vita van, és elsôsorban közös célkitú́zések-
hez, finanszírozhatóságukhoz kötôdik, nem pedig lobbiérdekekhez. 

JÖVÔNK AZ EU-BAN

Színek

és érvek

Színek

és érvek

Rohanunk magunk után – évek óta,
évtizedek óta bennünk van ez az érzés,
valakit mindig utol kell érnünk, 
sôt lehagynunk, mi több, le is hagytuk,
csak sem ô, sem mi nem vettük észre
a nagy vágtatásban…
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vil szervezeteknek: elindult a
folyamat, repülôstarttal, s 2007
elejétôl azonnal vannak pro-
jektek, amiket el lehet kezdeni.
(Elôbb nem, mert megkezdett
folyamatokhoz az EU nem ad
pénzt.) A 2007-2013 közti teljes
várható összeg csak 5 %-a van
lekötve így, de január 1-jei in-
dulást takar. Igaz ez az összeg
24,8 milliárd euró, hétszerese a
2004 és 2006 közt kapott EU-s
forrásainknak. 

Eltú́nôdhetnénk azon, hogy
évezredekig a múlt, majd a
XIX.-XX. században a jelen, s
most úgy látszik már a jövô ha-
tározza meg, irányítja az embe-
riség mindennapjait. Elôre kell
látnunk például a természet-
ben az ember beavatkozásá-
nak, az emberiség megjelené-
sének hatásait. Kiszámolni
hova vezethetnek – és onnan
visszafelé tekintve megtervez-
ni, milyen lépéseket tegyünk a
káros folyamatok ellen.

De így van ez a hétközna-
pokban is, a terézvárosi családi
otthonokban is. El kellene tud-
nunk dönteni, milyen okta-tás-
képzés, sôt, milyen családi lég-
kör jó annak a gyereknek, aki
elôtt egy egész világ nyílt meg.
Mit kell tudnia, milyen készsé-
gekkel kell rendelkeznie.S ha
tudjuk, mit tudjon a gyerek,
akkor akár taníthatnánk is –
iskolában s otthon egyaránt,
könyvvel és tévével – ezekre az

új készségekre, isme-
retekre. 

Ma még alig több
mint három és fél ezer
magyar dolgozik pél-
dául Angliában tartózkodási
engedéllyel, 80 százalékuk óra-
bére a minimálbér közelében
van (vendéglátósok, admi-
nisztrátorok, mezôgazdasá-
giak, egészségügyiek, építôipa-
riak, menedzserek), Svédor-
szágban sincsenek kétszázan
sem, s a többi új tagországbeli-
vel együtt sem veszélyeztetik
az unió munkaerôpiacát (az an-
goloknál a 'keletiek' aránya
nem éri el az egy százalékot, a
svédeknél az egy ezreléket…).
De már készülnek orvosaink,
tétováznak tanáraink, a megél-
hetés és a 'társadalmilag vállalt'
feladat között hányódnak. 

Az egészségügy, a tömeg-
közlekedés (új trolik, villa-
mosok, elôvárosi vasutak), az
oktatás, a kutatás, a szolgálta-
tások – és sorolhatnánk – mind
várja a teljes megújulást az Eu-
rópai Unió közösségéhez csat-
lakozástól. Toporogva és egye-
lôre tétlenül. Az említett terü-
letek csak akkor lesznek haté-
kony, mú́ködô rendszerekké a
mostani toldott-foldott állapo-
tukból, ha az állampolgárok és
(civil) szervezeteik tudatos jö-
vôtervezésbe kezdenek. Nem
csak a gyerekeknek, az idôseb-
beknek, a nyugdíjasoknak is ki

kell találniuk egy életpályát,
hogyan, milyen körülmények
között szeretnének élni. S az-
után ennek megvalósításához

megkeresni-megszervezni a
megfelelô (állami, magán- és
civil-) intézményeket, szerve-
zeteket, alapítványokat és tár-
saságokat. 

A jövôkép-orientált terve-
zôk szerint a 2015–2020 közötti
idôre Magyarországon az az
életminôség megvalósítható,
amely most a mediterrán or-
szágokban jellemzô. Azok átla-
gát elérhetjük, így például
másfél kereset elég lehet majd
egy négytagú család színvo-
nalas ellátására. A javuló
életminôség, a társadalmi jólét,
az összetartó társadalom –
csak e néhány kulcsfogalom is
jelzi azt a pályát, amin már ha-
ladunk. Legalábbis az állo-
másról kigördültünk… 

Szilágyi Gábor
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HASZNOS INTERNET OLDALAK
A pályázatokról minden lényeges kérdés (a Nemzeti Fejlesztési
Hivatal honlapja)
http://www.nfh.hu/index2.htm?p=1&t=2&i=2612#1
Az (új) Európai Ügyek Hivatala honlapja:
http://www.euhivatal.hu/euh/
Az EU Hírlevele (bemutatása magyarul, a Hírlevél maga egyelôre
németül, angolul, franciául):
http://www.europa.eu.int/abc/doc/off/bull/hu/wel-
come.htm
illetve kérdések-feleletek a Hírlevélrôl (magyarul):
http: / /www.europa.eu. int /abc /doc/off /bul l /hu/
20quest.htm
A Hírlevél megrendelhetô itt, ingyen jön, e-mailben: 
http://www.europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/mail-
inglist.htm
Az EU egy éve (angolul; 100 oldalon a lényeg, illetve techni-
cal annex név alatt 500 oldalon részletesen)
http://www.europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/oneyear2004.pdf
Az EU legfôbb döntéshozó testületének az Európai Unió Ta-
nácsának a honlapja (magyarul)
http://ue.eu.int/showPage.ASP?lang=hu
Az Europa Direkt az ingyen hívható, közvetlen vonal ismerte-
toje, lap alján hasznos linkekkel:
http://www.europa.eu.int/europedirect/index_hu.htm

Ha az EU gazdasága utol akarja érni Amerikáét, sôt versenyezni akar
vele, gazdaság növekedését gyorsítani akarja, akkor a 15-ök egy részé-
nek az új taglállamokból kell munkaerôt nemcsak beengednie, hanem
egyenesen vonzania. Ehhez kell alakítaniuk bevándorlási politikájukat
is. A most érkezô zömmel alacsony képzettségú́ munkaerô nem növeli
termelékenységet. Jól képzett munkatársak beáramlásához növelni
kell a kutatásra, fejlesztésre (oktatásra) fordítandó összegeket. 



Szürke nénék a bölcsôházban
Köztudott, hogy a legapróbb gyerme-

kek évezredeken át édesanyjuk mellett
nevelkedtek, s még kétszáz éve sincs,
hogy 1844-ben, Párizsban megnyitotta
kapuit az elsô, csecsemôk gondozására
alakult bölcsôde. A változás oka termé-
szetesen az iparosodás, pontosabban a
gyári nagyipar elôretörése volt, amelynek
jónéhány ágazata – így például a textil-
ipar – mind jelentôsebb számú nôt alkal-
mazott. Pesten Mayer István iskolaigaz-
gató pap, Tormay Károly városi tiszti fô-
orvos és Rozmanith Antal városi tanács-
nok kezdeményezték elôször egy „Böl-
csôház” felállítását, 1851-ben. A Pesti Elsô
Bölcsôde Egylet tevékenykedésének kö-
szönhetôen a pesti dolgozó anyák elsô al-
kalommal 1852-ben bízhatták az intéz-
ményre gyermekeiket, ahol azok napi öt
krajcár fejében háromszori étkezést, tiszta
ruhát és külön ágyat kaptak. „Az intéze-
tünk feladata józan és becsületes szülôk
csecsemôit – míg azok a munkájukat vég-
zik – ápolni, tartani és így családi jobblé-
tüket elômozdítani” mondta ki az intéz-
mény alapszabálya. Mivel a nôknek szü-
lés után két héttel már munkába kellett
állniuk, a bölcsôdében kéthetes csecsemô-
ket is gondoztak. A felvétel feltétele a bu-
dapesti lakhely, az anya munkaviszonya,
és a család szegénysége volt. Az indulás-
kor két ápolónô mindössze tíz kisdedrôl
gondoskodott; az V. kerületi, mai Irányi
utcai bölcsôház azonban hamarosan szú́-
kösnek bizonyult. Így néhány év eltelté-

vel fiókbölcsôde is nyílt a Terézvárosban,
amelyben a „szürke nénék” dajkáskod-
tak. Szent Vince leányainak is nevezték
ôket, mivel a Paulai Szent Vince által
1624-ben alapított rendhez tartoztak. A
szaporodó számú bölcsôdék fenntartásá-
hoz szükséges pénzt akkoriban persze te-
hetôs magánszemélyek adományozták, a
Bölcsôde Egylet vezetôségében ennek
megfelelôen olyan jelentôs arisztokraták
foglaltak helyet, mint például gróf And-
rássy Gyuláné, vagy báró Eötvös József-
né. Az elsô pesti bölcsôde orvosa 1852-tôl
1860-ig az a Dr. Fromm Pál volt, akit
1860-ban Pest terézvárosi kerületének fô-
orvosává választottak, s akinek nevét
2001 óta emlékérem is ôrzi. A kitüntetést
a kerület egészségügyéért kiemelkedô
teljesítményt nyújtó orvosoknak, illetve
egészségügyi szakdolgozóknak adomá-
nyozza évrôl évre a Terézvárosi Önkor-
mányzat. 

Az Angyalkerttôl a népoktatásig
A hazai kisdedóvók – mai elnevezés-

sel: óvodák – intézményrendszere már
néhány évtizeddel az elsô bölcsôház nyi-
tása elôtt létrejött. E téren elévülhetetlen
érdemeket szerzett Brunszvik Teréz, aki a

budai Mikó utcában 1828. június 1-jén
nyitotta meg „Angyalkert”-jét. A magyar
nônevelés jeles alakjaként is számon tar-
tott grófnô haladó szellemérôl mi sem
árulkodik inkább, mint hogy ez volt a
Monarchia elsô óvodája. Az óvodaügyet
késôbb mások is felkarolták: 1873-ban
Szathmáry Károly író megszervezte az
Országos Magyar Kisdedvédô Egyletet,
amely egy évvel késôbb Országos Kis-
dedóvó Egyesület néven egyesült a Kis-
dedóvó Intézeteket Magyarországban
Terjesztô Egyesülettel. 1881-tôl a kisded-
óvó intézmények miniszteri biztosa is
Szathmáry volt. Bár napjainkban ezt ne-
héz elképzelni: amikor 1837-ben Tolnán
kisdedóvó-nevelô képzés indult, ott még
csakis férfiak szereztek képesítést. A kép-
zôintézet 1844-tôl a terézvárosi Valero ut-
cában folytatta tevékenységét (ami a mai
erzsébetvárosi Kürt utcával azonos), s az
elsô két nôi hallgató is ugyanitt kezdte
meg tanulmányait 1858-ban.

Nem kevésbé izgalmas dolog egy pil-
lantást vetni az alapfokú oktatás ügyére,
mely ugyancsak ebben az idôszakban
óriási átalakuláson ment keresztül. Míg
korábban az iskolákért és szellemiségü-
kért az egyházak feleltek, Mária Terézia
1777-ben új, egységes, állami felügyeletet
biztosító Oktatási-Nevelési Rendszert ve-
zetett be, a Ratio Educationist. Ennek
megfelelôen kezdte mú́ködését 1778-ban
Terézváros egyik elsô iskolája is, a szán-
tóföldekkel, kertészetekkel és szôlôkkel
körülvett Terézkülvárosi Római Katholi-
kus Elemi tanoda – a mai Király és Nagy-
mezô utca sarkán. A következô átfogó is-
kolareform báró Eötvös József nevéhez
fú́zôdik, aki a kiegyezés után, az András-
sy-kormány vallás és közoktatási minisz-
tereként a magyar közoktatás gyökeres
átformálását célozta meg, s ebben kiemelt
szerepet szánt a népoktatás ügyének. Eöt-
vös a meglévô felekezeti iskolákat érintet-
lenül hagyva kívánta felépíteni a népisko-
lák rendszerét. Új törvényjavaslatát 1868.
december 15-én szentesítette a király; ek-
kor született Magyarország elsô népokta-
tási törvénye, a híres „1868:38. tc.” Ez
egyebek között általános tankötelezettsé-
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A Nemzetközi Demokratikus
Nôszövetség 1949 novemberi
határozata alapján 1950 óta
május utolsó vasárnapja 
a nemzetközi gyermeknap, 
a gyerekek ünnepe. Ebbôl 
az alkalomból a múltba 
tekintve és az egykori 
Terézvárosra emlékezve 
most mi is némiképp 
„gyerekes” témákat 
választottunk. Íme.

Kisgyerekek és nagy újítások az intézményes nevelés elsô reformkorszakában

Bölcsôtôl az iskolapadig

Brunszvik Teréz, az Angyalkert alapítója
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get írt elô (megelôzve ezzel például Ang-
liát, Olaszországot), lehetôvé tette a sze-
gény szülôk gyermekeinek tandíjmentes-
ségét; a korábbi három-, négy- és ötosztá-
lyos kisiskolák helyett hatosztályos elemi
népiskolák létesítését irányozta elô. Ki-
mondta azt is, hogy minden gyermeket
anyanyelvén tanítsanak a népiskolában.
Eötvös erôfeszítéseinek is köszönhetô,
hogy 1940-re a hét év feletti lakosságnak
mindössze hat százaléka volt analfabéta,
míg 1890-ben még harmincnyolc (!) száza-
léka. A jeles férfiúval pedig már csak azért
is érdemes közelebbrôl megismerked-
nünk, mivel 1872 óta az ô nevét viseli a
korábban Szeg (Zug) utcaként ismert je-
lenlegi Eötvös utca.

Eötvös és a Gyermek-
tanulmányozási Múzeum

Az 1813-ban született Eötvös Józsefre
nagy hatással volt Pruzsinszky nevú́, sza-
badelvú́ és nemzeti eszmék iránti lelkese-
dô nevelôje. Az ifjú báró 1834-ben aljegy-
zôként kezdte pályafutását Fehér várme-
gyében, 1835-tôl kancelláriai fogalmazó
volt. Tanulmányai befejeztével nyugaton
szerzett tapasztalatokat, és azzal a szán-

dékkal tért vissza Magyarországra, hogy a
honi közszellemet a nyugati szabadelvú́
intézmények átvételének megnyerje. Ez
idôben készült elsô politikai mú́ve a bör-
tönreformról, Fogházjavítás címmel. Elsô
beszédeinek egyikében a zsidók emanci-
pációja mellett szólalt fel (amelyet végül
1867-ben iktattak törvénybe). Késôbb szá-
mos politikai jellegú́ cikket írt, és irodalmi
munkásságot is folytatott; legismertebb
regénye talán A falu jegyzôje (1845). A
Batthyány-kormányban vallás- és közok-
tatásügyi miniszterséget vállalt, a forrada-
lom és szabadságharc után családjával
együtt Münchenbe távozott. 1851-tôl –
visszavonultan – ismét Pesten élt, mígnem
az Andrássy-kabinet kinevezésekor, 1867-
ben ismét átvette a vallás- és közoktatás-
ügyi tárcát. A közoktatás megreformálá-
sán túl nagy érdemeket szerzett az Akadé-
mia felvirágoztatásában, melynek 1856-tól
másodelnöke, 1866-tól elnöke volt. Újjáé-
lesztette a Kisfaludy-társaságot is, mely-
nek elnöki tisztét 1847-tôl töltötte be. 1871-
ben bekövetkezett halála után hamvait Er-
csin, felesége családjának birtokán helyez-
ték el, ahol az Eötvös József Kápolna és
Obeliszk ôrzi emlékét. Ugyancsak Ercsi-

ben, az Eötvös család volt kúriájában ka-
pott helyet az Eötvös Múzeum. Visszatér-
ve a VI. kerületi Eötvös utcára: 1911-ben itt
nyitotta meg kapuit egy érdekes, gyerme-
kekkel foglalkozó intézmény is – a Gyer-
mektanulmányi Múzeum. Az esemény
elôzményeinek megértéséhez nem árt tisz-
tázni: a mi kultúránkban a gyerekeket so-
káig szigorú, társadalmi szempontból kí-
vánatosnak ítélt elvárásrendszernek igye-
keztek megfeleltetni – a durvább módsze-
reket, például a verést sem mellôzve. A
gyermeki sajátosságokat csupán a
XIX.–XX. század fordulóján, a pszicholó-
giatudomány kibontakozásával párhuza-
mosan kezdték vizsgálni és a pedagógiai
eszköztár kialakításakor figyelembe ven-
ni. Ennek egyik megnyilvánulásaként
Nagy Lászlónak, a Budai Tanítóképzô In-
tézet pedagógia- és lélektan-tanárának fá-
radozásai nyomán 1906-ban megalakult a
Magyar Gyermektanulmányi Társaság,
melynek keretében nemzetközi viszony-
latban elsôként nyílt meg az említett Gyer-
mektanulmányi Múzeum, ahol gyerme-
kek által készített, illetve felnôttek által
gyermekek számára készített alkotásokat
mutattak be a gyermeki fejlôdés szem-
pontjait hangsúlyozva. A mára megsem-
misült kiállítási anyagot egyébként a Tár-
sadalmi Múzeumban, egészen pontosan
az Eötvös utca 3-ban láthatták az egykori
érdeklôdôk – vagyis abban az épületben,
amely jelenleg a Terézvárosi Polgármeste-
ri Hivatalnak ad otthont. Rónai Bori

V. Ferdinánd 

Kisdedóvó, XIX. század Falusi iskola – Jan Steen festménye

Elemi iskola és óvoda, 1910, IX. kerület

Vidéki elemi iskola 1895
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Az Üdvhadsereg már évek óta
mú́ködik Terézvárosban is, se-
gít a kerület nehéz sorsú la-
kóin.

Május közepétôl tovább bô-
víti tevékenységi körét: a Food
Expresszel együttmú́ködve
hétköznap meleg ételt osztanak
hátrányos helyzetú́ gyerme-
keknek és szüleiknek. A „Sze-
gények asztala” program kere-
tében eleinte 25 fô ebédelhet in-
gyenesen, illetve jelképes téríté-
si díjért a szervezet Bajnok u.
25-ben található épületében, de
idôvel ezt a számot szeretnék
felfuttatni 150-re. Az étkezés
után szükség esetén szociális
munkás, illetve lelkipásztor áll
mindazok rendelkezésére, akik
efféle segítséget igényelnek. 

A tervek között szerepel,
hogy a gyerekeknek pedagógus
felügyeletével délutáni napkö-
zis foglalkozást szerveznek.

– Az Üdvhadsereg más mó-
don is segíteni kíván a gyereke-
ken – mondta el lapunknak
Szász András kapitány. Az el-
múlt évben nagy siker volt nyá-
ri életmódtáboruk, amelyet
idén, július 4–15. között ismét
megrendeznek a Bajnok utcai
épületben. Naponta 8.00–16.00-
ig  50, hátrányos helyzetú́ csa-
ládban élô gyermeket látnak
vendégül teljes ellátással, szin-
tén a Food Expressz segítségé-

vel, természetesen ingyenesen.
Színes és hasznos program vár-
ja a kicsiket. A kerületi ÁNTSZ
segítségével egészséges élet-
módra nevelô elôadásokat hall-
gathatnak meg, különféle
sportprogramok, kézmú́ves
foglalkozások ének- és zeneta-
nulás várja ôket. Lesz hajóki-
rándulás Visegrádra, filmvetí-
tés, látogatás a Planetáriumban
és a Fôvárosi Nagycirkuszban.
A gyerekekkel szakemberek,
többek között drámapedagó-
gus foglalkozik majd. 

Információ és jelentkezés:
Szász András 269-4661. V. G.

z Andrássy út 60-ba beköl-
tözik a nyilas Számonkérô-
szék. Valószínú́leg a gyôzel-
met megünnepelendô, vagy
az újonnan megszerzett hatal-
mat fitogtató szándékból egy
nyilas nô vezetésével néhány
fegyveres suhanc és német SS
katona átmegy a közeli, Csen-
gery utca 64. számú „csilla-
gos” házba, összeterelik a zsi-
dó lakókat és közülük 15 em-
bert elhurcolnak. Ôk tizenöten
soha többé nem térnek vissza.
További sorsuk nem ismert,
de elpusztításuknak lehetsé-
ges módozatairól vannak
szörnyú́ ismereteink. Az itt
történtek a népbíróság iratai-
ból részben rekonstruálhatók.

1945. október 15-én, a ször-
nyú́ éjszaka elsô évfordulóján
a ház életben maradt lakói
meggyilkolt szeretteik emlé-

kére a ház kapuja alatt egy
márványtáblát helyeztek el,
amelyre felvésették az elhur-
coltak nevét, emléket állítva
nekik és mementóként az utó-
kornak.

Erre a táblára, amely a ka-
pu alatt az utcáról nem látható
helyen található egy, a ször-
nyú́ éjszakát átélt akkori lakó
– aki maga is elvesztette ekkor
hozzátartozóit – hívta fel fi-
gyelmünket, attól az aggoda-
lomtól vezetve, hogy mi lesz a
táblával egy esetleges épület-

felújítás alkalmával, ha létezé-
sérôl még az önkormányzat
sem tud és nincs sehol nyil-
vántartásba véve.

Érdekes adalék és jellemzô
a korra, hogy az ô tálalójuk
márványlapját szerelték le,
hogy arra vésessék rá az emlé-
kezô sorokat.

Nekünk, terézvárosiaknak
kötelességünk ezt a táblát és a
hozzá tartozó történetet ápol-
nunk, és utódainknak átörökí-
tenünk.

Kötelességünk felkutatni,

fennmaradását biztosítani és
nyilvántartásba venni a Teréz-
városban található minden
tárgyi és szóbeli emléket, mert
ez a mi történelmünk, amely
nélkül lényegesen szegényeb-
bek lennénk.

Kérünk mindenkit, segítse
kutató és hagyományôrzô mun-
kánkat, hozza tudomásunkra,
ha tud rejtôzködô tábláról,
vagy más tárgyi emlékrôl.

Csak a nyilvánosság bizto-
síthatja ezek fennmaradását.

Érdi-Krausz György

Márványtábla a kapu alatt
1944. október 15.
Horthy sikertelen
proklamációjára vá-
laszként a nyilasok
átveszik a hatalmat
és megkezdôdik a
gonosz tombolása
Budapesten. 

Nyáron is segít az Üdvhadsereg 
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A kemizáció napjaink élet-
színvonalát alapvetôen hatá-
rozza meg. A háztartásokban
átlagosan kb. 20-25 féle vegyi
anyag található, míg a foglal-
kozásszerú́ felhasználók a
technológia jellegétôl függôen
akár 30-60 különbözô kémiai
anyagot is használhatnak tevé-
kenységükhöz.

A kémiai biztonság a kör-
nyezet épségének és az emberi
egészségnek a védelmét jelenti
a vegyi anyagok teljes életcik-
lusa alatti helyes vegyi anyag
kezelés révén. Jogszabályok
határozzák meg a veszélyes
anyagok és veszélyes készít-
mények szabályszerú́ gyártá-
sát, csomagolását, szállítását,
raktározását, árusítását, for-
galmazását, felhasználását,
valamint e tevékenységek ha-
tósági ellenôrzését, a kémiai
biztonsági szabályok megsér-
tése esetén alkalmazandó jog-
következményeket, illetve a
szankcionálás lehetôségét.

Melyek a veszélyes anyagok?
Elsôként a csomagoláson

lévô veszélyszimbólum, ve-
szélyjel tú́nik fel. A televízió-
ban a háztartási takarító-tisztí-
tószer reklámoknál a képer-
nyô alján láthatjuk az egyes
termékek veszélyjelét, a na-
rancssárga négyzetben elhe-
lyezett fekete színú́ ábrát, leg-

gyakrabban andráskeresztet.
A vegyi árukat is értékesítô
áruházak, kereskedelmi egy-
ségek nyomtatott hirdetései-
ben is találkozhatunk a ve-
szélyjelekkel.

A veszélyes anyagokat és a
veszélyes készítményeket a
különös veszélyeknek (R-
mondatok, pl. R 38: Bôrizgató
hatású) és a biztonsági taná-
csok (S-mondatok, pl. S 24: A
bôrrel való érintkezés kerülen-
dô) jelzésével is el kell látni.
Egy jelzés hiánya nem mindig
jelenti feltétlenül azt, hogy az
anyag veszélytelen lenne.
Részletesebb információkat az
ún. biztonsági adatlap tartal-
maz, amelynek tartalmát csak
a foglakozásszerú́ felhaszná-
lóknak kell ismerniük ahhoz,
hogy a munkavédelmi köve-
telményeket, a tárolási-, kör-
nyezetvédelmi-, hulladékke-
zelési követelményeket bizto-
sítani tudják. 

A lakossági forgalomba ho-
zott veszélyes anyaghoz, illet-
ve veszélyes készítményhez a
forgalmazónak a termék cso-
magolásán magyar nyelvú́
használati utasítást kell elhe-
lyeznie, amely a biztonsági
adatlap legfontosabb adatai-
nak felhasználásával készül. A
használati utasításokat a ház-
tartásunkban maradéktalanul

be kell tartanunk, a terméket
rendeltetésszerú́en kell hasz-
nálnunk ahhoz, hogy a vegyi
anyag egészségünket ne ve-
szélyeztesse. A klórtartalmú
takarítószerek (pl. háztartási
hypo) szinte minden háztar-
tásban találhatók. Nagyon
fontos, hogy e termékeket sa-
vas anyagokkal ne keverjük,
mivel gyorsan klórgáz fejlô-
dik. Számos háztartási balese-
tet meg lehetne elôzni, ha a
használati utasításban foglal-
takat betartanák.

Az iskolák a kémiai bizton-
ság területén kiemelt szerepet
töltenek be, mert nemcsak fel-
használói a vegyszereknek, ha-
nem a veszélyes anyagokkal és
veszélyes készítményekkel
kapcsolatos ismeretek oktatása
is feladatuk. A kémiai bizton-
ság tanítása 2000 óta a Nemze-
ti Alaptanterv része Magyaror-
szágon. Az egyes életkoroknak
megfelelôen ismereteket kell
nyújtaniuk a környezetbôl, a
háztartásból, a közlekedésbôl
származó vegyi anyagok ve-
szélyeirôl, a veszélyek felisme-
résérôl, kockázatáról és meg-
elôzésének lehetôségeirôl. To-
vábbá feladatuk, hogy a veszé-
lyes anyagok helyes kezelését,
tárolását, felhasználását érintô
általános, a gyakorlatban alkal-
mazásra kerülô szabályokat

megértessék és elsajátítassák a
gyermekkel és fiatalokkal. A
tanulók kémiai biztonsági is-
mereteit az ÁNTSz Fôvárosi
Intézetével közösen évrôl-évre
felmérjük. A vizsgálatok alap-
ján megállapítható, hogy a ta-
nulók kémiai biztonsági isme-
retei folyamatosan javulnak.

Az ÁNTSz VI. kerületi Inté-
zetének munkatársai köze-
gészségügyi ellenôrzéseik so-
rán kiemelten vizsgálják a ké-
miai biztonsági szabályok be-
tartását a munkahelyeken,
ahol szükségesnek ítélik a ké-
miai biztonsággal kapcsolat-
ban felvilágosító munkát is vé-
geznek.

2004-ben 1305 kémiai biz-
tonsági ellenôrzést végeztünk,
melynek keretében az ÁNTSz
Fôvárosi Intézetével közösen a
munkáltatók, munkavállalók
kémiai biztonsági ismereteit is
felmértük. Kémiai biztonsági
hiányosságok miatt hatósági
intézkedésre 29 esetben került
sor. Szakvéleményeink, szak-
hatósági állásfoglalásaink kö-
zül 398 tartalmazott kémiai
biztonsággal kapcsolatos elô-
írást. Minden munkáltató és
munkavállaló, de az ország
valamennyi állampolgárának,
állandó vagy ideiglenes lako-
sának kiemelt feladata, kötele-
zettsége a Kémiai Biztonsági
törvény céljainak megvalósítá-
sa, ezzel mintegy elôsegítve az
egészségesebb környezet ki-
alakítását és a lakosság egész-
ségének védelmét.

ÁNTSz Budapest Fôváros
VI. kerületi Intézete

Amit a kémiai biztonságról tudni kell
Európai Uniós csatlakozásunkkal kiemelten fontossá vált az egész-
ségvédelem és a környezetvédelem kérdésköre. A különbözô ipar-
ágak ezernyi, az ember egészségére, a természeti környezetre és
az élôvilágra is ártalmas anyagokat használnak a civilizációhoz nél-
külözhetetlen termékek gyártása és felhasználása során.

Az EU országaiban kötelezôen használt szimbólumok (piktogramok) és veszélyjelek

Mérgezô (T)/ Tú́zveszélyes (F) Irritatív (Xi) Robbanás Égést tápláló, Maró hatású Környezeti
Nagyon mérgezô Fokozottan Ártalmas (Xn) -veszélyes(E) oxidáló (O) (C) veszély (N)

(T+) tú́zveszélyes (F+)



A spárga régi, hangulatos
magyar neve, a nyúlárnyék, de
ki emlékszik már erre! Termé-
szetesen nem állítjuk, hogy a
spárga csupán a hazai konyha
specialitása, kedvelik a néme-
tek, angolok, olaszok, belgák
és franciák is. Egy ideje már le-
het spárgát látni a zöldséges
standokon, meg is fizethetô, és
remélhetôleg egyre olcsóbb
lesz. 

Önálló ételként két fajtáját,
a fehéret és a zöldet használ-
juk, készítünk belôle levest,
köretet, fôzeléket. Vásárlásnál
ügyeljünk, hogy friss legyen.
Errôl úgy gyôzôdhetünk meg,
hogy alsó harmadában eltörjük
a spárgát. Ha fás, csak leves-
nek alkalmas. Elkészítéséhez
elôször hideg folyóvízben

megmossuk Zöldséghámozó-
val vagy sima, nem recés kés-
sel tisztítjuk felülrôl hátra, a tö-
ve felé. A felsô rügyeket köz-
ben támasszuk meg az ujjunk
hegyével, nehogy letörjenek.
Fôzéshez, pároláshoz 8-10 da-
rabot kössünk össze, így köny-
nyebb lesz kiemelni a fazékból,
majd fölállítva annyi vízben
kezdjük fôzni, hogy az a spár-
gák feléig érjen. Így a fejek
csak a gôzben párolódnak,
megôrzik gyöngéd aromáju-
kat, a keményebb szárak pedig
tovább fôhetnek, jobban meg-
puhulnak. A fôzôvízbe te-
gyünk sót és citromlevet, hogy
a spárga ne barnuljon meg. 
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Spárga hollandi mártással
Hozzávalók: 30-40 deka spárga, 5 deka vaj, két tojás sárgája, egy
evôkanál liszt, csipetnyi fehér bors, só.

A spárgát sós vízben megfôzünk, azután szitára téve jól le-
csurgatjuk, tálra tesszük. A mártáshoz 5 dekányi vajat megol-
vasztunk, simára kavarjuk a tojássárgákkal, hozzátesszük a lisz-
tet, a borsot és 3 decinyit a spárga fôzôlevébôl, és addig kavarjuk
a tú́zön, amíg forrni kezd. A spárgát leöntjük ezzel a mártással.

Spárgafôzelék
Hozzávalók: egy kiló kisebb,
vékony spárga, két deci tejföl,
két evôkanál liszt, két tojás, só.

A spárgát hámozva, mosva,
darabokra vagdalva sós vízben
megfôzzük. A tejfölbôl és a
lisztbôl habarást készítünk, el-
keverünk benne két tojást, hoz-
záadjuk a spárgához, és fölfor-
raljuk, csak egyet kell rottya-
nia. Még finomabb, ha sülthöz
kínáljuk, de önmagában is jó,
tavaszi ízú́ fôzelék. B. K.

Spárgasaláta
Hozzávalók: egy kiló spárga, fél deci ecet, olaj,
porcukor ízlés szerint, egy csomó petrezselyem-
zöldje, só; a dresszinghez: 1 deci ételecet és fél
deci étolaj.
A jól megmosott, megtisztított spárgát két-há-
rom centis darabokra vágjuk, annyi vizet te-
szünk rá, hogy ellepje, megsózzuk, cukrozzuk,
és fedô alatt roppanós félpuhára fôzzük. Saját
levében hagyjuk kihú́lni, közben az ecetbôl és
az olajból elkészítjük a dresszinget, ráöntjük a
leszú́rt spárgára, megszórjuk finomra vágott
petrezselyemmel, óvatosan elkeverjük, és két-
háom órra behú́tjük, hogy az ízek összeérjenek.

Csirkemell spárgával és olasz öntettel
Hozzávalók: szeletekre vágott csirkemellfilé, negyed kiló spárga,
négy-öt kemény tojás, olívaolaj, egy citrom leve, mokkáskanál tö-
rött bors, só.

Egy teflonserpenyôt éppen csak kikenünk olajjal, fölforrósít-
juk, és a csirkemell szeletek mindkét oldalát ropogósra sütjük. Az
apróra vágott kemény tojásokhoz olívaolajat és citromlevet
adunk, borsozzuk, majd simára keverjük, végül az egészet át-
passzírozzuk, leöntjük vele a tálra rakott megfôzött spárgát, és
szépen elrendezzük mellé a csirkemellet.

Elôkelô vendéglôk
étlapjain a tavaszi
csirág nevet kapta 
a spárga, ez a táp-
anyagokban, vita-
minokban igen 
gazdag zöldség-
növény, amely 
sokakat meghódított
mára. Nemcsak az
ínyencek, hanem 
az egyszerú́ házi-
asszonyok is várják,
hogy föltú́njön 
a piacokon.

Spárga, nem csak ínyenceknek
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AZ ANTIKVÁRIUM
VÁSÁROL

könyveket, könyvtárakat, képes-
lapokat, térképeket, hang-

lemezeket, DVD-ket, festményeket,
grafikákat, vitrintárgyakat, 

valamint teljes hagyatékokat

Díjtalan kiszállás,
azonnali készpénzfizetés!

1065 Budapest, Hajós u. 7.
Nyitva: hétköznap 10–18

szombat 10–14
Tel.: 302-0862 Tel./fax: 332-0243

Apróhi rdetések     Apróh i rdetések     Apróh i rdetések     Apróh i rdetések

Beküldési határidô:
2005. május 20.
CCíímm::  TTEERRÉÉZZVVÁÁRROOSS

sszzeerrkkeesszzttôôssééggee
1067 Bp., Eötvös u. 3.
Legutóbbi rejtvényünk 
megfejtése: A nemes szívú́ elôbb
hisz el jót, mint a gonosz.
Az Opera Antikvárium 2500 Ft-os
vásárlási utalványát nyerték:
Varga Gábor, 1061, Dalszínház u.
Szelecsényi Júlia, 1062, Andrássy út
Walla Ervinné, 1066, Zichy J. u.
A nyereményeket postán
küldjük el.

Terézváros 

hirdetésfelvétel

Telefon: 06-20/936-9320
06-1/342-0909/2280

Fax: 06-1/351-7972
e-mail: derie@enternet.hu

markocsany.zoltan
@terezvaros.hu

� Lakossági gyorsszervíz: dugulás-
elhárítás, víz-, villany-, gáz-, fú́tés-,
klímaszerelés 0-24 óráig, hétvégén
is. Telefon: 291-2800, 06-20-334-
3437

� FOGTECHNIKA mú́fogpótlás-javí-
tás fogorvosi háttérrel, vénybevál-
tással is. Nyitva: 10-17-ig. Cím: 1062
Bp. Székely B. u. 27. Tel.: 302-1828
� Broadway butik Nagymezô 16.
Stílusváltás után különleges, egye-
di ruhákkal és kiegészítôkkel vár-
juk.
� Javszeresek víz/órák, központi
fú́tés, gázkonvektorok, vízmelegí-
tôk javítása-cseréje, lakások teljes
felújítása. Garancia! Telefon/fax:
337-6722, 06-20-989-2254
� Eladó kiadó lakásokat keresek
ügyfeleim részére. Dr. Fülöp Anna
Telefon: 06-30-973-8536
� Kárpótlási jegyet legmagasabb
áron vásárolok. Telefon: 06-20-575-
1411, 334-2620
� Magánszemély készpénzzel

100m2 körüli napfényes, liftes,
emeleti, gázfú́téses lakást keres,
szülôkkel összeköltözünk. Telefon:
06-20-556-2770, 06-20-956-0248
� VILLANYSZERELÔ, ELMÜ NYUG-
DÍJAS lakásokban kis-, és nagy hi-
baelhárításokat vállal hosszú ga-
ranciával. Telefon: 337-0338, 06-
70-259-0089. Tessék megôrizni!
� Megbízható érettségizett, talpra-
esett, jó kommunikációs készség-
gel rendelkezô kérdezôbiztosokat
keresünk a kerületben és vonzás-
körzetében. Telefon: 476-7614
Szonda-Ipsos
� Kis és nagylemezeket vásárolok
gyú́jteményembe magas áron. Te-
lefon: 335-5164, 06-30-346-7978
� Ablakszervíz! Mú́anyag és fa nyí-
lászárók cseréje, beépítése, javítá-
sa. Telefon: 291-6763, 06-20-935-
0803
� Festômester vállal lakás felújítást,
átalakítást garanciával. Mindent

egy helyen. Telefon: 291-6763, 06-
20-935-0803
� A VivaOtthon Ingatlaniroda el-
adó – kiadó lakásokat keres ügyfe-
lei részére. Ha eladni, bérbeadni kí-
ván, vagy ingatlant keres forduljon
hozzánk bizalommal! Tapasztalt,
lelkiismeretes kollegáink felkeresik
Önt vagy szívesen látjuk irodánk-
ban. Telefon: 239 0461, 06-30-625-
4225, www.vivaotthon.hu

� Gyógymasszázs minden korosz-
tálynak elérhetô áron. Házhoz is
megyek! Szeretettel várom. Tele-
fon: 331-0811
� Háztartási munkába besegítenék
heti 3-4 alkalommal vagy napi 3-4
órában. Telefon: 06-30-657-9876

� PEDIKÜR, LÁBÁPOLÁS ÉS LÁB-
MASSZÁZS. Házhoz megyek! Burai
Mihály: 06-30-593-0774

� Csepel (XXI. kerület) központjá-
ban, Béke téren tégla épületben
gázfú́téses, világos, erkélyes, külön
pincés 54 m2-es lakás tulajdonostól
eladó. Irányár: 11 millió. Telefon:
06-70-253-1315
� Eötvös utcában elsô emeleti 40
m2-es vízórás, gázkonvektoros
öröklakás eladó. Irányár: 10,7 mil-
lió Ft. Telefon: 06-20-585-0195
www.ingatlan.com/sarkany

� Szépen felújított földszinti, nagy
belmagasságú, világos, cirkófú́tés-
es 53 m2-es öröklakás 12,1 millió
Ft-ért eladó. Telefon: 06-20-585-
0195 www.ingatlan.com/ sarkany

� INGATLANABC! Eladó-kiadó in-
gatlanokat keresünk-kínálunk a
kerületben és Budapesten! Hitel-
ügyintézés! Telefon: 351-9578
www.ingatlanabc.net

� Duguláselhárítás. Teljeskörú́ gé-
pi duguláselhárítás 0-24-ig hétvé-
gén is, garanciával. Telefon: 291-
2800, 06-70-246-5753 � TÁRSKERESÉS FORRADALMIAN

ÚJ MÓDSZERREL! Tegye meg az
elsô lépést, hogy Önnek is legyen
párja! Telefon: 302-7324

� Ingatlanügyeit bízza szakértôre!
Értékesítés, kiadás, keresés, érték-
becslés. VII. kerület, Dob utca 71.
www.ingatlanpaletta.hu Telefon:
06-30-327-4579

� Mellékjövedelem 100.000 Ft/hó
kirobbanó melléktevékenység-
ben, kötetlenül, otthonából irá-
nyítva, korhatár és ügynököskö-
dés nélkül! Fogyhat is, legegysz-
erú́bben! (06)70/287-3552

� Ügyfeleink részére keresünk el-
adó vagy kiadó egy-két szobás la-
kásokat. Telefon: 302-2778, 06-20-
465-2065, 06-20-342-9990



Maggi halászlékocka 60 g 199.- Fricopan fagy. rétes 600 g 2féle 289.-

Family 2*75g instant 579.- Noriberica kagylóhús 500 g 765.-

Vaníliás karika ét, tej 150 g 185.- Tonhalas párnácskák 400 g 399.-

Tere fere omlós keksz 2féle 180 g 119.- Heinz barbecueszósz 180 ml 329.-

Chocobana banánív 240 g 459.- Fokhagymakrém 80 g 109.-

Autós, lottó, szamba, eperjó, bohóc 39.- Meiko gyöngyhagyma 320 g 205.-

Sm garzon tea 119.- Vanilincukor családi csomag 5*10 g 79.-

Dolmio 3féle 320 g 235.- Freschetta pizza 400 g 4féle 449.-

Csirke nuggets 450 g 599.- Zöldborsó 1 kg 245.-

Majorannás májas 200 g 155.- Babgulyás 840 g fd. 499.-

Tavaszi rolád 979.- Toastini 65g 89.-

Valdor csupaszív 500 g 479.- Kubu 0,33 l minden íz 115.-

Vitéz kolbász vg. 200 g 379.- Watt energiaital és üdítôk 0,25 l 4féle 99.-

Vasi római szelet olívával 899.- Egész zöld zacs. olivabogyó 200 g 105.-

Nyári turista 500 g 689.- May brilait kávétej 10*7,5 ml 55.-

Orsi rollsonka 90 g 209.- Fiorelli keksz 350 g 249.-

Alpesi kalocsai mix 100 g 255.- Tengeri halfilé 1000 g 539.-

Feketeerdei sonka 80 g vg 359.- Happy day 100% alma, narancs 1,5 l 339.-

Carte d'or 900 ml termékek 849.- Mcbride hajhab extra 200 ml 349.-

Sole kancsós joghurt 0,5 l 3féle 159.- Harpic 2in 1 wc blokk 450g 5ill 429.-

Actívia gyümölcsjoghurt 150 g 7 íz 85.- Zewa softis pzs 6*10 2féle 179.-

Tihany kékfehér 120 g 269.- Bip mosópor 3 kg 2féle 1125.-

Parmalat vajkrém 250 g 3féle 215.- Ob normál, super, clf normál 239.-

Milli krémtúró 6féle 100 g 99.- Sony tartós mikroelem 4 db-os 639.-

Norbi rúd 55.- Pilea sensitive 4 289.-

Probiotikus joghurt 250ml 3 íz 99.- Szilvia maxi-mini 2 tek. kéztörlô 215.-

Szilvatöltelékes gombóc 1kg 429.- Lenor öblítô 1 l 9féle 499.-

Az akció május 15-ig tart! Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy üzletünkben 

Áraink az áfát tartalmazzák! további akciós termékek is kaphatók nagy választékban!

TTEERRMMÉÉKKNNÉÉVV FFOOGGYYAASSZZTTÓÓII  ÁÁRR
1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 31.
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