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Önkormányzati fogadóórák
tisztségviselők
Név TiszTség iNTézméNy A fogAdóórA idŐpoNTjA

HAssAy zsófiA polgármesTer Polgármesteri Hivatal, előzetes időpont-egyeztetés
 (és 1. evk.) eötvös u. 3., v. em. a (06-1) 351-7967-es számon

simonffy márta alpolgármester Polgármesteri Hivatal, előzetes időpont-egyeztetés
  eötvös u. 3., v. em. a (06-1) 351-8938-as számon 
 
dr. Bundula Csaba  alpolgármester  Polgármesteri Hivatal, előzetes időpont-egyeztetés
  eötvös u. 3., v. em. a (06-1) 351-7966-os számon
 
papp lászló alpolgármester  Polgármesteri Hivatal, előzetes időpont-egyeztetés
  eötvös u. 3., v. em. a (06-1) 351-7967-es számon

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

listán megválasztott képviselők

Név iNTézméNy Neve és Címe  A fogAdóórA idŐpoNTjA

dohány gábor  Kmety Gy. u. 2. előzetes időpont-egyeztetés
  a (06-30) 571-7124-es számon, vagy a   
  dohany.gabor@jobbik.hu e-mail címen

Heltai lászló  Polgármesteri Hivatal, eötvös u. 3., I/104. Minden csütörtökön 17.30-tól 19 óráig.  
  előzetes időpont-egyeztetés 
  a (06-30) 751-8925-ös számon

Nyíri gábor  előzetes időpont-egyeztetés
  a (06-20) 501-8184-es számon

Wizer lászló ernőné  előzetes időpont-egyeztetés
   a (06-20) 919-0006-os számon

országgyűlési képviselő  

dr. oláh lajos  Fogadóórát tart a Teréz krt. 46. szám alatti irodájában bejelentkezés alapján, amelyet a +36  
 30 709 11-02 telefonszámon vagy a drolahlajos@dkp.hu e-mail címen   lehet  megtenni.

közérdekű
Önálló rendőrkapitányság
Bp. vI., szinyei Merse u. 4. Tel.: 461-8141

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

szakorvosi rendelőintézet
Bp. vII., Csengery u. 25. Tel.: 321-2200

áNTsz
Bp. vI., Podmaniczky u. 27. Tel.: 301-5050

Budapesti Kereskedelmi és iparkamara
vI.–vII. kerületi szervezete
Bp. vII., erzsébet krt. 51.  Tel.: 342-5835

magyar vöröskereszt
Bp. vII., szövetség u. 17. Tel.: 342-2712

Terézvárosi Családsegítő szolgálat
Bp. vI., Hegedű u. 7. Tel.: 322-0623

Terézvárosi értelmi fogyatékosok Napközi otthona
Bp. vI., Podmaniczky u. 18. Tel.: 311-2230

Terézvárosi foglalkoztatást elősegítő Kft.
Bp. vI., rózsa u. 81–83. Tel.: 332-3962

Terézvárosi vagyonkezelő Nonprofit zrt.
Bp. vI., rózsa u. 81–83. Tel.: 3016-700

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

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

Budapest főváros Kormányhivatala
vi. kerületi Hivatala Kormányablak
1062 Budapest, andrássy út 55. Telefon: 795-8690 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd 8.00–
18.00, szerda 8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–15.00.

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

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

Az állandó bizottságok elnökeinek, 
tagjainak névjegyzéke 

pénzügyi és jogi bizottság
Heltai László elnök, Czuppon zoltán zsolt alelnök, 
Hegyi andrás józsef, Lindmayer viktor, dr. szili
Kovács Tibor, Polló Károlyné, juhász Benedek,
onódi ákos, Bartha salima szilvia

városgazdálkodási és 
környezetvédelmi bizottság
Czuppon zoltán zsolt elnök, Matokanovic
Lídia alelnök, Császárné Csóka Ilona, Dohány Gábor, 
Lindmayer viktor, nyíri Gábor, juhász Tímea, K. nagy 
Imre, Takács Balázs

Humán bizottság
Császárné Csóka Ilona elnök, dr. szili Kovács
Tibor alelnök, Hegyi andrás józsef, Matokanovic
Lídia, Wizer László ernőné, Mihályfi Mária, Bencsik 
zoltán, soós andrea

Választókerületek képviselői

evK.    Név                   iNTézméNy  A fogAdóórA idŐpoNTjA

2.   Hegyi András   előzetes időpont-egyeztetés 
    a (06-20) 315-4100-as számon

3.   Czuppon zsolt Polgármesteri Hivatal, Minden hónap 2. szerdája,
   eötvös u. 3., I/104. előzetes időpont-egyeztetés
    a (06-20) 960-3361-es számon
 
4.  dr. Bundula Csaba  Polgármesteri Hivatal, előzetes időpont-egyeztetés
   eötvös u. 3., v. em. a (06-1) 351-7966-os számon
 
5.  simonffy márta  Polgármesteri Hivatal, előzetes időpont-egyeztetés
   eötvös u. 3., v. em. a (06-1) 351-8938-as számon

6.  dr. szili Kovács Tibor Polgármesteri Hivatal, előzetes időpont-egyeztetés
   eötvös u. 3., I/104. a (06-1) 351-7967-es számon 

7.  lindmayer viktor   előzetes időpont-egyeztetés 
    a (06-20) 994-8402-es számon

8.  Császárné Csóka ilona előzetes időpont-egyeztetés 
    a (06-20) 206-7263-as számon

9.  matokanovic lídia  előzetes időpont-egyeztetés 
    a (06-20) 578-4623-as számon

10.   Hatvani Csaba Idősek Klubja Minden hónap 1. hétfőjén
   Benczúr u. 35/c 17-től 19 óráig
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fókusz – közmeghallgatás

eredményes év után
– közmeghallgatást 
tartott a testület

6–7.  önkormányzat   Támogatásokról döntöttek  
 a képviselők
8.  közös ügyeink   elismerés a tűzoltóknak
9. közös ügyeink   Kiosztották az okleveleket
 a tanfolyamzárón
 városünnep Lentiben
10.  közös ügyeink   Cirkuszi előadás karácsonyra
 színházi előadás a terézvárosiaknak
11. közös ügyeink   Terézváros őrzi 
 az áldozatok emlékét 
 Gidófalvy Lajosra emlékeztek
12. mozaik    Beszámolt a tankerület
 szépkorúköszöntés
 Ünnep: karácsonyi ajándékozások
13. mozaik/programajánló   Kiállítással és  
 filmbemutatóval startolt a cirkuszfesztivál
 életet menthet a kéményellenőrzés
14–15. interjÚ    „nem tudom, minket miért 
 került ki a halál”
17. irodalom/könyV

 száraz Miklós György Macskajaj
 sehol sem teljesen jelen
18–19. panoptikum   Goll Beatrix meg 
 a Haas és somogyi
20.  étlapozó   viva Mexico!
21. konyHa   Főzzünk együtt vörös áfonyából
22. gyerekVilág  rajzpályázat az ovisoknak
23. életmód   Új év, új lehetőségek
24. Hirdetmény/apróHirdetés

25. HiVatalos Verzó    az ajándékozás jogi
 hatásai
26–27. programok

színHáz
Dorian Gray
az operettszínházban

a hirdetések 
feladhatók
a sajtóirodán:
Telefon: 06 1/342-0905, 
2451-es mellék
E-mail: sajto@terezvaros.hu

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

terézváros közéleti, kulturális és életmódmagazin

kiadó: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
felelős szerkesztő: Brém-Nagy Ferenc 
laptervező: Balázs Norbert
szerkesztőség címe: 1067 Budapest, Eötvös utca 3.
e-mail: szerkesztoseg@terezvaros.hu, foszerkeszto@terezvaros.hu
nyomda: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. 
felelős vezető: Bánfi Róbert  terjesztés: Magyar Posta Zrt.

közös ügyeink
rendőreit jutalmazta
Terézváros

8.

mozaik
Örömünnep
a nyugati téren

12.

16.

4–5.

Üzenet 
a panaszkodóknak
A magyar híresen pesszimista és 
panaszkodásra hajlamos nem-
zet, ezt gyakran emlegetik velünk 
kapcsolatban, s legyünk őszinték: 
valóban sokan esünk ebbe a hi-
bába. De ekkor jön a „Mihez ké-
pest?” kérdése. A közösségi mé-
dián keresztül üzent az emberek-
nek egy 26 éves fiatalasszony, aki 
végzetes rákbetegségben szenve-
dett, hogy felejtsük el a felesleges 
dolgokon való aggódást, panasz-
kodást. Az azóta elhunyt Holly 
arra kért mindenkit, hogy apró-
cseprő kellemetlenségek miatt ne 
rontsuk el magunk és a környe-
zetünkben lévők hangulatát, in-
kább gyűjtsük az élményeket és 
amin csak lehet, próbáljunk vál-
toztatni a nyafogás helyett. Az-
tán a napokban volt alkalmam 
beszélgetni egy édesapával, aki 
a közelmúltban két remek gyer-
mekét veszítette el egy baleset-
ben, amelynek ő maga és felesé-
ge is elszenvedője volt. A tragé-
diáról esett szó, életük tulajdon-
képpen értelmét veszítette, de egy 
percig sem éreztem azt, hogy a 
velem szemben ülő panaszkodna, 
sajnáltatná magát. Példaértékű 
volt az ereje, a méltósága, az az 
attitűd, amivel a borzalmas hely-
zet ellenére hozzááll a világ dol-
gaihoz. Az ő léte és mondatai is 
azt az üzenetet hordozták, amit 
a halálos betegségben szenvedő 
nő intézet az itt lévőkhöz. Mielőtt 
nyafognánk, panaszkodnánk, vé-
gül depresszióba sodornánk ma-
gunkat a hétköznapi nehézsé-
gek és apró bosszúságok kapcsán, 
mindig tegyük fel magunknak a 
kérdést: Mihez képest?
 GajDáCs eMese
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eredményes év után – közmeghallgatást tartott a testület
A december 21-én tartott közmeg-
hallgatáson az önkormányzat ve-
zetői az évtizedes álom valóra vál-
tásának számító Hunyadi téri vá-
sárcsarnok felújítási munkálata-
in túl többek között beszámoltak 
az év közben végrehajtott, illet-
ve megkezdett beruházásokról, 
a szociális háló új elemeiről, az 
egészségügyi és kulturális progra-
mokról. A fórumon a lakosságot 
foglalkoztató közérdekű kérdések 
megválaszolásán kívül a jövő ter-
veiről is szó esett. 

A rendkívüli testületi ülés keretében meg-
tartott közmeghallgatásnak az Eötvös10 
adott otthont. Az eseményen az érdeklődő 
kerületiek, a képviselő-testület tagjai, a vá-
rosrész vezetői, dr. Mogyorósi Sándor jegy-
ző, dr. Vilics Csilla aljegyző, dr. Kecskés Ta-
más, Terézváros rendőrkapitánya, valamint 
a polgármesteri hivatal vezető köztisztviselői 
vettek részt.

Elsőként Hassay Zsófia, Terézváros pol-
gármestere foglalta össze röviden az önkor-
mányzat 2017-es tevékenységét. Hangsú-
lyozta: takarékos és felelős pénzügyi gaz-
dálkodással biztosítani tudták mind az új, 
mind a már megkezdett beruházásokhoz 
szükséges forrásokat. A fejlesztések sorá-
ból a Terézvárosban és a szomszédos kerü-
letekben élők számára egyaránt fontos Hu-
nyadi téri vásárcsarnok második esztendeje 
folyó, teljes körű rekonstrukcióját, a Fasori 
Kicsinyek Óvodájának helyet adó villaépü-
let mintegy 160 millió forintból megvaló-
sított felújítását emelte ki. A polgármester 
egyik kedvenc idei beruházásának nevez-
te a Benczúr kert megújítását. Mint fogal-
mazott: nem pusztán egy játszótér, hanem 
egy különleges hangulatú mesepark szüle-
tett. Szólt az egészségügyi intézmények fel-
újítási programjáról is, amely az esztendő 
végére a félidejéhez érkezett. Reményét fe-
jezte ki, hogy egy év múlva arról adhat szá-
mot, hogy a kerület minden háziorvosi ren-
delőjében esztétikus, korszerű, kényelmes 
várók és vizsgálók fogadják a betegeket. Az 
ellátás minőségének javulásához az önkor-
mányzat a Terézvárosi Egészségügyi Szol-
gálattal (TESZ) közösen nagy értékű, mo-
dern orvosi műszerek beszerzésével is hoz-
zájárult. Mint mondta, az önkormányzat 
nemcsak a betegek jobb ellátására, de az in-
gyenes egészségnapok megrendezésével az 

itt élők egészségének megőrzésére is nagy 
hangsúlyt fektet.

Beszámolójában a polgármester a támo-
gatások közül az idősek napjára adott Er-
zsébet-utalványt, a karácsonyi ajándékcso-
magot, a rászoruló lakosoknak évente két 
alkalommal osztott élelmiszercsomagot, a 
2017-ben duplájára emelt fűtéstámogatást, 
az általános és középiskolásokat, valamint a 
felsőoktatásban tanulókat segítő ösztöndíja-
kat említette. Kitért még a tavaly újonnan be-
vezetett, a gyermeket nevelő családokat segí-
tő baba-, óvoda- és iskolakezdő csomagokra 
is. Kijelentette, a városrész vezetői fontosnak 
tartják, hogy a Terézvárosban élők ne csak 
tudják, az önkormányzat jól gazdálkodik, de 
ennek eredményeit a szolgáltatások, ellátá-
sok, juttatások révén mindennapi életükben 
közvetlenül is érezzék.

Hassay Zsófia fontos visszajelzésnek ne-
vezte, hogy a kormány a terézvárosi önkor-
mányzatban folyó munkát az Idősbarát Ön-
kormányzat Díj adományozásával ismerte el. 
Köszönetet mondott mindazoknak, akik a 
kerület szociális és egészségügyi intézménye-
iben dolgoznak és az említett területeken so-
kat tesznek a kerületben élőkért.

Az év történéseit számba vevő beszámoló-
jának végén Hassay Zsófia felidézte a Szinyei 
Merse Pál Gimnázium diákjait 2017 január-
jában, Verona mellett ért tragikus balesetet, 
majd az áldozatok emléke előtt a teremben 
lévők egyperces csenddel tisztelegtek.

Simonffy Márta humánterületért felelős al-
polgármester az Operaház és a Zeneakadémia 
előtti nagyszabású hangversenyek mellett a ta-

vasztól őszig tartó Hunyadi téri TÉR/ZENE – 
ZENE/TÉR programsorozatig részletesen be-
számolt az önkormányzat által a lakosság szá-
mára ingyenesen szervezett kulturális rendez-
vényekről. Mint fogalmazott, a Hunyadi téri 
műsorfolyam összeállításakor a legkülönbö-
zőbb műfajú koncertek, előadások felvonul-
tatásával igyekeznek minden korosztály szá-
mára értékes és szórakoztató kikapcsolódást 
nyújtani. Felidézte, hogy e rendezvények kö-
zös jellemzője, hogy az évek során a kezde-
ményezések a terézvárosiak körében népsze-
rű hagyománnyá nemesedtek. Álláspontja 
szerint a megkezdett úton járva a már bevált 
programokat is tovább kell vinni, ám termé-
szetesen mindig érdemes friss és új lehető-
ségeket teremteni. Ezt a gondolkodásmódot 
mutatja, hogy a Hunyadi téren a már megszo-
kott koncertsorozat mellett a jeles kortárs író-
kat, költőket bemutató bensőséges hangulatú 
találkozókkal a Líra Pontban otthonra talált az 
irodalom is.

Bundula Csaba tájékoztatásért és ingat-
langazdálkodásért felelős alpolgármester 
szólt azokról a korábbi városvezetés által el-
kótyavetyélt ingatlanokról, amelyeket a jelen-
legi városvezetés peres úton visszaszerzett. 
Az Andrássy út 21.-ről és 47.-ről elmondta, 
az épületek és a benne élők sokéves hányat-
tatásai immáron véget értek. Mivel a szóban 
forgó házak felújításának költségei túlságo-
san nagy összeget vontak volna el a közösségi 
kasszából, ezért az önkormányzat több száz-
millió forintos bevételt szerezve – törvénye-
sen és a megfelelő garanciákkal – értékesí-
tette az ingatlanokat. A lakásgazdálkodásról 

Dr. Vilics Csilla aljegyző, 
dr. mogyorósi sándor jegyző, 
hassay zsófia polgármester és
simonffy márta alpolgármester
a közmeghallgatáson
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eredményes év után – közmeghallgatást tartott a testület
elmondta: az önkormányzat a szociális bér-
lakásait az évente kétszer meghirdetett átlát-
ható, az igényeket objektív szempontok alap-
ján elbíráló pályázat útján adja ki. Hangsú-
lyozta: az önkormányzat gazdálkodásában 
továbbra is az ingatlanok hasznosítására tö-
rekszik, változatlanul csak azokat értékesíti, 
amelyeknek a fenntartása, felújítása arányta-
lanul sok pénzt emésztene fel, és a beruházás 
megtérülése nagy kockázattal járna.

Az alpolgármester a Jókai tér tavasszal 
megkezdődő felújításáról szólva elmond-
ta, a lakosság bevonásával készülnek a ter-
vek. A cél, hogy egy pihenésre alkalmas, na-
gyobb zöld felületű, rendezett és esztétikus 
tér jöjjön létre.

Papp László gazdálkodásért és fejlesztés-
politikáért felelős alpolgármester ismertet-
te az önkormányzat költségvetési tervezésé-
nek menetét és részleteit. Terézváros önkor-

mányzata a rendelkezésére álló forrásokat 
minden esetben meghatározott célkitűzések 
köré csoportosítja. Tájékoztatása szerint az 
önkormányzat évek óta hitelfelvétel és hitel-
keret igénybevétele nélkül gazdálkodik. Bár a 
pontos számok még nem állnak rendelkezés-
re, már látható, hogy a kerület költségvetési 
többlete tavaly jelentősen meghaladta a ter-
vezett összeget.

Az alpolgármester a Hunyadi téri vásár-
csarnok rekonstrukciójáról szólva elmond-
ta: rövidesen befejeződik a négy ütemre ter-
vezett beruházás második szakasza is. Az 
építkezéssel párhuzamosan a vagyonkeze-
lő munkatársai elismerésre méltó előkészítő 
munkát végeznek. A hatósági engedélyezési 
folyamatokat jelentős mértékben gyorsítja, 
hogy a kormány a beruházással kapcsolatos 
közigazgatási, hatósági ügyeket nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt kategóriába so-

rolta. Tudatta, hogy decemberben megérkez-
tek a harmadik és negyedik ütemre vonatko-
zó építési engedélyek. Hangsúlyozta: a hát-
ralévő munkák fedezetét az önkormányzat 
teljes egészében biztosította, és hogy Teréz-
város önkormányzatiságának történetében a 
legnagyobb értékű közbeszerzési eljárásának 
elindítása előtt áll.

A társasházak felújítására biztosított ön-
kormányzati támogatásról szólva az alpol-
gármester elmondta, két és fél évvel ezelőtt 
célként fogalmazták meg, miszerint olyan 
változtatásokra van szükség, hogy a pályá-
zati lehetőséggel a lehető legtöbb embernek 
segítsenek. A szemléletváltásnak köszönhe-
tően, míg korábban 37, tavaly 147 társasház 
nyert a felújítási munkákhoz önkormányzati 
támogatást. Lakásokra bontva ez azt jelenti, 
hogy a korábbi 650-hez képest 4700 lakástu-
lajdonos kapott segítséget. Hat évvel ezelőtt 
a támogatási keret 89 millió, 2017-ben 370 
millió forint volt, a vissza nem térítendő részt 
pedig 20-ról 30 százalékra emelte az önkor-
mányzat – tette hozzá.

a vásárcsarnok felújítása. a beszámolók után a kerület 
vezetői válaszoltak a résztvevők kérdéseire. a legtöbben – han-
got adva örömüknek, hogy megújul a vásárcsarnok – az építke-
zés költségeire, az ahhoz kapcsolódó forgalomtechnikai válto-
zásokra, valamint a befejezés dátumára kérdeztek rá. Hassay 
zsófia elmondta: a vásárcsarnok teljes rekonstrukciójának be-
csült összege 4,5 milliárd forint, ha minden a tervek szerint tör-
ténik, akkor az építkezés 2019 nyarán fejeződhet be. Hangsú-
lyozta: a parkolást is érintő közlekedési változásokat mindig a 
folyamatban lévő munkákhoz igazítják annak érdekében, hogy 
csökkentsék az építkezéssel járó kellemetlenségeket.

egészségnapok. az egészségnapokat jó kezdeményezés-
nek minősítő, a program bővítését szorgalmazó javaslatra rea-
gálva a polgármester kifejtette: a szűrővizsgálatok összeállításá-
ban és az egészségnapok megrendezésének gyakoriságában egy-
aránt messzemenően figyelemmel kísérik az itt élők igényeit.

sportolási lehetőségek. Kedvező választ kapott az a 
kérdező is, aki a sportPont létrehozását dicsérve az iránt ér-
deklődött, hogy tervezi-e az önkormányzat hasonló létesítmé-
nyek építését. a polgármester hangsúlyozta: folyamatosan ke-

resik a módját, hogyan tudnák növelni a kerületben a sportolási 
lehetőségeket. Mint fogalmazott: ezzel kapcsolatban nagy ter-
veik vannak.

óvodafelújítások. az óvodák felújítási programjáról kér-
dezőnek is jó hírrel szolgált a polgármester, mint mondta, a 
Mesevilág Óvodát 2013-ban, a játékvár Óvodát 2016-ban, a Fa-
sori Kicsinyek Óvodáját 2017-ben újította fel az önkormány-
zat, az idén pedig a katolikus óvoda rekonstrukciójával foly-
tatják a sort.

élhető terézváros. a városgazdálkodási és környezet-
védelmi bizottság külsős tagjának, juhász Tímeának azon fel-
vetésére reagálva, hogy az önkormányzat semmit nem tesz an-
nak érdekében, hogy csökkentse a kerület földrajzi és építésze-
ti adottságai miatt magas környezetterhelést, Bundula Csaba 
alpolgármester hangsúlyozta: az önkormányzat már az elmúlt 
esztendőkben is számos intézkedést hozott a környezetkáro-
sító hatások enyhítésére. Példaként említette, hogy elektro-
mos autókat vásárolt a kerületi rendőrségnek, a közterület-fel-
ügyeletnek, a Terézvárosi vagyonkezelő zrt.-nek és a Terézvá-
rosi Foglalkoztatást elősegítő nonprofit Kft.-nek, a közterek 
rendbetételekor növelte a zöld felületeket. a jókai tér idei meg-
újításánál a zöldterület megnagyobbítása is ezt a célt szolgál-
ja – fűzte hozzá. ezenkívül a parkolási rend közelmúltban beve-
zetett változásai is a forgalmat csillapítják – jegyezte meg. Tá-
jékoztatása szerint 2018-ban szakértők bevonásával az önkor-
mányzat átfogó felmérést készíttet arra vonatkozóan, hogy a 
kerületben hova lehet újabb fákat, bokrokat ültetni.

hostelek. a közmeghallgatáson dr. vilics Csilla aljegyző 
tájékoztatásából az is kiderült, hogy a most elfogadott telepü-
lésképi rendelet hatékony eszközt ad a társasházak kezébe a 
sok panaszra okot adó egyéb szálláshelyekkel kapcsolatban, a 
társasházi szervezeti és működési szabályzatok módosításával 
a jövőben korlátozhatják ezek létesítését.

Kérdések, válaszok
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Száztízmillió a rendőrségnek
A Budapesti Rendőr-főkapitányság és Te-
rézváros önkormányzata között három 
szerződés van hatályban a közbiztonság 
megerősítését szolgáló rendőri tevékeny-
séggel kapcsolatosan. Ezek a közterületi 
térfigyelő rendszer üzemeltetésére, illetve a 
túlszolgálat finanszírozására vonatkoznak. 
A képviselő-testület döntése szerint a meg-
állapodások szövege a jövőben nem módo-
sul, a rendőrség 2018-ban is 110 millió fo-
rint támogatást kap a kerület közbiztonsá-
gának megerősítése érdekében.

Alapítványok támogatása
Simonffy Márta kultúráért is felelős alpol-
gármester saját költségvetési kerete terhére 
két alapítvány támogatását kezdeményez-
te. Ennek eredményeként anyagi segítsé-
get kap a Tóth Aladár Alapítvány az isko-
la női kara Népszerű karácsonyi dallamok 
című CD-je megjelentetésének költségeire. 
Ugyancsak az alpolgármesteri keretből kap 
anyagi támogatást a Magyar Színházi Em-
lékezetért Alapítvány. Az Országos Színhá-
zi Intézet szakmai berkein belül működő 
szervezet ezt az összeget a Terézvárosban 
élt Balázs Samu színművészről szóló könyv 
megjelentetésének költségeire szeretné for-
dítani. A Kossuth-díjas művész 1948 és 
1981 között a Benczúr utca 48. szám alat-
ti házban lakott; emlékét a falon tábla őrzi.

Együttműködés a nemzetiségi 
önkormányzatokkal
A törvényi előírásoknak megfelelően Te-
rézváros önkormányzata felülvizsgál-
ta a nemzetiségi önkormányzatokkal kö-
tött együttműködési megállapodásokat. A 
képviselő-testület döntése szerint a meg-
lévő megállapodásokat változatlan formá-
ban és tartalommal fenntartják a bolgár, 
görög, német, örmény, roma, román, ru-
szin, szerb és szlovák önkormányzattal is.

Beszámolt a polgármesteri hivatal
A képviselő-testület megismerte és elfogad-
ta a polgármesteri hivatal 2017-es tevékeny-
ségéről szóló beszámolót. A dr. Mogyorósi 
Sándor jegyző általi előterjesztésből egyebek 
mellett kiderült, hogy az iktatott ügyek szá-
ma 88 219 volt, a képviselő-testület 11 alka-
lommal tartott ülést, ebből 9 rendes, 2 rend-
kívüli volt. Az üléseken a testület 32 rende-
letet alkotott és 312 határozatot hozott.

A kerületben 3504 üzlet műkö-
dik, ebből 911 vendéglátóegység. Eltérő 
nyitvatartása 233 üzletnek van. A hiva-
tal munkatársai 154 alkalommal összesen 
328 üzletet ellenőriztek. 2016 áprilisa óta 
folyamatos és rendszeres ellenőrzés folyik 
a szálláshelyeken is. 2017-ben 87 alkalom-
mal összesen 197 szálláshelyet vizsgáltak.
A rendészeti osztály napi 24 órás, telefo-
nos ügyelettel megerősített szolgálatot lá-

tott el, amelynek során mintegy 20 ezer 
esetben intézkedtek, kiszabtak 3324 hely-
színi bírságot, 3278 alkalommal az elkö-
vető távollétében bírságoltak. Szociális és 
egészségügyi területen 7531 ügy volt fo-
lyamatban, ebből 2259 eseti támogatás, 
616 lakhatási, 483 gyógyszer-, 1121 fűtés-
támogatás témakörben.

Bölcsődék és óvodák 
nyári zárvatartása
A testület által elfogadott határozat szerint 
Terézvárosban a Kincseskert, a Játékvár és 
a Szív Óvoda az idén június 18. és július 20. 
között, a Fasori, a Mesevilág és a Patrona 
Hungariae Óvoda pedig július 23. és au-
gusztus 17. között tart zárva. Az önkor-
mányzat ügyeleti rendszerrel gondoskodik 
minden óvodás gyermek elhelyezéséről a 
nyári szünetben is. Az „ügyeletes nyitva 
tartó” óvodában kapnak helyet azok a gye-
rekek, akiknek a szülei ezt kérik. Az ügye-
letet mindezek alapján az óvodák felvált-
va látják el a gyermekek kölcsönös fogadá-
sával úgy, hogy a kerületi óvodás gyerme-
kek ellátása biztosított legyen a földrajzilag 
legközelebb működő intézményben a teljes 
nyári időszakban, abban az esetben is, ha a 
gyermek saját óvodája zárva van.

Építési terület lesz az Opera körül
A Magyar Állami Operaház korszerűsíté-
se a közelmúltban megkezdődött. A felújí-
tási munkák kivitelezéséhez szükséges a te-
rézvárosi önkormányzat tulajdonában lévő 
közterületek (Hajós utca 5–17., Lázár utca 

Terézváros képviselő-testülete december 21-én tartotta tavalyi utolsó 
ülését. A grémium egyebek mellett a rendőrség és több alapítvány tá-
mogatásáról is döntött.
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16–22. és Dalszínház utca 6–10.) építési-
felvonulási terület céljára történő kialakítá-
sa 2018. január 2. és december 31. között. 
A testület úgy döntött, hogy ezt a munkála-
tokat végző cég közterület-használati díj el-
lenében hasznosíthatja. A havonta fizeten-
dő összeg nettó 9 millió 319 ezer 500 fo-
rint, ami éves szinten nettó 111 millió 834 
ezer forint.

Megújulhat a köröndi ház
Gazdára találtak a tragikus sorsú, részben le-
égett Kodály köröndi ház önkormányzati tu-
lajdonban lévő lakásai, így újabb akadály há-

rult el az elől, hogy az épület megújulhasson. 
Mint ismeretes, a 2014. július 15-én keletke-
zett tűzben jelentős részben kiégett az And-
rássy út 83–85. szám alatt lévő ház, a harma-
dik emelet szinte megsemmisült. A felújítást 
csak tőkeerős beruházó cég tudja elvégezni, 
amihez szükségessé vált az önkormányzati 
ingatlanok értékesítése. Ezért Terézváros ön-
kormányzata – a ház lakóinak kérését mesz-
szemenően figyelembe véve – pályázati úton 
értékesítette az Andrássy út 83–85. szám alatt 
lévő csaknem 11 százaléknyi tulajdoni há-
nyadát. Ismeretes továbbá, hogy a 2014-es 
tűzeset után az önkormányzat több mint 260 
millió forintot költött az életveszély elhárítá-
sára, majd az otthonukat elhagyni kénysze-
rülő emberek lakhatását támogatta 44 millió 
forinttal. A lakók megsegítése mellett a kerü-
let vezetése arra törekedett, hogy a műemléki 
épület a felújítás után újra olyan állapotba ke-
rüljön, amely méltó a patinás múltjához. Eh-
hez most közelebb kerültünk, a Körönd Kon-
cepció Ingatlanfejlesztő Kft. ugyanis 273 mil-
lió forintért megvásárolta az önkormányzat 
ingatlanjait.

Elfogadták Terézváros 
Településképi Rendeletét
A településkép védelme nem új feladat, ed-
dig is több önkormányzati rendelet volt ha-
tályban, amely e célt szolgálta. A törvény 
értelmében viszont ezeket egy rendeletbe 
kell foglalni, amely egyúttal tartalmi felül-
vizsgálatot is jelent. A kormányrendeletnek 
megfelelően partnerségi egyeztetés kereté-
ben két lakossági fórumot is tartottak a ke-
rületben (2017. március 14-én és augusz-
tus 10-én), amelyeken a bemutatott terve-
zetekkel kapcsolatban a résztvevők számos 
észrevételt, javaslatot tettek.

A képviselő-testület novemberi határoza-
tával a partnerségi egyeztetést lezárta, illetve 
elfogadta Terézváros Településképi Arcula-
ti Kézikönyvét, amely alapján kidolgozták a 
Terézváros Településképi Rendeletét. Az új 
rendelet tartalmazza a kerületi védelem alatt 
álló építészeti értékek listáját, amelynek fe-
lülvizsgálatára szintén sor került.

A felülvizsgálat időszakában a tulajdo-
nos írásban kezdeményezte a Paulay Ede 
utca 52. szám alatti épület védettségének 
megszüntetését. A kezdeményezéssel ösz-
szefüggésben elkészített értékvédelmi do-
kumentáció alapján az épület – korábban 
a jelenlegi tulajdonos ingatlanszerzése előtt 
történt átépítések miatt – elvesztette a vé-
delem alapjául szolgáló építészeti értéke-
it, így a védelem fenntartása nem indokolt.

Az ülésen két hozzászóló: Nagy Zsolt, 
egy Facebook-csoport képviseletében és Ke-

lemen Miklós civil örökségvédő azon aggo-
dalmuknak adtak hangot, hogy ezzel egy ré-
gi épület vész majd el, s a turisták főként a 
századfordulós utcakép miatt látogatják Bu-
dapest belvárosát. Ugyanakkor Matus Ist-
ván, Terézváros főépítésze és Simonffy Már-
ta alpolgármester arról szólt, hogy a szóban 
forgó épület nem tartozik a jelentős építé-
szeti értékek közé, s amennyiben egy meg-
felelően megtervezett új épület kerül a he-
lyére, az jól beilleszkedhet az utcaképbe.

A testület az eredeti előterjesztést elfo-
gadta, így megszületett Terézváros Tele-
pülésképi Rendelete.

Megváltoznak
a szálláshelyekre
vonatkozó szabályok

Az elfogadott településképi 
rendelettel változnak az utóbbi 
időben sok kerületi lakos életét 
megkeserítő szálláshelyekkel 
kapcsolatos szabályok, részben 
drágul a lakások ilyen célra tör-
ténő hasznosítása, részben a 
társasházak dönthetnek erről a 
tevékenységről.

2018. január 1-jétől Terézvárosban a ren-
deltetés megváltoztatásához (ilyen a lakó-
funkció szálláshelyre történő változtatá-
sa) településképi bejelentési eljárást kell le-
folytatni. ennek keretében kell megoldani 
a rendeltetéshez előírt számú parkolóhely 
biztosítását a tulajdonosnak. a parkolóhely 
létesítésére és megváltására a képviselő-
testület külön rendeletet alkotott. ez alap-
ján előbb megvizsgálják, hogy az eredeti 
funkció esetén mennyi parkolóhelyet ír elő 
a szabályozás, aztán azt, hogy az új funk-
ció esetében mekkora ez a szám, majd a 
kettő különbsége alapján megkapják, hogy 
mennyi plusz parkolóhelyet kell kialakíta-
ni, amennyiben erre nincs mód, pénzben 
megváltani. 

ugyancsak feltétele a szálláshely 
üzemeltetésének, hogy az adott társas-
ház szervezeti Működési szabályzata 
ne tiltsa ezt a tevékenységet.

Következő számunkban részlete-
sen beszámolunk a döntés hátteré-
ről, addig is, akit a pontos jogi szabá-
lyozás érdekel, az kérjük, keresse fel 
az önkormányzat  honlapját (www.
terezvaros.hu).

Simonffy márta 
alpolgármester
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rendőreit jutalmazta Terézváros

Az ünnepségen dr. Kecskés Tamáson, a te-
rézvárosi rendőrkapitányon és az állomány 
tagjain kívül részt vett dr. Kuczik János Zol-
tán ezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság főtanácsosa, rendészeti főkapitány-he-
lyettes, Hassay Zsófia, Terézváros polgár-
mestere, Bundula Csaba, Papp László alpol-
gármester, Lindmayer Viktor képviselő, a 
Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságá-
ért Közalapítvány elnöke.

Beszédében a polgármester hangsú-
lyozta: a terézvárosi önkormányzat az év 
végéhez közelítve mérleget készít. A köz-
rend és a közbiztonság kiemelt terület, 
így nagyon fontosnak tartja, hogy érté-
keljék és elismerjék azt a munkát, amelyet 
a rend őrei minden áldott nap végeznek. 
Mint mondta, mindig örömmel szól arról 
a példaértékű együttműködésről, amely 
az önkormányzat és a kerületi rendőrka-

pitányság között hosszú évek óta tökélete-
sen működik. 

Kiemelte: a statisztikai adatok kimutat-
hatóan láttatják, hogy a kerületben a rend-
őrség egyre nagyobb hatékonysággal dolgo-
zik. Az elmúlt esztendőkben a kerületi ka-
pitányság állománya nőtt, megfiatalodott, 
magasan képzett, jól motivált – hűen a jel-
szóhoz: „Szolgálunk és védünk” – a nyilvá-
nosság és a lakosság felé empatikusan cse-
lekvő és kommunikáló szakembergárdá-
vá vált. A kerületben dolgozó rendőrök 
nemcsak megőrzik, de nap mint nap erő-
sítik az általuk viselt egyenruha megbecsü-
lését. Szavai szerint az önkormányzat veze-
tői igyekeznek ezt a folyamatot értékén ke-
zelni, becsben tartani, megőrizni a munka-
társakat, figyelemmel, szolgálati lakással, a 
munka- és szolgálati körülmények javítá-
sához adott támogatással, illetve a rendőri 

hivatás ünnepén, valamint az év végén im-
már hagyományosnak mondható anyagi és 
erkölcsi elismerésekkel.

Beszédének végén Hassay Zsófia az önkor-
mányzat, a kerületben dolgozók és tanulók, 
valamint az itt élő negyvenezer ember nevé-
ben megköszönte az állomány tagjainak és a 
rendőrség vezetőinek egész éves szolgálatukat, 
helytállásukat, elhívatottságukat, munkabírá-
sukat, szakértelmüket, tenni akarásukat.

A polgármester köszöntőjét követően ke-
rült sor a jutalmak átadására, majd a kerü-
leti rendőrkapitány, Kecskés Tamás hang-
súlyozta: fontosnak tartja, hogy a rendőrök 
21. századi színvonalon, szolgáltatásként lás-
sák el a feladatot, amelyet a jogalkotók rá-
juk bíztak. Hozzátette: legalább ilyen lénye-
ges, hogy munkájukkal megtartsák azt a bi-
zalmat, amit a szemléletváltásnak és az ered-
ményeknek köszönhetően megszereztek. 
Zárszavában a kapitány ismételten megkö-
szönte az önkormányzattól kapott támoga-
tást, amely hozzájárul ahhoz, hogy munka-
társaival együtt korszerű eszközökkel, sze-
rethető munkakörnyezetben és feltételek kö-
zött dolgozhatnak.

Magas színvonalú, lelkiismeretes munkájukért vehettek át jutalmat a ke-
rületi rendőrök december 11-én az Eötvös10-ben. A terézvárosi önkor-
mányzat évente két alkalommal, Szent György napján és az esztendő vé-
gén fejezi ki ily módon elismerését azoknak, akik példamutató módon vi-
gyázzák az itt élők és az idelátogatók biztonságát.

elismerés 
a tűzoltóknak
A hagyományoknak megfelelően 
az önkormányzat közbiztonsági 
alapítványa december 8-án jutal-
mazta meg a kerület tűzoltóit.

Az önkormányzat, valamint a Terézváros 
Közrendjéért és Közbiztonságáért Közala-
pítvány (TEKA) jutalomban részesítette és 
megvendégelte a Közép-pesti Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség Belvárosi Katasztró-
favédelmi Őrsének munkatársait.

Az eseményen Bundula Csaba alpol-
gármester köszöntötte a jelenlévőket és 
rövid beszédében hangsúlyozta: az ön-
kormányzat vezetése nagyra értékeli a 
tűzoltók, katasztrófavédők munkáját, és 
ezt igyekszik kifejezni minden évben ez-
zel a gesztussal.

Jurás-Pálinkás Gábor százados, a Bel-
városi Katasztrófavédelmi Őrs vezető-
je elmondta: a terézvárosi önkormány-
zat, illetve a TEKA az évenként kétszer 
átadott pénzjutalmon túl más módon 
is rendszeresen segíti munkájukat. Az 
idén például eszközbeszerzéshez kap-
tak támogatást, amiből egyebek mellett 
egészségmegőrzést szolgáló berendezést 

vettek a konditermükbe, de jutott az ok-
tatásokat könnyebbé tevő elektronikai 
eszközökre és a tűzoltók konyhájában 
edényekre is.
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Kiosztották az okleveleket 
a tanfolyamzárón

Az oklevelek átadásával zárultak december 18-án a tavaly őszi tanfolya-
mok az Eötvös10-ben.

Papp László alpolgármester köszöntő-
beszédében emlékeztetett arra, hogy 
két hónappal ezelőtt angol nyelvből hu-
szonhatodszor, számítógép-felhaszná-
lási ismeretekből huszadik alkalommal 
indított ingyenes tanfolyamokat a te-
rézvárosiaknak az önkormányzat. Má-
ra ezek a képességek elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy kapcsolatba tudjunk lép-
ni tágabb környezetünkkel. Az ismeret-
szerzéshez, a tömegkommunikáció, a 
közösségi média használatához szüksé-
ges a modern eszközök kezelése, az an-
gol nyelv tudása.

Tavaly ősszel először indult – kezdő 
szinten – német tanfolyam az Eötvös10-
ben. Ahogyan Papp László fogalmazott: 
„A német nyelv, a germán/német kultú-
ra számunkra – különösen itt, Terézvá-
rosban – klasszikusabb műveltségi elem, 
mint az angolszász hagyományok vagy az 
információs technológia ismerete.”

Végezetül az alpolgármester köszönetet 
mondott a számítástechnikát oktató szak-
embereknek és nyelvtanároknak, valamint 
ígéretett tett arra, hogy a képzések az idén is 
folytatódnak, az ehhez szükséges anyagi, inf-
rastrukturális és humánfeltételeket az önkor-
mányzat igyekszik továbbra is biztosítani.

A tanfolyam zárásaként Papp László 
a sikeresen teljesítőknek átadta a tanfo-
lyam elvégzését igazoló okleveleket. A je-
lenlévők közül dr. Horváth Viktória tol-
mácsolta társai köszönetét az alpolgár-
mesternek és az önkormányzat vezetésé-
nek, valamint a tanfolyamot megszervező 
és lebonyolító szakembereknek, oktatók-
nak. Mint mondta, ő maga több képzé-
sen is részt vett, élvezettel tanult és öröm-
mel veszi, hogy a tanfolyamok a jövőben 
is folytatódnak.

Az eseményt a Szinyei Merse Pál Gim-
názium 9–10. évfolyamos tanulóinak ver-
ses, zenés összeállítása színesítette.

városünnep 
Lentiben

Várossá válásának 39. évforduló-
ját ünnepelte január 6-án testvér-
városunk, Lenti.

A rendezvény ünnepi szentmisével kez-
dődött a Szent Mihály-templomban, 
majd a résztvevők a művelődési köz-
pont színháztermében tekinthették meg 
a műsort, valamint itt adták át a városna-
pi kitüntetéseket is.

Horváth László, Lenti polgármestere 
köszöntőjében elmondta: a város 2017-
ben eredményes évet zárt, majd beszélt 
az elmúlt évben megvalósult fejleszté-
sekről, a jövőbeni fejlesztési tervekről, 
valamint köszönetet mondott azért az 
összefogásért, ami a településen megva-
lósult. Mint mondta: 2018 a küzdelem, a 
szorgalom és a fejlődés éve lesz.

Fazekas Sándor földművelésügyi mi-
niszter ünnepi beszédében felidézte a 
település történetét, majd arról beszélt, 
hogy Lenti a magyarság végvára, hiszen 
a határ közelében is hűséges maradt az 
országhoz. Hozzátette: Lenti a sikeres új-
rakezdés városa is, hiszen 1990 után jó 
néhány település korábbi fejlődési pá-
lyája megtört, viszont itt az idegenfor-
galomban megtalálták a kiugrási pontot. 
Méltán lehetnek büszkék a termálfürdő-
re, ahol kiváló a vízminőség és világszín-
vonalú szolgáltatások vannak.

Terézvárost az eseményen Hassay Zsó-
fia polgármester képviselte, a Tóth Aladár 
Zeneiskola növendékei pedig az ünnepi 
műsor keretében léptek színpadra.

Papp László alpolgármester
adta át az okleveleket

szentmisével
kezdődött az ünnep

Terézvárost 
a Tóth Aladár zeneiskola 
növendékei képviselték

A szinyei Merse Pál gimnázium 
tanulói adtak műsort
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Cirkuszi előadás karácsonyra
Terézváros önkormányzata, a hagyományokhoz híven, decemberben 
cirkuszi előadással kedveskedett a kerületieknek.

December 16-án a Fővárosi Nagycirkusz 
Csodagömb – Cirkuszi nagykarácsony cí-
mű előadását nézhették meg a terézváro-
si gyerekek szüleik és nagyszüleik társasá-
gában. A műsor kezdete előtt Hassay Zsófia 
polgármester tett fel a produkcióhoz kap-
csolódó kérdéseket, majd a helyesen vála-
szoló gyerekek értékes ajándékot kaptak. 

A cirkusz műsorán év végéig volt látha-
tó a színvonalas előadás, amely igazi ünne-
pi produkció, a fellépők, a dekoráció mind-
mind a karácsony hangulatát elevenítették 
meg a porondon. A nemzetközi fellépők 

mellett hazai kiválóságot is láthatott a kö-
zönség, Halasi Márk levegőben bemutatott 
karikaszáma méltán varázsolta el a nézőket. 

Márk 2004-ben szerezte meg artistamű-
vészi diplomáját a Baross Imre Artistakép-
ző Intézetben, két év múlva pedig már a vi-
lág egyik leghíresebb cirkuszművészeti tár-
sulatánál próbált Montrealban, a Cirque du 
Soleil központjában, és nyolc évig turnézott 
a társulattal. Természetesen a bűvész sem 
maradhatott ki az előadásból, és volt miért 
izgulni, aztán tapsolni a számos akrobatikai 
bemutató alatt.

Színházi előadással ajándékozta 
meg a kerületben élőket a terézvá-
rosi önkormányzat. Az Eötvös10 
zsúfolásig megtelt színháztermé-
ben december 19-én a Turay Ida 
Színház előadásában az Egy rég-
volt karácsony című darabot lát-
hatták az érdeklődők.

Az előadás előtt Simonffy Márta alpolgármes-
ter köszöntötte a kerületben élőket. Beszédé-
ben utalt az ünnep valódi jelentésére, életünk-
ben betöltött szerepére. Hangsúlyozta: a mos-
tani színházi este – a Hunyadi téri koncer-
tek, az Operaház, a Zeneakadémia előtti téren 
rendezett szabadtéri előadások, a más ünnep-
hez, eseményhez kötődően az Eötvös10-ben 

ingyenesen látogatható műsorokkal, a kö-
zösen használt terek, épületek megújításával 
egyetemben – szervesen illeszkedik azoknak 
az örömszerző ajándékoknak a sorába, amely-
lyel az önkormányzat igyekszik a kerületben 

lakók életét szebbé, tartalmasabbá, kényelme-
sebbé és otthonosabbá tenni.

Az alpolgármester maga és az önkormány-
zat nevében minden jelenlévőnek és Terézvá-
rosban élőnek áldott, szép karácsonyt és sok-
sok örömöt, boldogságot kívánt. 

A Turay Színház kiváló színészeinek – 
Bencze Ilona Jászai Mari-díjas érdemes mű-
vész, Bregyán Péter, Benkő Péter Jászai Ma-
ri-díjas és Sövegjártó Áron – előadásában be-
mutatott darabban nemcsak karácsonyi ver-
sek, melódiák hangoztak el, hanem az élet 
fontos kérdéseiről is szó esett a szeretet ünne-
pe kapcsán: van-e értelme az eszeveszett ro-
hanásnak, pótolható-e a családi együttlét he-
lyett másra fordított idő vagy ez mint lehető-
ség örökre elveszett?

színházi előadás a terézvárosiaknak
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Terézváros őrzi az áldozatok emlékét
A Jókai utca 1. szám alatt található 
házból a nyilasok által elhurcolt áldo-
zatokra emlékeztek január 8-án.

Hetvenhárom esztendővel ezelőtt, 1945 ja-
nuár 7-éről január 8-ára virradó éjjel hur-
colták el a nyilasok a svéd nagykövetség 
védelme alatt álló Jókai utca 1. számú ház-
ban menedékre lelt zsidó honfitársainkat. 
A biztos haláltól a nőket és a gyermekeket 
Raoul Wallenberg mentette meg, közben-
járására őket a gettóba kísérték. A férfiakat 

azonban a nyilasok kegyetlenül megkínoz-
ták, majd a Dunába lőtték.

A terézvárosi önkormányzat és a Te-
rézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Zrt. közös megemlékezésén Bálint And-
rás Kossuth-díjas színművész, Terézváros 
díszpolgára idézte fel a borzalmas éjsza-
kán történteket. Szavai szerint közös fele-
lősségünk, hogy e borzalmak soha ne is-
métlődhessenek meg. Rövid beszédét kö-
vetően az áldozatok és az életmentő Wal-
lenberg előtt tisztelegve Radnóti Miklós: 

Sem emlék, sem varázslat című versét sza-
valta el. 

Zucker Immánuel kántor imával emlé-
kezett a féktelen terror ártatlan áldozataira. 

Az imát követően a kegyeleti ünnep-
ség végén, a homlokzaton és a lépcsőház-
ban található emléktáblánál Terézvárosi 
önkormányzata nevében Papp László al-
polgármester, a kerületi polgárok, civil 
szervezetek és az egyházak képviselői, 
helyezték el az emlékezés köveit és virá-
gait. 

Gidófalvy Lajosra emlékeztek
Koszorúzással emlékeztek Gidófalvy 
Lajos főhadnagyra december 22-én 
az Andrássy Hotel előtt.

Gidófalvy Lajos főhadnagy, posztumusz ezre-
des emléke előtt tisztelegtek mindazok, akik 
december 22-én megkoszorúzták az egykori 
kisegítő honvédelmi karhatalmi zászlóalj pa-
rancsnokának Andrássy Hotel falán elhelye-
zett emléktábláját.

Szörnyű események helyszíne volt 1944. 
december 24-én az Andrássy út és a Munká-
csy Mihály utca sarkán lévő épület. Nyilasok 
fegyverrel támadták meg az itt lévőket, a ház 
elhagyására kényszerítették a falak között ad-
dig menedéket talált árva gyerekeket. Jó szán-
dékú emberek erről értesítették a közelben 

szolgálatot teljesítő katonákat, parancsnokuk, 
Gidófalvy Lajos pedig azonnal intézkedett. Mi-
re a katonák a helyszínre értek, a nyilasok már 
négy gyereket és három felnőttet meggyilkol-
tak. A kibontakozó fegyveres harc eredménye-
ként a nyilasok a további pogromtól elálltak, a 
gyerekeket a Radetzky-laktanyába és a Szív ut-
cai egyik nyilas épületbe terelték.

Minderről a koszorúzás előtt Bősze József 
nyugállományú alezredes, a koszorúzást szer-
vező Gidófalvy Emlékbizottság elnöke be-
szélt. Gidófalvyt 1991-ben posztumusz őr-
naggyá léptették elő. Budapesten utca és lakó-
telep viseli nevét, két helyen emléktábla örö-
kíti meg a hős parancsnok és az általa vezetett 
zászlóalj tetteit. A Yad Vashem Intézet 1996-
ban Világ Igaza kitüntető címmel ruházta fel.

A rövid beszéd után az ott lévők elhelyez-
ték az emlékezés virágait. Terézváros önkor-
mányzatát Bundula Csaba alpolgármester 
képviselte.

Bálint András

Az önkormányzat képviseletében
Bundula Csaba alpolgármester

koszorúzott
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Örömünnep 
a nyugati téren

Huszadik esztendeje a Nyugati tér 
ad otthont a fővárosban az egyik 
legnagyobb zsidó vallási ünnep-
nek, a hanukának. A nyolcnapos 
hanuka hetedik napi gyertyagyúj-
tásán, december 18-án részt vett 
Bagdy Gábor főpolgármester-he-
lyettes, Hassay Zsófia, Terézváros, 
Tóth József, a XIII. kerület polgár-
mestere és Köves Slomó, az Egysé-
ges Magyarországi Izraelita Hitköz-
ség (EMIH) vezető rabbija.

Faith asher, az eMIH rabbija ünnepi beszédében 
hangsúlyozta: a hanuka ünnepe szinte minden-
kinek mást jelent, van, akinek a gyertyákat, van, 
akinek a nyolc napra elegendő olajat és persze 
van, aki számára leginkább a hanukai fánkot. 
Hangsúlyozta: elődeinkhez hasonlóan nekünk is 
áldozatokat kell hozni zsidóságunkért, a feleba-
ráti szeretetért és mindazért, amit különlegesen 
fontosnak tartunk.

a rabbi beszédét követően Bagdy Gábor fő-
polgármester-helyettes köszöntötte az ünneplő-
ket, s tolmácsolta Tarlós István főpolgármester 
szívélyes üdvözletét. Kijelentette: biztos benne, 
hogy még azok is, akik csak véletlenül erre sé-
tálva csatlakoznak az ünneplőkhöz, s talán vé-
gig sem gondolják, mit is jelenthet maga ez az 
ünnep, azok is találnak valami közöset, valami 
olyat, ami összeköt bennünket. a főpolgármes-
ter-helyettes a hanukát, a fény ünnepét az ad-
venti ünnephez hasonlította, hiszen mint mond-
ta: hétről hétre ott is egyre több gyertyaláng ég, 
ami jelenti a meleget, a közösséget és természe-
tesen a fényt. a fény persze akkor igazán nagy 
öröm, amikor az éjszaka sötétje után talál ránk. 
a mai világban sok bánat ér minket, de végül 
győzedelmeskedhet az az öröm, a pozitív gondo-
lat, ami most itt minket is összehozott.

a gyertyákat Hassay zsófia, Terézváros, Tóth 
józsef, a XIII. kerület polgármestere, oberlander 
Baruch, a Budapest ortodox rabbinátus és a 
Chábád Lubavics irányzat magyarországi vezető-
je és Bagdy Gábor gyújtotta meg. a gyertyagyúj-
tás közben Köves slomó, az eMIH vezető rabbi-
ja mondta el a hanukai áldást a hetedik nap es-
téjén.

SZÉPKORÚKÖSZÖNTÉS
Bányai mária Kilencvenedik születésnapja alkalmából Bundula Csaba alpolgármester kö-

szöntötte Marika nénit, aki soltvadkerten született, majd a családjával Kis-
kőrösön lakott. 1948-ban diplomázott tanítóként. az évek során kollégiu-
mi nevelőként és állami gondozottakkal is hosszú évekig dolgozott, azt a 
munkát is szerette, akárcsak a kisgyermekekkel való foglalkozást. Ötvenhá-
rom évvel ezelőtt került Budapestre, azóta is a jókai utcában lakik. Bár ge-
rincbántalmai miatt nehezen mozog, ellátja saját magát, a mai napig kéz-

zel mos, takarít és főz is. Marika néni az önkormányzat ajándékai mellett átvehette orbán 
viktor miniszterelnök köszöntőlevelét, valamint Hassay zsófia, Terézváros polgármesteré-
nek oklevelét.

Beszámolt a tankerület
Egyéves munkájáról számolt be 
dr. Tolnai Marianna, a Belső-Pes-
ti Tankerületi Központ igazgató-
ja a január 12-én a terézvárosi Tóth 
Aladár Zeneiskola Alapfokú Művé-
szeti Iskolában megtartott sajtótá-
jékoztatóján, ahol a 2017 januárjá-
tól történtek értékelésén, az intéz-
mény felépítésének, működésének 
ismertetésén, a jövő célkitűzései-
ről, terveiről, a már elindult progra-
mok, folyamatok kiteljesítéséről, 
fejlesztéséről is szó esett.

Tolnai Marianna részletesen ismertette a Belső-
Pesti Tankerületi Központ szervezeti felépíté-
sét, a központhoz tartozó, összesen negyvenhét 
v., vI., vII., vIII., IX. kerületi iskolában – a beirat-
kozástól a tantárgyfelosztáson, a tankönyvren-
delésen a törvényességi ellenőrzéseken át a stá-
tuszbővítésig – folyó sokrétű szakmai munkát 
szervező és segítő köznevelési osztály feladata-
it. Tájékoztatása szerint az általuk fenntartott és 

működtetett általános és középiskolákban 3866 
pedagógus, 348 pedagógiai asszisztens és 516 
technikai munkatárs dolgozik, a 842 tanulócso-
portban pedig összesen 23 161 diák tanul. 

az igazgató elmondta, hogy intézményeik 
az oktatás, nevelés színvonalát emelő foglal-
kozások, a diákokat segítő projektek megva-
lósítása érdekében eredményesen pályáztak. 
a közel 20 milliárd forintos költségvetésből 
gazdálkodó Belső-Pesti Tankerületi Központ 
egyesztendei fennállása óta iskoláiban össze-
sen 456 millió forintos informatikai fejlesztést 
hajtott végre és hiánytalanul elvégezte a mű-
ködtetéssel járó karbantartásokat, kisebb be-
ruházásokat. 

szavai szerint a központhoz tartozó Fővá-
rosi Pedagógiai szakszolgálatok munkájának 
átszervezésekor nagy hangsúlyt fektettek arra, 
hogy feladataikat hatékonyabban lássák el, s a 
szükséges ellátás mindenki számára elérhetőb-
bé váljon.

Beszámolóját követően az együttnevelést se-
gítő gyógypedagógusok munkaközösségének te-
vékenységével ismerkedhettek meg a jelenlévők.

Ünnep: karácsonyi ajándékozások
Karácsony közeledtével egyre több 
ünnepi esemény részesei lehettek a 
kerület lakói. Simonffy Márta alpol-
gármester december 20-án három 
ilyen eseményre is ellátogatott.

a Derkovits Gyula általános Iskola tornatermé-
ben délelőtt gyűltek össze a gyerekek és a peda-
gógusok, hogy a hagyományoknak megfelelően 
együtt ünnepeljék meg a karácsonyt. a meghitt 
hangulatú rendezvényen nemcsak a diákok, de 
tanáraik is szerepeltek. szívhez szóló dallamokat 
hozott ajándékba a pedagógusok kórusa, az alsó 
tagozatos nebulók pedig a karácsonyi népszoká-
sokat idézték meg az iskola tornatermében ver-
ses összeállításukkal.

ugyanezen a napon délben a Terézváro-
si Gondozó szolgálat (TeGosz) Benczúr ut-
cai épületében igazán különleges ebéddel vár-
ták a vendégeket. az ünnep alkalmából a Te-
rézvárosi egészségügyi szolgálat (Tesz) és a 
TeGosz munkatársai közös csapatépítő tré-

ning keretében főztek ínycsiklandó háromfo-
gásos menüt. 

a vázsonyi vilmos Idősek otthona rózsa ut-
cai telephelyén is karácsonyi ünnepséget tartot-
tak december 20-án. az ellátottak maguk is sze-
repeltek a műsorban, Xantus Barbara színmű-
vész pedig énekes, verses műsorát adta elő.

simonffy Márta alpolgármester a TeGosz és 
a vázsonyi vilmos Idősek otthona elátottjainak 
édességeket, valamint az operettszínházba szó-
ló jegyeket vitt el az ünnepségekre.
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PÁLYÁzaTi HiRDETmÉNY
a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjra történő jelentkezésről

Budapest Főváros Vi. kerület Terézváros Önkormányzatának képviselő-testülete a 
11/2015. (iV. 30.) helyi rendelete alapján a szociálisan rászoruló kerületi fiatalok esély-
egyenlőségének biztosítása érdekében pályázatot hirdet TERÉzVÁRoSi FELSŐokTa-
TÁSi ÖSzTÖNDÍJRa.

az ösztöndíjra pályázhatnak a legalább a pályázati felhívás közzétételét megelőző 30. 
naptól bejelentett terézvárosi lakóhellyel rendelkező
– Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében teljes idejű alap-, mes-
ter- vagy osztatlan képzésben résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a pá-
lyázat benyújtását megelőző félévben 3,5 tanulmányi átlagot elérő hallgatók, valamint
– Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményébe teljes idejű alap-, mes-
ter- vagy osztatlan képzésre felvételt nyert jelentkezők, akik a Humán Bizottság dön-
téshozatalát megelőző időpontig aktív hallgatói jogviszonyt létesítenek és a középiskola 
utolsó tanévének végén szerzett tanulmányi átlaguk legalább 3,5, továbbá
– családjukban a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző tizenkét hónap 
alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát figyelembe véve, az egy főre jutó havi jövede-
lem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíjnak a pályázati felhívás közzététele 
időpontjában irányadó legkisebb összege négy és félszeresét (128 250 Ft-ot) és
– szociálisan rászorulónak minősülnek.

szociálisan rászorulónak minősül különösen az a hallgató, aki a meghatározott jövedel-
mi feltételen túl 
– árva vagy félárva,
– tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagy akinek a családjában tartósan beteg 
vagy súlyosan fogyatékos személy él, és rá való tekintettel magasabb összegű családi 
pótlékot folyósítanak,
– a szülője munkanélküli vagy nyugdíjas,
– kiskorú gyermekét saját háztartásában neveli,
– a családjában legalább két kiskorú gyermekről gondoskodnak.

Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjban legfeljebb 4 alkalommal részesülhet a pályázó. 

a pályázat személyesen, kizárólag a 11/2015. (iV. 30.) önkormányzati rendelet függe-
lékében található adatlapon nyújtható be. a pályázathoz többek között csatolni kell:

– a hallgatói jogviszony igazolását (hallgatójelölt esetében a felvételt, utólagosan pótol-
va a jogviszony igazolást), 
– a tanulmányokat folytató családtagok iskolalátogatási és hallgatói jogviszony igazo-
lását,
– a tanulmányi átlagot,
– a szociális rászorultságot, 
– valamint a kiírásban szereplő 12 hónapra vonatkozó jövedelmet igazoló iratokat, 
– megfelelően kitöltött és aláírt adatlapot.

az adatlapok beszerezhetők és a 11/2015. (Iv. 30.) rendelet teljes szövege megtekinthető 
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, vagy letölthető a http://
www.terezvaros.hu/testuleti/rendeletek/hatalyos_rendeletek/2015_11.pdf honlapról. 
az ösztöndíjakról érdeklődni lehet a 342-7582-es telefonszámon.

a pályázat benyújtásakor a polgármesteri hivatal munkatársa a személyes adato-
kat igazoló okmányok alapján ellenőrzi az adatlapon szereplő személyes adatok valódi-
ságát. a pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait – a vonatkozó 
jogszabályi előírások betartása mellett – az önkormányzat a szükséges időtartamra nyil-
vántartásba vegye. a nem személyesen benyújtott pályázatot el kell utasítani.

az ösztöndíj hat hónapra, a 2018. március 1-jétől 2018. augusztus 31-éig terjedő időszak-
ra szól és 25 hallgató nyerheti el.
a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj összege havi 35 000 Ft.

a pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28. 
a pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.
a pályázat benyújtásának helyszíne:  Budapest Főváros vI. kerület Terézvárosi Polgár-
mesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályának 411-es szobájában (1067 Budapest, 
eötvös utca 3.).

a hivatkozott rendelet szövegének nem megfelelő pályázatok érvénytelenek. 

           Humánszolgáltatási Főosztály 

Látványos szabadtéri bevonulás-
sal, kiállításmegnyitóval és film-
premierrel vette kezdetét január 
8-án délután a XII. Budapest Nem-
zetközi Cirkuszfesztivál.
a Fővárosi nagycirkusz előtt felállított sátor-
nál már délután gyülekeztek az érdeklődők, 
akik látványos, vidám produkciók kíséretében 
követhették nyomon a cirkuszfesztivál részt-
vevőinek érkezését. az artisták és a bohócok 
megteremtették az alaphangulatot az egy hé-
ten át tartó nemzetközi seregszemle megnyi-
tójához.

Délután ötkor navracsics Tibor oktatásért, 
kultúráért, ifjúságért és sportért felelős euró-
pai uniós biztos nyitotta meg a cirkuszművé-
szet történetét bemutató kiállítást. a 250 év 
Cirkusz, 250 méter cirkuszművészet című idő-
szaki tárlat 250 tablón idézi fel európa cirkusz-
történetét a nagycirkusz épülete előtt felállított 
sátorban. a tablók időrendi sorrendben követik 

egymást és egy-egy emlékezetes pillanatra fó-
kuszálnak.

– Különös kegy, hogy miközben január 1-jén 
naptár szerint is megkezdődött a Kulturális 
Örökség európai éve, az első hivatalos rendez-
vény, amelyet ennek keretében én magam is 
személyesen köszönthetek, az éppen egy cir-
kuszfesztivál. Minden okom megvan rá, hogy itt 
legyek, hiszen 250 éve kezdte meg a működését 
az első modern értelemben vett cirkusz nagy-
Britanniában, és ezzel megkezdődött egy olyan 
történet, amely a szó legnemesebb értelmében 
nemzedékeket, földrészeket, kultúrákat, osztá-
lyokat, csoportokat egyesít, vagy köt össze – fo-
galmazott navracsics Tibor. 

a kiállítás megnyitója a cirkusz emeletén 
folytatódott, ahol a modern cirkusz atyja cí-
mű film premierjét tekinthette meg a közön-
ség. a dokumentumfilm az 1916-ban született 
és 100 éves korában elhunyt, Tihany művész-
néven ismert Czeisler Ferenc cirkuszművésznek 
állít emléket.

Kiállítással és filmbemutatóval startolt a cirkuszfesztivál

a Főkétüsz Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 
2018-ban is ingyenesen végzi az ellenőrzése-
ket. az előre jelezett időpontban az ingatlanra 
történő bejutást kötelező biztosítani.

az ellenőrzés időpontjáról nemcsak az elő-
írt hirdetményeken keresztül tájékoztatják 
az ügyfeleket, hanem a társaság honlapján, 
a www.kemenysepro.hu oldalon a regisztrált 
ügyfelek akár e-mailben és sMs-ben is érte-
sülhetnek az ellenőrzés pontos időpontjáról. 

azok, akik igényelték az elektronikus érte-
sítést, 7 nappal az ellenőrzés előtt emlékezte-
tő e-mailt kapnak, míg 3 nappal az ellenőrzés 
előtt sMs-emlékeztetőt küldenek számukra 
az ellenőrzés időpontjával és az ellenőrzéssel 
érintett cím adataival.

életet menthet 
a kéményellenőrzés

FORRÁS: FŐKÉTÜSZ KFT.
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– Az önöket ért tragédiára, két egészsé-
ges, szép, tehetséges gyermek elveszté-
sére nincs szó, a fájdalom mérhetetlen 
és felfoghatatlan. Egy egész ország gyá-
szolt önökkel, sokan felajánlották segít-
ségüket, s a baleset azóta is foglalkoz-
tatja a közvéleményt. Egy évvel a tragé-
dia bekövetkezte után, egy ilyen vissza-
emlékező beszélgetésben miről beszélne 
leginkább? 
– A baleset pillanatát, az utána követke-
ző történéseket az utóbbi napokban – ép-
pen az évforduló miatt – sokszor fel kel-
lett idézni magamban. Megtettem, de na-
gyon nehéz újra és újra átélni a borzalma-
kat. Ha lehetőség van rá, én most előbb 
inkább a feleségemről és a két gyerme-
kemről beszélnék.

– A feleségéről valóban keveset tudunk, 
pedig ő is ott volt a sítáborban, ő is el-
szenvedője volt a balesetnek, ő is segí-
teni próbált, és a gyász most őt is sújtja. 
– Ha ő nincs, talán már én sem lennék. 
Csak együtt, egymást támogatva lehet túl-
élni ezt a borzalmat. Én nagyon szeretem 

a feleségem, harmincöt éve vagyunk há-
zasok. Mondhatom, hogy szinte idilli éle-
tünk volt a két tökéletes gyermekünkkel. 
Sok időt töltöttünk a Balatonnál, együtt 
építgettük a jövőnket és persze készültünk 
a nyugdíjasévekre, vártuk az unokákat. A 
feleségem is megsérült a balesetben, őt is 
hónapokig kezelték kórházban, mert meg-
égett, amikor benyúlt az égő buszba, hogy 
segítsen valakin. A haját az én égő ruhám 
gyújtotta meg, én is úgy lángoltam, mint 
egy fáklya, ugyanis visszamentem a lán-
goló buszba, miközben a ruhám átázott a 
gázolajtól. Fizikailag úgy-ahogy felépül-
tünk mára, de lelkileg nem.

– Meséljen a gyerekekről!
– A lányom, Laura még nem töltötte be a 
19. évét, de tele volt tervekkel. Sok min-
den érdekelte, imádta például a japán 
nyelvet. A feleségemmel együtt mindig 
szerettünk olvasni, sok könyvünk volt 
otthon, így történt, hogy Laura még álta-
lános iskolás korában kezébe vett egy ja-
pán nyelvkönyvet és néhány hónap alatt 
megtanulta az alapokat. Aztán a Babits 

gimnáziumba ment és ott tanult szorgal-
masan. Letette a hármas fokozatú vizs-
gát japánból, már az ötödik szintre ké-
szült, sőt azt is a fejébe vette, hogy meg-
próbálja a kínai nyelvet is. Ő a barátjával 
– akit ugyancsak szerettünk és befogad-
tunk a családba – együtt veszítette az éle-
tét az buszon.

Balázs fiam már harmincéves volt. Na-
gyon jó volt a kapcsolatunk, mindig min-
dent megbeszéltünk, annyi vidám törté-
net jut most is eszembe, ha rá gondolok… 
Ő arra készült, hogy a családi vállalko-
zást folytatja és persze imádott sportol-
ni. Jégkorongozó volt. Sporttársai már a 
tragédia után rendeztek egy emlékmecs-
cset a Ferencváros és az Újpest játékosai-
val, Balázs mindkét csapatban játszott. A 
Magyar Jégkorong Szövetség Kovács Zol-
tán szakmai alelnök úr kezdeményezé-
sére létrehozta a Vígh Balázs Vándorku-
pát, ez is a fiam emlékét őrzi, ami jó érzés 
számunkra. Tudja, sokszor, sok helyen el-
mondtam már, de fontosnak tartom most 
is: az ember kétszer hal meg, egyszer mi-
kor kiszáll belőle az élet, aztán akkor, 
amikor elfelejtik.

– Talán éppen ez az, amiért ön vállalko-
zik a nyilatkozatokra és minden fájdal-
mát leküzdve újra és újra felidézi a bor-
zalmakat. Mit szólt ahhoz, hogy az egyik 
kereskedelmi tévécsatorna nézői önt vá-
lasztották 2017-ben az Év emberének?
– Már a jelölésen is nagyon meglepődtem. 
Nagyon erős volt a mezőny, remek embe-
rek, nagyszerű teljesítményekkel. Nem is 
igazán értettem, én hogyan kerülök oda. 
Aztán mégis örültem a dolognak, hiszen 
így egy újabb fórumon tudjuk ápolni a 
gyerekek, az áldozatok emlékét. A díjat 
egyébként a feleségemnek ajánlottam fel, 
hiszen ő éppen úgy megérdemli, mint én.

– Közeleg az évforduló. Miként fognak 
emlékezni?
– Mi mindennap, minden pillanatban 
emlékezünk. Együtt éltünk a gyerekek-
kel, a lakásban minden úgy maradt, aho-
gyan volt. A tárgyaik, a bútoraik, ruhá-
ik, némelyikben még benne az illatuk…
én gyakran leülök a fiam számítógépéhez. 
Ha a Balatonnál vagyunk, látom a parton 
a lányom, ahogyan a könyveit bújja, a fi-
am, ahogyan vidáman nevetgél a barátai-
val. A mi életünk az emlékezésről szól.

Vígh György is ott volt azon a buszon 2017. január 20-án, amely Vero-
na mellett korlátnak ütközött, kigyulladt s kiégett. Tizenheten haltak 
meg. A Szinyei Merse Pál Gimnázium testnevelő tanára két felnőtt 
gyermekét veszítette el a tragédiában. A baleset évfordulója kapcsán 
vele emlékeztünk.

„nem tudom, minket miért került ki a halál”

Vígh György a feleségével
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Óvodát látogattak 
a bölcsisek
Horváth Zoltánné, az Egyesített Bölcsődék vezető-
je fontosnak tartja, hogy a legkisebbek jó kapcsolat-
ban legyenek az óvodásokkal. Mint mondja: „Az óvo-
dára való felkészítés az egész bölcsődei életet átszövi. 
Az óvodába készülő gyermekekkel már tavasztól elkez-
dünk beszélgetni az oviról. Az óvoda megismerését, a 
változás elfogadását segíti az átlátogatás, amit hagyo-
mánnyá szeretnénk tenni.” A Ficánka Bölcsőde gyer-
mekei a Játékvár Óvodába tettek látogatást április köze-
pén, és nagyon jól érezték magukat a „nagyokkal”.

Hibajavítás
Lapunk előző számában tévesen jelent meg az óvodai 
beiratkozás dátuma. A helyes időpont:

2017. május 15–19.

A hibáért olvasóink elnézését kérjük!
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terézvárosiaknak
szóló műsoraink 
a hatoscsatorna 

műsorán

hétfő
18.00 Terézvárosi magazin
Benne: ez történt a héten   

    Terézvárosban
Önkormányzati percek
Terézvárosi kékhírek
Programajánló
Magazinműsor
ez történt a héten 
Terézvárosban (ism.)

ismétlések
 kedd  1.30
 kedd  14.30
 szerda  10.30
 csütörtök  7.00
 szombat  13.00

az önkormányzati adások 
élőben is megtekinthetők 

a www.hatoscsatorna.hu 
weboldalon, valamint 

visszanézhetők a 
www.terezvaros.hu weboldalon 

és a Terézvárosi Magazin a 
hatoscsatornán Facebook-

oldalon.

a hatoscsatorna teljes 
műsorkínálata 

a www.hatoscsatorna.hu
weboldalon található.

e-mail:
info@hatoscsatorna.hu

terezvarosinfo@gmail.com
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tel.:  301-0956
fax.: 301-0957

cím: 1064 Budapest,
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Az évfordulón az áldozatok rokonai, 
barátai a Műcsarnok mögötti parkolóban 
gyűlnek össze, s itt annyi léggömböt en-
gedünk majd el az égbe, ahányan életüket 
veszítették. Erről a helyről indult el a bu-
szunk egy évvel ezelőtt, és az ígéretek sze-
rint itt lesz egy emlékmű az áldozatoknak. 
A Fasori református templomban janu-
ár 20-án egy koncerttel egybekötött misén 
gyűlünk össze. Január 26-án Veronában 
lesz egy megemlékezés. A karambol köze-
lében lévő parkban az olasz kormány állít 
egy emlékművet, ennek a felszentelésére a 
Vatikánból érkezik egy bíboros.

– Ami önökkel történt, borzasztó, nincs 
magyarázat. Kérdés viszont – gondolom 
én – annál több....

– Hónapokig nem tudtam aludni, s ha 
mégis sikerült, akkor a balesettel ál-
modtam. Kerestem a jó megoldást: va-
jon mit kellett volna másként csinál-
nom a tűzben, hogyan tudtam volna 
megmenteni a gyerekeket? Válasz van 
ezer, de ez semmit nem ér, nem hoz-
za már vissza a halottainkat. Aztán ott 
a másik őrjítő kérdés, hogy miért mi 
maradtunk életben a feleségemmel és 
miért nem a gyermekeink. A buszban 
előttünk ülők és a mögöttünk lévők kö-
zül is többen meghaltak. Mi pedig túl-
éltük, ha nem megyünk vissza a lángo-
ló buszba, szinte alig sérültünk volna. 
Érthetetlen, miért került ki éppen min-
ket a halál?

Gajdács eMese

„nem tudom, minket miért került ki a halál”

Egy éve 
2017. január 20-án, verona mellett tömegszerencsétlenség történt. a szinyei Merse Pál Gimná-
zium franciaországi sítáborából hazafelé tartó csoportot szállító busz korlátnak ütközött, majd 
kigyulladt s szinte teljesen megsemmisült. a balesetben tizenheten vesztették életüket, sokan 
megsérültek, kórházba kerültek, ellátásra szorultak, a testin túl maradandó lelki traumát kellett 
elviselniük.

a baleseben elvesztett
két gyermekük, laura és Balázs
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Dorian Gray az operettszínházban

Oscar Wilde klasszikus kisregényének hő-
se, a gazdag, gyönyörű és naiv fiatalember, 
Dorian Gray örökké szép és fiatal akar ma-
radni, és ezért még a lelkét is eladná. Miu-
tán egyik barátja megfesti a portréját, a fiú 
csak azt fájlalja, hogy az ő szépségét az élet 
és az idő hamar lerombolja majd, míg a ké-
pe örök marad, s azt kívánja, hogy bárcsak 
fordítva lenne. Kívánsága teljesül…

– A teátrum nagy adósságát törleszti az-
zal, hogy műsorára tűzi a magyar musical-
irodalom kultikus és talán egyik legértéke-
sebb darabjának tartott művet – mondta 
Lőrinczy György főigazgató, aki több dolog 
miatt is szimbolikusnak tartja ezt a pillana-
tot. Egyrészt, mert az ősbemutató a legen-
dás Rock Színház nevéhez kötődik, amely-
nek akkori tagjai közül sokan ma az Ope-
rettszínház társulatát erősítik, ezért a vezetés 
kifejezetten figyelt arra, hogy ők – név sze-
rint Ullmann Zsuzsa, Nagy Bea, Oláh Tibor, 
Petridisz Hrisztosz, Papadimitriu Athina – 
a mostani produkcióban is szerepet kapja-
nak. Másrészt, az előadásban színpadra áll-
nak a korábbi legendás előadások Dorianjei 
is, a vendégként érkező Csengeri Attila, aki 
elsőként öltötte magára az örök ifjúságot és 
örök szépséget meghódítani vágyó fiatalem-
ber figuráját itthon és az óriási sikerű londo-
ni előadásokban, valamint Homonnay Zsolt, 
aki a német nyelvterületeket érintő hatvan 
előadásból álló német nyelvű turné címsze-
replője volt. Harmadrészt, mind a londoni, 
mind a német vendégjáték produceri felada-
tait az a Pentaton Művész- és Koncertügy-
nökség látta el, amelynek ügyvezetője ak-
kor Lőrinczy György volt. És végül a darab 
társszerzője, szövegírója, az ősbemutató ren-
dezője, a színházi szakma emblematikus al-
kotója Ács János volt, aki a mostani előadást 
rendezőként jegyző Réthly Attilát tanította a 
Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Az 
pedig csak ráadás, hogy az egykori előadás 
koreográfusa, Imre Zoltán volt a mestere a 
mostani bemutató koreográfusának, Bodor 
Johannának. 

– Boldog és izgatott vagyok, hogy ebben 
a különleges térben játszhatjuk majd ezt a 
csodálatos történetet – így a főigazgató. – 
Azért is tartom nagyon fontosnak a Dorian 
Gray bemutatását, mert ma már két olyan 
musicalt kedvelő generáció is van, amely 

ezzel a különleges művel még nem talál-
kozhatott, ami azt a mindig aktuális kérdést 
feszegeti, hogy mit ér meg a művészi siker 
és mit a fiatalság egy ember életében. Azt 
gondolom, exponáltan erről fog szólni a mi 
előadásunk.

Az olvasópróbán jelen volt a zeneszerző 
Várkonyi Mátyás, aki felidézte a darab szü-
letésének körülményeit. E szerint Gunar 
Braunke német musicalszakértő, aki lát-
va Várkonyi Sztárcsinálók-előadását, 1981-
ben adta a szerző kezébe Oscar Wilde re-
gényét. „Elolvastam és azt mondtam, ebből 
nem lehet musicalt írni, tehát elvállalom. 
Szeretem a kihívásokat” – mesélte a kom-
ponista. Az ősbemutatót a Vígszínházban 
tartották 1990-ben, majd sokáig a Thália 
Színház repertoárján szerepelt. „Fantaszti-
kus élmény volt ezzel a nagyon kifinomult, 
intellektuális művel foglalkozni – mond-
ta. – Nem szokásos musicaltéma és nem is 
könnyen emészthető. Viszont úgy látszik, 
valami mégis van benne, ha ennyi idő után 
is fennmaradt és az Operettszínház most 
műsorára tűzi.”

Várkonyi Mátyás az új bemutatóhoz fel-
frissítette a szövegeket és újrahangszerel-
te a muzsikát, Csengeri Attila pedig kapott 
egy teljesen új számot. A tizenégy fős zene-
kar, amelyet Kovács Adrián dirigál, a szín-
pad melletti emeleti páholyban helyezkedik 
majd el. Réthly Attila negyedik alkalom-

mal dolgozik az Operettszínházban. Olyan 
nagysikerű előadások fűződnek a nevéhez, 
mint A nők az idegösszeomlás szélén, az 
Amerikai komédia, valamint az Én és a kis-
öcsém. Ezúttal azt tartja legfontosabbnak, 
hogy rendezőként a háttérben maradjon.

– Ezt a művet elég megszólaltatni, mert 
önmagában is hat és csodálatos. Nem sza-
bad rendezőként előretolakodnom, észre-
vétlen akarok maradni. Az a dolgom, hogy 
a színészeket végigvezessem azon az úton, 
amit szerepük szerint be kell járniuk – ma-
gyarázta a rendező, majd Oscar Wilde so-
rait idézte: „Minden művészet haszontalan. 
Nem a művészet utánozza az életet, hanem 
az élet a művészetet.” 

A Budapesti Operettszínház bemuta-
tójának címszerepében Kocsis Dénes mu-
tatkozik be. Homonnay Zsolt Lord Henry 
Wotton, Csengeri Attila a festő, Basil 
Hallward karakterét formálja meg. Sibyl 
Vane fiatal színésznőt Gubik Petra kelti 
életre, édesanyját Janza Kata, bátyját Pesák 
Ádám alakítja. Queen Britannia a szín-
ház primadonnája, Kalocsai Zsuzsa lesz. 
Petridisz Hrisztoszt, Vásári Mónikát, Braga 
Nyikitát, Papadimitriu Athinát és Dézsy 
Szabó Gábort több szerepben is láthatják 
majd a nézők. Díszlettervező Túri Erzsébet, 
jelmeztervező Velich Rita, zenei vezető Ko-
vács Adrián.

T.  L. 

November végén kezdődtek meg a Dorian Gray próbái az Operettszínházban, a bemutatót január 19-én tar-
tották. Várkonyi Mátyás musicalje Oscar Wilde kultikus regényéből készült. A 90-es években itthon és Eu-
rópa-szerte zajos sikert aratott alkotást most Réthly Attila állítja színpadra a Kálmán Imre Teátrumban, 
Kocsis Dénes címszereplésével.
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sehol sem 
teljesen jelen

julio CorTázar:

sehol sem 

Teljesen jelen

(válogaToTT esszék)

l’harmaTTan kiadó

2015

283 oldal

2990 FT

Julio Cortázar esszéit csak a jó olvasónak aján-
lom, mert a rossz olvasó úgy is unná és ab-
bahagyná azokat. Kérdés, hogy ki a jó olva-
só. Van-e olyan. Én magam természetesen azt 
gondolom, van. Még képzetem is van róla. Biz-
tosan sokféle jó olvasó létezik, például a szélse-
besen jól olvasó olvasó, vagy a megfontoltan ol-
vasó jó olvasó, olyan, aki falja, zabálja a köny-
vet, vagy olyan, akinek az olvasást valójában az 
olvasás szünetei jelentik, amikor mellére poty-
tyantva a könyvet, elmélázik… Valamin… Ta-
lán nem is azon, amit épp olvasott.

A szerzőt a remek fordító és hispanista, 
Scholz László a fülön kaméleontermésze-
tűnek mondja. Úgy érti, hogy szépírónak 
esszéista, gyermeknek komoly, tudósnak 
játékos, rejtőzködő, ugyanakkor kitárul-
kozó is. És ha már kaméleontermészet-
ről esett szó, hát ajánlja itt könyvét a kötet 
egyik utolsó írásának (a címe: Kaméleon-
helyzet) részletével maga a szerző.

A helyzet igen egyszerű és világos: a még 
névtelen szerző hatszáz oldal terjedelmű 
kéziratát, amelyet John Keatsről alkotott, 
barátja unszolására elviszi a Buenos Aires-i 
British Council méltóságos intézményébe, 
„ahol egy kimondottan langusztaképű fér-
fiú döbbent ábrázattal átfutott egy fejezetet, 
amelyben Keatsszel épp a Flores negyedben 
sétálgattunk, s közben ezernyi dolgot meg-
vitattunk, majd a hullák mosolyával vissza-
adta a kéziratot. Kár, mert egy könnyed, fé-
sületlen könyv volt, telis-tele ugrabugrával, 
közbeszúrással, sok hatalmas szárnycsapás-
sal és fejesugrással, amolyan költőkhöz meg 
kronópiókhoz illő mű volt.”

Ha önnek, kedves olvasó, elnyerte tet-
szését a fentebb idézett néhány sor, ak-
kor ön, kijelentem, jó olvasó lehet, vagyis 
olyan, aki megkísérli meglelni az olvasott 
műben azt, amit abba a szerzője beleten-
ni akart. Nem biztos, hogy meg is találja, 
nem biztos, hogy csak azt találja meg, de 
ez már igazából mindegy.  szmgy

A macska bámulatos állat. Éjjel is lát, sárgán világít a szeme, és te jössz zavarba, ha 
farkasszemet nézel vele. Kipling szerint egyetlen állat, még Bagira, a feketepárduc 
sem képes állni az ember tekintetét. Lehet, hogy igaza van, és a bölcs Bagira nem áll-
ja az ember tekintetét, de egy közönséges magyar falusi macska addig bámul unot-
tan a szemedbe, amíg előbb égni kezd, aztán könnybe borul, végül kiszárad és elfony-
nyad a szemgolyód.

A macska gyanús állat. Éjjel tekereg, amikor minden rendes ember – a gaz színésze-
ket, a vérbajos költőket, a nyomorult pékeket meg a lusta éjjeliőröket leszámítva – alszik 
az ágyában, és csak olyan obskúrus lények kószálnak szabadon, mint az éjjeli baglyok, 
a vérszívó denevérek, az éjszakai pillangók, a sompolygó rókák és a bitang színészek. A 
macska olyan nesztelenül közelít, hogy csak akkor veszed észre, amikor már a fotelban 
hever. A macska titokzatos állat, gödröt ás, belecsinál, majd kisebb ceremónia kereté-
ben sírhalmot emel fölé. Hogy valami nem stimmel körülötte, azt a régiek is észrevet-
ték. Az egyiptomiak annyira rettegtek tőle, hogy kikiáltották szent állatuknak. Japánban 
bezárták őket a szent templomokba, hogy felfalják a szent tekercsekkel táplálkozó szent 
egereket. A kecsua indiánok nem ismerték, de gonosz és perverz lényeknek képzelték a 
macskákat. Igazuk volt, a macska valóban veszélyes állat: nem eldöntött kérdés, hogy a 
macskából lesz a boszorkány vagy a boszorkányból a macska.

Számos macskával kapcsolatos ostoba babona ma is él. Az egyik szerint azért ku-
porodik az alvó ember mellére, hogy megszámolja a szívdobogását. Értelmes ember 
ebben nem hisz. A macskát nem érdekli a szívverés, egyszerűen ki akarja szívni az al-
vó ember lélegzetét, hogy megölje, azután megfürödjön a vérében. Tanulatlan angol 
tengerészek gyakran még ma is fekete macskát tartanak a fedélzeten, hogy a vihar el-
kerülje a hajójukat. Micsoda képtelenség! Minden olvasott ember tudja, hogy a fekete 
macska nem szerencsét, hanem bajt hoz. 

A macska rendkívül szenzibilis és okos állat, például tudja, hogy a májkrémes do-
bozban májkrém van. Elfogult macskaimádók állítják, hogy létezik macska, amelyik 
használni tudja a tekerős konzervnyitót. Ezt én legendának tartom, mert az embe-
rek közt is kevés olyan példány akad, akiről ez elmondható. Hajdanán Franciaország-
ban döglött macskát falaztak bele a templomok alapozásába, hogy elijesszék a Sátánt.

A macska magányos vadász, mert irigyli a többiektől a kövér egereket. A kutya fal-
kában vadászik, pedig még irigyebb. Ki érti az állatokat?

Holdtalan, vaksötét éjjel koromfekete macskát látni a szomszéd háztetőn – kitűnő 
látást jelent. Ha álmodban emberi nyelven szól hozzád a macskád – fordulj elmeor-
vosodhoz és gyógyszerészedhez. Ha ébren tapasztalod ugyanezt – meggazdagodtál! 
Ha azt látod, hogy kitömött kedvenced leugrik az íróasztal sarkáról – ideje társ után 
nézned. A magyarországi és erdélyi vándorcigányok valaha úgy hitték, hogy a gonosz 
ember lelke fekete macskaként kószál a havasokon.

A világ leghíresebb nevű macskái Sába királynője és Kleopátra. Utóbbiról minden-
ki hallott, mert kígyómarás okozta a vesztét, míg Sába királynőjét csak kevesen isme-
rik, mert ő a szomszéd lakásban élt, Lili néninél. Fekete kölökmacska volt, ahogy azt 
mondani szokták, fajának kiváló példánya. A kutyáktól nem félt, és néhány hónapo-
san már az ötödik emeleti függőfolyosó korlátjai közt kifeszített ruhaszárító kötele-
ken mutatta be lélegzetelállító produkcióit. Ha felkeltette valami a kíváncsiságát, nem 
ismert lehetetlent, a kulcslyukon, a küszöb alatt is bemászott. És mert a kíváncsiságát 
nem kellett költögetni, hiszen állandóan ébren volt, a lakók közül sokan nem szeret-
ték. Előfordult, hogy hajnalban sikoltozásra riadt a ház, mert az emeleti saroklakás-
ban az álomittas mama, midőn a szende homályban a bölcső fölé hajolt, valami sötét, 
baljós szőrmókot látott babája világló arcocskája helyén. Egy decemberi sötét éjen Sá-
ba besurrant az egyik konyha ablakán, és feldúlta a frissen sütött, még langyos, lakk-
fényű beiglirudakat. A tészta nem érdekelte, csak a mákos és diós töltelék. Egy szép 
tavaszi napon feltűnt, hogy egy ideje nem láttam már. Halála méltatlan volt életéhez: 
Lili néni – megelégelve a ház lakóinak állandó méltatlankodását – elaltattatta. Tíz hó-
napos lehetett.

száraz miklós györgy

Macskajaj 

TerezVaros_20180118_16-17_olvasva.indd   3 2018. 01. 15.   22:26:12



Haladjunk szép sorjában. Budapesten a 
húszas években egyre több nyilvános te-
lefonállomásra lett volna szükség, ezért 
1927-ben az IBUSZ Rt. megalapította a 
Magyar Telefonautomata Rt.-t (MaTaRt), 
és a cég több neves építészirodát is meg-
bízott a főváros leendő telefonfülkéinek 
megtervezésével. Ezek egyike volt a hí-
res Haas és Somogyi vállalkozás. Az első 
budapesti telefonfülkét 1928 decemberé-
ben állították fel a Váci út Nyugati pálya-
udvarral átellenes oldalán. A következő 
években aztán több száz fülkét építettek, 
ezek többsége a Farkas és Társa vállalat 
által tervezett, ugyancsak négyzetes alap-
rajzú, ám kupolás tetejű építmény volt, 
de azért a modernebb vonalú, fent pár-
kányos, lépcsőzetes Haas-tervből is sok 
megvalósult.

Haas és somogyi
Haas János és Somogyi Károly a Viseg-
rádi utcában kezdték, és a két mérnök 
első komoly vállalkozása az 1897-ben 
Amerikában szabadalmaztatott üvegtég-
la, a Luxfer-prizma hazai gyártása volt. 
1909-ben ők készítették a Belvárosi Ta-
karékpénztár díszes passzázsának – vagy-
is a Párizsi-udvar átjárójának – kupolá-
ját és üvegtetejét. A gyár márkajelével 
városszerte találkozhatunk ma is: fém- 
és üvegportálokon, üvegtetőkön, sokféle 
nyílászárón. 1910-ben szabadalmaztattak 
egy rácsredőnyt, amelyet így reklámoz-
tak saját katalógusukban: „Az általunk 
szabadalmazott »Detektiv« rácsos redőny 
onnan nyerte nevét, hogy általa a kira-
kat, illetve üzlethelyiség belseje kívül-
ről éjjel is áttekinthető, amellett védi az 
üveget és a biztosító-társulat által betö-
résbiztosnak van elismerve.” A cég 1911-
ben került szoros kapcsolatba a Terézvá-
rossal, ugyanis megvásárolta a Frangepán 
utca 7. szám alatti területet – ez akkori-
ban még a VI. kerület része volt –, ahol 
új gyárat hoztak létre. Az egyik legismer-
tebb Haas és Somogyi portál is a Teréz-
városban található: az 1922-ben alapított 
– és máig létező – ERMA kézimunka- és 
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Goll Beatrix
meg a Haas és somogyi
a képen goll Beát látjuk egy úgynevezett matart-fülke mellett, amelyen 
a saját portréja van. szép-szép, mondhatja az olvasó, de vajon ki a bájos 
hölgy, miféle fülke a matart és mi köze van a Terézvároshoz?
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lakástextilüzlet portálja és neonfelirata a 
Teréz körút 4–6. szám alatt.

Minerva és Haas
1938-ban a Haas és Somogyi részvénytár-
saságot hadiüzemmé nyilvánították. A II. 
világháború során a társaság közel két-
millió pengő háborús veszteséget szenve-
dett el. Képünkön a cég Minerva CM-3 te-
herautói 1939-ben honvédeket szállítanak. 
A belga Minerva céget még 1897-ben ala-
pította egy fiatal holland férfi, bizonyos 
Sylvain de Jong. Motoros kerékpártól hin-
tómotorig, sportautótól a királyi luxusko-
csiig, a terepjárótól (Minerva Land Ro-
ver) a könnyű és nehéz tehergépjárműve-
kig mindent gyártott a cég 1956-ig, amikor 
is tönkrement.

Goll Beatrix
1927 júniusában született Budapesten. 
1945-ig, azaz a második világháború vé-
géig hét mozifilmben játszott (A beszé-
lő köntös, Haláltánc, Miért?, Fráter Lo-
ránd, Családunk szégyene, Fekete haj-
nal, Szerelmes szívek). Nem tévedés. 
Hét. És még nem töltötte be a tizennyol-
cat. És ezzel még nincs is vége. Eszébe 
sincs, hogy színésznői vagy filmes kar-
rierről álmodjon, csak a mamája erőlte-
ti, ő maga a táncért van oda. Ja, és 1942-
től feleség. Nem tévedés! Tizenöt évesen 

veszi el őt Takács Antal, a neves produ-
cer. Aztán 1948-ban elhagyja az orszá-
got, Svájcba költözik, fotómodell lesz és 
balettoktató, soha többet nem teszi a lá-
bát Magyarországra. Pedig nem kurta az 
élete: 2014-ben, nyolcvannyolcadik élet-
évében hal meg Zürichben.

Sajátos életpálya. Kalandos is meg nem 
is. Egy sztár, egy majdnem filmcsillag és 
mégsem az. Talán éppen e kettősség miatt 
lehetett Goll Bea élete olyan hosszú, és – 
remélhetőleg – boldog is.

A magyar Greta Garbo. Így is nevezték. 
Nemcsak szép volt, de állítólag hasonlított 
is a híres dívára. Kislánykorától táncolt, 
igazi tánctehetség volt, hamar színpadra 
lépett. Ő maga így beszélt erről: „Én nem 
voltam soha színésznő. Táncosnőnek ké-
szültem. Egyszer meglátott néhány filmes 
és próbafelvételt készített rólam. Ez sike-
rült, mire megkaptam első filmszerepemet 
a Beszélő köntösben.” Ebben a filmben 
még csak táncolt: mint az egyik hárem-
hölgy. 1941-ben a MAC-klubház szigeti 
garden partyjáról tudósító újdondász így 
lelkesedik a tizennégy éves kis táncosnő-
ért: „Az elnöki köszöntőt követően Cho-
pin keringőjének hangjait Goll Beatrix, a 
tizenéves, kalász-szőke kis táncosnő lenge 
és csodás mozdulatokkal varázsolta még 
álomszerűbbé és felejthetetlenebbé.”

szalay GyörGy
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Nem vagyok különösebben nagy rajongó-
ja a mexikói ételeknek, de az mindig izga-
tott, hogy a Gringos Amigos Étterem mi-
től van állandóan tele. Ebédidőben és va-
csoraidőben sem lehet könnyen üres asz-
talt találni, így némi fondorlattal vasárnap 
négy óra magasságában mentünk arra. 
Bármilyen meglepő, akkor is szinte telje-
sen tele volt, tehát elérkezettnek láttam az 
időt a próbára. 

Az étterem önkiszolgáló jellegű, és min-
den elismerésem a hölgyé, aki a pultban 
állt aznap. Ugyan már a bejáratnál is ki van 
függesztve az étlap és bent is teljesen egy-
értelműen látszik a választék, mosolyog-
va mondta el hatodszor is, hogy mik a le-
hetőségek. Azt nagyjából sejtem, hogy mire 
gondolt mindeközben, de le a kalappal előt-

te, hogy ez nem ült ki az arcára. Az, hogy 
sikerült lefárasztanunk, tényleg csak annak 
köszönhető, hogy nem vagyunk járatosak a 
helyen. Mindenkit, aki akkor utánunk ér-
kezett, magunk elé engedtünk. Ők fél sza-
vakból is értették egymást, azaz a hiba egy-
értelműen a mi készülékünkben volt. A fő 
problémám, hogy nekem teljesen egyfor-
mának tűnik minden lehetőség, esküszöm, 
tényleg nem látok különbséget a quesadilla 
vagy a burrito között. Jó, elismerem, más-
hogy van feltekerve és tálalva, de ha nem 
nézek oda evés közben, fel sem tűnne, hogy 
nem ugyanazt eszem. Biztos, ami biztos, 
kértünk csirkés és marhahúsos verziót is, 
tarkababbal, sajttal, salátával és rizzsel. 

Ahhoz képest, hogy mekkora adag ke-
rekedett belőle, teljesen vállalható az ára, 5000 forintért a komplett felhozatalból 

válogattunk. Ráadásul hazudnék, ha azt 
mondanám, hogy nem volt rendben, jól 
összesütötték, a sajt ráolvadt, nemcsak lak-
tató volt, de nagyon finom is. Egyedül az 
avokádókrém nem lett a szívem csücske, 
borzasztóan savanyúra sikerült. Vannak 
még levesek is, amivel úgy tűnik, simán 
jól lehet lakni, mert aki azt kért, az mel-
lé már csak chipset evett valamilyen szósz-
szal. Külön kiemelendő, hogy a kapott po-
harat folyamatosan után lehet tölteni üdí-
tővel, és ezt érdemes is kihasználni, mert 
szuper a kínálat. Sőt, a limonádét cukor 
nélkül is készítik, nekem ez speciel kife-
jezetten fontos. A cukormentesség mellett 
a vegetáriánusokra, a gluténérzékenyekre 
és a paleo étrendet követőkre is figyelnek, 
valamint nem használnak ízfokozókat és 
adalékanyagokat, de ami tényleg ritkaság 
egy étteremben, mikrót sem. 

A falon óriási mexikói életkép zenészek-
kel, pálmafákkal, tengerrel, ha kicsit elka-
landozunk, olyan, mintha nem is Budapest 
belvárosában lennénk. A falon üzenőtábla, 
amelyen az ételekről folytatnak eszmecse-
rét az étterem legelszántabb hívei, de bejá-
rónő is tett ki hirdetést, tehát érdemes a fa-
lat végigolvasni. Viszont a honlapjukról ne 
próbáljunk naprakészek lenni, mert asze-
rint vasárnap egyáltalán nincsenek nyitva, 
és az étlap is majd jön hamarosan.

Terézváros nemcsak a kulturális, oktatási életéről, az építészetéről, de a 
gasztronómiájáról is híres. Megannyi étterem, vendéglő, kifőzde a bizo-
nyíték arra, hogy aki a VI. kerületben kívánja az éhét csillapítani, kedvé-
re válogathat a legkülönbözőbb ízlésvilágú, kategóriájú vendéglátóipari 
egység közül. Hónapról hónapra górcső alá veszünk egyet, és értékeljük.

viva Mexico!

GrInGos aMIGos
1061 Budapest, anker köz 2-4.

Ízek, illatok, látvány   10/10
a hely szelleme   10/9
személyzet   10/10
Ár/érték   10/10

TerezVaros_20180118_20-21_olvasva.indd   2 2018. 01. 15.   21:46:11



20  ÉTLAPOZÓ Terézváros 2018. január 18. Terézváros 2018. január 18. kOnyhA 21

FőZZünk együTT…

vörös 
áfonyából

Gyümölcsleves
Hozzávalók: 4 pohár vörös áfonya, 
4 pohár almalé, 2 pohár málna, 1/4 
pohár cukor, 2 ek. citromlé, fél kk. 
fahéj, 2 pohár tejszín, 2 ek. kukori-
caliszt.
Elkészítése: Az áfonyát megmos-
suk, az almalében felmelegítjük, 
tíz percig lassú tűzön főzzük. Szi-
tán átnyomkodjuk, majd a málnát 
is átpaszírozzuk ugyanezen a szitán. 
A szitán maradt pépre nincs szük-
ség, a levét felforraljuk. Hozzákever-
jük a cukrot, a citrom levét és a fa-
héjat. Beleöntünk 1,5 pohár tejszínt. 
A kukoricalisztet elkeverjük a ma-
radék tejszínnel, majd hozzáöntjük 
a leveshez. Nagyjából öt percig főz-
zük még. Forrón vagy hidegen is tá-
lalhatjuk.

Töltött csirkemell
Hozzávalók: 4 csirkemellfilé, 10 
dkg aszalt vörös áfonya, 5 dkg méz, 
10 dkg dió, 5 dkg vaj, 2 ág friss ka-
kukkfű, 4 cl konyak, só, bors. 
Elkészítése: A csirkemellekbe „zse-
bet” vágunk óvatosan. A töltelékhez 
felaprítjuk az aszalt vörös áfonyát. A 
diót durvára vágjuk, egy száraz ser-
penyőben megpirítjuk. A kakukkfű 
leveleit lecsipkedjük az ágról, és egy 
nagyobb keverőtálba szórjuk. Szo-
bahőmérsékletű vajjal alaposan ösz-

szedolgozzuk, sózzuk, borsozzuk, 
kevés konyakkal ízesítjük. (Ez ter-
mészetesen el is hagyható). Majd 
mézet csurgatunk hozzá, legvégül 
pedig az aprított diót és az áfonyát is 
alaposan belekeverjük. Az így elké-
szült tölteléket a csirkemell „zsebe-
ibe” töltjük. A csirkemellet egy for-
ró serpenyőben kevés zsiradékon 
minden oldalán kb. 4-5 perc alatt 
aranybarnára sütjük, majd tepsibe 
tesszük, és 20 perc alatt 180 fokon 
megsütjük. Köretként burgonyapü-
rét készítsünk hozzá.

Vörös áfonyás keksz
Hozzávalók: 100 g étcsoki, 40 g 
aszalt vörös áfonya, 20 g kókuszzsír, 
20 g cukor, 20 g liszt, 1 tojás, 1 kk. 
sütőpor, kevés vanília
Elkészítése: Az étcsokit a kókusz-
zsírral együtt felolvasztjuk. A tojást a 
cukorral és a vaníliával gépi habverő-
vel habosra keverjük. A felvert tojás-
hoz hozzáöntjük a felolvasztott cso-
kit, majd a liszttel, a sütőporral és a 
vörös áfonyával együtt addig kever-
jük, amíg homogén masszát kapunk. 
Egy sütőpapírral bélelt tepsire kiska-
nállal halmokat adagolunk a masz-
szából. Ne rakjuk őket nagyon közel 
egymáshoz, mert sütés közben ösz-
szeérhetnek. Előmelegített, 180 fokos 
sütőben nyolc-tíz percig sütjük. 

A vörös áfonya abba a csoportba tartozik, amely-
re illik, hogy minél színesebb egy gyümölcs, an-
nál több értékes hatóanyag van benne. Azok a 
gyümölcsök a legértékesebb vitaminforrások, 
amelyek termesztett változatukban is megőrzik 
„vad” tulajdonságaikat. A vörös áfonyának szám-
talan megőrzésre érdemes jó tulajdonsága van: 
egészséges, vitamindús, nyomelemekben és an-
tioxidánsokban gazdag, emellett aromás, finom. 
Ráadásul bővelkedik sok értékes ásványi anyag-
ban is: kalciumot, magnéziumot, káliumot, nát-
riumot, vasat, cinket, mangánt és foszfort is bő-
ségesen tartalmaz, valamint az A-, B-, C- és E-vi-
taminok gazdag forrása. Flavonoid-tartalmának 
köszönhetően érvédő hatású, csökkenti az in-
farktus kialakulásának veszélyét. Fogyasztása kü-
lönösen ajánlott a szájüregben és a húgyutakon 
fellelhető egyes baktériumok ellen is. A vörös áfo-
nyában lévő nagy mennyiségű fenol antioxidáns 
hatású, erősíti az immunrendszert, véd a fertőzé-
sek ellen, érvédő és sejtregeneráló, méregtelení-
tő, akadályozza a kőképződést, a gyulladásos és 
daganatos megbetegedések kialakulását, így ki-
emelkedő a betegségmegelőző hatása. Folyékony, 
szárított és asztalt változatban egyaránt elérhető, 
mindenki megtalálja a maga számára legjobb for-
máját a fogyasztásra. 
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rajzpályázat az ovisoknak
A kerület óvodásainak hirdetett rajzpályá-
zatot Az én Hősöm címmel Horváth-Szá-
szi Erzsébet címzetes rendőr alezredes, 
aki szívügyének tekinti, hogy a rendőrség 
munkáját megismertesse a kicsikkel. A pá-
lyázatra bárki készíthetett rajzokat, és az 
óvónők által legjobbnak ítélt nyolc alkotás 
került a zsűri elé. Az ünnepélyes átadóra a 
Minipolisz játszóházban került sor, ahol a 
gyerekek az eredményhirdetés után egész 
délelőtt játszhattak.

A rendezvény főtámogatója a Teréz-
város Közrendjéért és Közbiztonságáért 
Közalapítvány volt. A kuratórium elnöke, 
Lindmayer Viktor megköszönte a gyere-
keknek a sok színvonalas alkotást. Minden 
gyermek ajándékcsomaggal távozhatott, 
az abszolút győztes pedig Enzsöl Nóra lett 
a Mesevilág Óvoda nyuszi csoportjából, 
akit másnap a kerületi rendőrkapitányság 
elektromos gépkocsija vitt az óvodába. 
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Sokszor ezek az ígéretek nem tartanak tovább 
vízkeresztnél, és nem azért, mert túl nagy el-
várást támasztunk magunkkal szemben, ha-
nem azért, mert egy bizonyos kor után az em-
berek többsége nem tud és valójában nem is 
akar megrögzült szokásain változtatni. De mi 
lenne, ha nem nagy léptékben gondolnánk a 
változásra, ami pár nap után elérhetetlennek 
és kínzóan fájónak tűnik, hanem apróbb lépé-
sekben haladnánk a kitűzött cél felé? Az ígére-
teket ugyanis magunknak tesszük. Magunk-
nak tartozunk annyival, hogy nem adjuk fel 
rögtön az első kudarcnál. 

Ha a decemberi hajtás után az új évre idő-
zítettük, hogy elkezdünk mozogni, akkor ne 
az edzőteremben gyötrődjünk két óra hosz-
szan, hanem lassan szoktassuk hozzá szerve-
zetünket a változáshoz. Ne higgyük el, akár-
milyen csábítók is az agyonreklámozott fo-
gyasztószerek, hogy az évek alatt felhalmo-
zott túlsúlyunktól napok vagy pár hét alatt 
meg tudunk szabadulni mozgás és étrendi 
változtatás nélkül. Valóban könnyebb lenne 
otthon tévénézés és vacsorázás közben pár 
csodabogyó mellett megszabadulni minden 
nyűgünktől, de ez a mesékben sincs így. Ku-
tatások kimutatták, hogy már tizenöt perces 
napi sétától kiegyensúlyozottabbak leszünk, 
könnyebben tudunk figyelni és a nap végé-
re kevésbé érezzük fáradtnak, ingerlékeny-
nek magunkat. 

Kifejezetten kedvező hatással vannak nem 
csak a szervezetre, a lélekre is a meditációs 
gyakorlatok. Felmérések szerint a tajcsi vagy a 
jóga, de a csak tíz percig végzett meditáció is 
hatékony a gyulladásos elváltozások elkerülé-
sében. Elsőként heti két napot iktassunk be az 
életünkbe, amikor időt szánunk a mozgásra. 
De ez ne spontán történjen, mert akkor nagy 
valószínűséggel bármilyen másik program ke-
resztülhúzhatja, hanem a hét elején konkrétan 
tervezzük meg, hogy melyik az a két időpont, 
amikor a mozgástól senki és semmi nem tud 
minket eltántorítani. A harmadik-negyedik 
héten emelhetjük háromra a mozgásos na-
pokat, és a második hónap végére már részé-
vé válik az életünknek. Ha nagyon nem aka-
ródzik az elkezdés, akkor keressünk egy bará-

tot, barátnőt, aki partner lehet a mozgásban, 
hiszen együtt sok minden könnyebb. 

A cigaretta letétele szintén a nem egysze-
rű kategóriába tartozik, nem is véletlen, hogy 
az új évben rengeteg a visszaeső újrakezdő. A 
túlhajszolt életmód, a stressz mellett a dohá-
nyosok számára szinte megnyugvás az a pár 
perc, amíg rágyújtanak, sőt, sokan esküsznek 
arra, hogy egy-egy leterheltebb napon a ci-
garetta javít a figyelmükön. A nikotin nem-
csak hat a központi idegrendszerre, hanem 
változást is idéz elő az idegsejtek egyes cso-

portjaiban. Ennek köszönhető az, hogy ami-
kor csökken vagy megszűnik a nikotin bevite-
le, felléphetnek kellemetlen tünetek. A legtöb-
ben itt adják fel, pedig a ezek túlnyomó része 
három hétnél nem tart tovább. Ilyenkor gya-
kori a csak egy szálra rágyújtás esete, amiből 
viszont következik a második, a harmadik és 
a sokadik szál. Természetesen vannak olyan 
élethelyzetek, amikor nem a legkedvezőbb egy 
ilyen mértékű vállalás, de az esetek többségé-
ben az első rossz érzésnél érdemes végiggon-
dolni, hogy miért ezt a fogadalmat vállaltuk az 
új évre. Szakemberek szerint rengeteget segít, 
ha akkor, amikor úgy érezzük, muszáj rágyúj-
tani, iszunk egy pohár vizet. És az sem árt, ha 
gyakrabban találkozunk nemdohányzó csa-
ládtagokkal, barátokkal. Vagy tegyük külön 
azt a pénzt, amit a cigarettára költenénk, pár 
hét után ez is motiváló lehet.

22 gyerekvilág Terézváros 2018. január 18. Terézváros 2018. január 18. életmód 23

Új év, új lehetőségek
Minden év első napján jönnek az ígéretek, letesszük a nagyesküt, 
hogy elérünk vagy véghezviszünk valamit, amit nyilván már jú-
niusban vagy decemberben is meg tudtunk volna tenni, de janu-
ár 1-jétől mégiscsak más lesz minden. Statisztikai adatok szerint a 
leggyakrabban tett fogadalmak a súlyunk változásához és a ciga-
retta letételéhez kötődnek. 
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Papír- és fémpénzt, bélyeget, képes-
lapot, papírrégiséget, régiségeket
vásárolunk és árverésre átveszünk.
VI., Andrássy út 16. 266-4154 
Nyitva: h.–sz.: 10–17, cs.: 10–19

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, 
VÉCÉCSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK 
cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógé-
pek bekötése. Tel.: 06-30-447-36-03

Fiatal, stabil egzisztenciájú értelmi-
ségi házaspár ottlakás nélkül életjá-
radéki vagy öröklési szerződést kötne 
gyermekének. 
Tel.: 06-70-252-48-97

Kéménybélelés, szerelt kémény épí-
tés, kondenzációs kazánok bekötése, 
szakvélemény ügyintézés. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06-30-680-6814

Polgári lakást vennék tulajdonostól, 
jó állapotú házban. Csendes utcában, 
3. emelettől, 2,5 szobásat, délies fek-
vésűt. 26 millió forintért, készpénzzel 
fizetek. hoelzl@airpost.net

Otthoni munka! Borítékolás, termék-
összeállítások, egyebek, 
06-90-603-905 

(audiopress.iwk.hu 635Ft/min., 
0612228397,06204963980)

19–20. századi magyar és külföldi mű-
vészek festményeit keressük megvé-
telre készpénzért gyűjtők, befekte-
tők részére.
Nemes Galéria 1024, Szilágyi 
Erzsébet fasor 3.
Tel.: 302-8696 
Mobil: 06-30-949-29-00
E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu

Befektetési céllal keresek 1-2 szobás 
lakást, S.O.S!
06-70-949-4013

Ingatlanirodánk eladó budapesti 
lakásokat/házakat keres ügyfele-
inek. Gyorsan vevőt hozunk, juta-
lék 3%, ügyvéd ingyenes. Ismerő-
sének lakása eladó? Hívjon, aján-
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tájÉKOZtatáS
 a 2018. évi várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról

Felhívjuk minden terézvárosi gépjármű-üzembentartó figyelmét, hogy a lakossá-
gi várakozási hozzájárulások kiadására a Budapest VI. kerület, Szófia utca 7. szám 
alatt kialakított ügyfélszolgálati irodán kerül sor.
Az ügyfélszolgálati iroda 2018. január 2-án, kedden 10.00-kor kezdte meg működé-
sét és 2018. január 31-én, szerdán 16.00-kor fejezi be azt.

Nyitvatartási idő: hétfő: 8.00–18.00, kedd: 10.00–18.00, szerda: 8.00–16.00, csütör-
tök: 10.00–18.00, péntek: 8.00–13.00.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a parkolási engedély átvételekor sárga 
csekkes vagy bankkártyás fizetési mód közül választhatnak. Ügyintézőinknek nem áll 
módjukban készpénzt elfogadni.

A kérelemhez szükséges bemutatni a hozzájárulás jogosságát igazoló eredeti do-
kumentumokat, vagy meghatalmazással történő ügyintézés esetén azok másolatait 
(személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, forgalmi engedély, szükség esetén mun-
káltatói igazolás, aláírási címpéldány, lízing-, illetve bérleti szerződés, adóigazolás).

Személyenként egy, lakásonként maximum kettő lakossági várakozási hozzájáru-
lás adható ki, az első hozzájárulásért csak a költségtérítés 1920 Ft-os díját kell meg-
fizetni. A második gépjárműre kiadott hozzájárulás esetében ezenfelül várakozási díj 
is fizetendő.

Amennyiben lakásonként két gépjármű lakossági várakozási hozzájárulása iránt is ér-
kezik kérelem, a jogosultaknak nyilatkozniuk kell arról, hogy melyik gépjármű minő-
süljön az elsőnek és a másodiknak. Egybehangzó írásbeli nyilatkozat hiányában vára-
kozási hozzájárulás nem adható ki.
A matrica a kiadás napjától a következő év január 31-ig érvényes.

A gazdálkodói, az egészségügyi és az ideiglenes (szervizelés, javítás idejére kiadha-
tó) várakozási hozzájárulások, valamint a Magyar Állami Operaház környékére mint 
védett övezetre vonatkozó lakossági behajtási hozzájárulások ügyintézése hivata-
li ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Eötvös ut-
ca 4.) történik. 

Az Operaház környékén mint védett övezetben állandó lakcímmel rendelkező la-
kosok lakossági várakozási hozzájárulásainak kiadását szintén a Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálati Irodája (Eötvös u. 4.) végzi.

2018 februárjától a lakossági várakozási hozzájárulások ügyintézése is a Polgármes-
teri Hivatal Eötvös u. 4. szám alatti helyiségében történik.

Amennyiben a kérelmező természetes személy lakossági várakozási hozzájárulást 
igényel, valamint a kérelmező az érintett gépjármű üzemben tartója Terézvárosban 
állandó lakcímmel rendelkező lakos és egy állandó lakcímen egy autóra kérnek csak 
engedélyt, a 2018. évre vonatkozó lakossági várakozási hozzájárulás iránti kérelem 
2018. január 2. napjától postai, illetve elektronikus úton is benyújtható. A kérelem be-
adásánál legyenek figyelemmel arra, hogy a lakossági várakozási hozzájárulás elbírá-
lási határideje 15 munkanap.

A lakossági várakozási hozzájárulás a terézvárosi önkormányzat tulajdonában ál-
ló közterületeken, valamint a Király utca mindkét oldalán és a Bp. VII. kerületben a Ki-
rály utcára merőleges utcákban az első keresztutcáig terjedő várakozási területeken 
díjmentes és időtartam-korlátozás nélküli várakozást biztosít.

Az ügyintézéssel kapcsolatos további információk, a várakozási hozzájárulások kiadá-
sának feltételei a www.terezvaros.hu honlapon érhetők el.

aBLaKjaVÍtáS! WWW.
ajtOaBLaKdOKtOR.hU
24 ÉVE VáLLaLOm KEdVEZŐ 
áRaKOn aBLaKOK, ajtóK ja-
VÍtáSát, ILLESZtÉSÉt, ZáRaK 
CSERÉjÉt, FEStÉSÉt, hŐSZIGE-
tELŐ ÜVEGEZÉSÉt, SZIGEtELÉ-
SÉt GaRanCIáVaL. FELmÉRÉS 
dÍjtaLan! hORVáth áKOS 
tEL: 06 70 550 02 69

mindennemű régiséget vásárolok 
díjtalan kiszállással. Bútort, fest-
ményt, porcelánt, kerámiát, bronz- 
és fémtárgyakat, csillárt, szőnyeget, 
bizsut, borostyánt, órákat, könyvet, 
kitüntetést, jelvényt, képeslapot, há-
borús tárgyakat, bakelit hanglemezt, 
híradástechnikát, fényképezőgépet 
és objektíveket, teljes hagyatékot. 
Lomtalanítást is. Pintér Nikoletta: 
466-83-21, 06-30-973-4949

GáZKÉSZÜLÉKjaVÍtó! hÉRa cse-
répkályhaégők, gázkonvektorok, 
tűzhelyek, FÉG vízmelegítők ja-
vítása, karbantartása. Tel.: 220-
9765, 06-20-432-5598, Bán László

lási jutalékot kap! Laurus Ingatlan, 
Tel.: 06-20-960-0600

APróHIrdEtéSEk  
FElVétElE: 

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

 

A Budapest VI. kerületi Helyi Választási Iroda a 2018–2019. évi általános válasz-
tások lefolytatásához szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. §-a szerint 
a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen (Budapest VI. kerületében) állandó 
lakóhellyel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A 
választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választá-
sán jelöltként indulhat, így a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden 
nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés bün-
tetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársa-
sági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tag-
ja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, 
valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottságok választott tagja, aki vala-
mely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölőszervezet tagja, a választóke-
rületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint 
a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi állam-
igazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel ren-
delkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szol-
gálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 
személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető sem.

A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott 
tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bi-
zottság alakuló üléséig tart.

Kérem, hogy aki úgy érzi, hogy munkájával segítené a választások lebonyolítását, és 
személyével szemben kizáró ok nem áll fenn a www.terezvaros.hu oldalról a „Választá-
sok 2018–2019” menüpontból letölthető jelentkezési adatlap, a személyes adatok ke-
zelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és aláírásával jelentkezhet leg-
később 2018. január 31. napjáig:
– személyesen a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Szer-
vezési Csoportjánál (1067 Budapest, Eötvös u. 3., 100-as szoba) vagy Ügyfélszolgálatán 
(1067 Budapest, Eötvös u. 4.),
– postai úton a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Szerve-
zési Csoport, 1067 Budapest Eötvös u. 3. címen.

A szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezésével kapcsolatosan hivatali munkaidő-
ben telefonon is érdeklődhet a 06(1) 815-2112-es telefonszámon.

Kérem, hogy jelentkezésük során vegyék figyelembe, hogy a választások napján a sza-
vazatszámláló bizottság munkájában történő közreműködés jelentős fizikai és szellemi 
megterheléssel jár, valamint a döntések meghozatalakor nagyfokú odafigyelést igényel! 
Tájékoztatjuk önöket, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait Budapest Főváros 
VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg. A megválasz-
tott szavazatszámláló bizottsági tagok – valamennyi választást megelőzően – kötelesek 
a bizottsági tagok részére szervezett felkészítő oktatáson is részt venni.

Tájékoztatom önöket, hogy a szavazatszámláló bizottság választott tagjai munkájukért 
tiszteletdíjban részesülnek, és a választást követő napon a napi munkavégzés alól men-
tesülnek a Ve. 15. § (1) és 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

tISZtELt tERÉZVáROSI 
VáLaSZtóPOLGáROK!
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Az ajándékozás
Az ajándékozás a mindennapi életben 
nagyon egyszerű, például egy könyv 
esetében, amit a régi kapcsolatunkra te-
kintettel egy kedves baráttól kapunk és 
örömmel elfogadunk. De ugyanilyen 
helyzet az is, ha egy hölgy virágot kap 
valamilyen ünnepélyes vagy egyéb alka-
lomból. Nézzük meg, a jog nyelvén mit 
is jelentenek ezek a fent említett gesz-
tusok. Az ajándékozás a törvényi sza-
bályok szerint az adásvételhez hason-
ló jogintézmény (egész pontosan an-
nak egy altípusa), hiszen valaminek (az 
ajándéknak) a tulajdonjog-átszállásá-
ról van szó, aminek az alapja a felek kö-
zött létrejött szerződés (a példánál ma-
radva, természetesen nem kell klasszi-
kus értelemben vett írásbeli szerződésre 
gondolni, elegendő a csokor átnyújtá-
sa és annak elfogadása, vagyis a ráuta-
ló magatartás). Az ajándékozási szerző-
dés alapján tehát az ajándékozó arra vál-
lal kötelezettséget, hogy a szerződésben 
meghatározott dolog (például ingatlan, 
ingóság, készpénz, bútor, művészeti al-
kotás) tulajdonjogát mindenféle ellen-
szolgáltatás nélkül átruházza, a meg-
ajándékozott pedig arra, hogy a dolgot 
átveszi. Az ajándékozás esetében a leg-
lényegesebb különbség az adásvételnél, 
hogy az átuházó (ajándékozó) a dolgot 
ingyenesen adja át.

Ingatlan esetén
Ingatlan ajándékozása esetén szükség 
van a dolog birtokának átruházására és 
kötelező a szerződést írásba is foglalni, 
amit az ügyvéd ellenjegyezésével lát el. 
Ingatlan ajándékozásánál a tulajdonjog 
megszerzésének feltétele, hogy a földhi-
vatal bejegyezze a tulajdonjog-változást. 
Az ajándékozási szerződésben meg kell 
jelölni az ajándék értékét, és szükséges, 
hogy a megajándékozott az ajándékot 

elfogadja, ugyanis ennek hiányában a 
szerződés nem jön létre. Az ajándékozás 
ugyanis kétoldalú szerződéssel történik: 
az ajándékozó – ellenszolgáltatás nélkül 
– a dolog tulajdonjogának átruházásá-
ra vállal kötelezettséget, míg a megaján-
dékozott elfogadó nyilatkozatot tesz, és 
ennek alapján köteles a dolog átvételére. 
Az ingatlanajándékozási szerződéshez 
ugyanazok az alaki és tartalmi kellékek 
szükségesek, mint az ingatlan-adásvé-
teli szerződéshez. A vételár feltüntetése 
helyett az ingatlanajándékozási szerző-
désből az ügylet ingyenességének ki kell 
tűnnie. A későbbi bonyodalmak elkerü-
lése édekében javaslom az ügylet teljes 
lebonyolításához ügyvéd közreműködé-
sét kérni.

Illeték
Ajándékozás – leginkább az ingatlan 
ajándékozása – esetében gondolni kell 
arra is, hogy az állam illetékfizetési kö-
telezettséget ró a felekre az ilyen ügyletek 
tekintetében. Szerencsére van azért kivé-

tel is, hiszen az egyenes ági rokonok kö-
zött (szülő-gyermek kapcsolat), illetve az 
örökbefogadó örökbefogadott és a házas-
társak között az ajándékozás illetékmen-
tes.

Egyébként az ajándékozási illeték tár-
gya: ingatlan ajándékozása, ingó aján-
dékozása, vagyoni értékű jog ingyenes 
alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlá-
sának ingyenes átengedése, továbbá az 
ilyen jogról ellenszolgáltatás nélküli le-
mondás. Az ajándékozás csak akkor esik 
ajándékozási illeték alá, ha arról okira-
tot állítottak ki, vagy ingó ajándékozá-
sa esetén okirat kiállítása nem történt, 
de az egy megajándékozottnak jutó in-
gó forgalmi értéke a 150 ezer forintot 
meghaladja. Az ilyen ajándékozást fő-
szabályként az állami adóhatósághoz 30 
napon belül be kell jelenteni. Az ajándé-
kozási illeték általános mértéke a meg-
ajándékozottnak juttatott ajándék tiszta 
értéke után 18 százalék.

A lakástulajdon és az ahhoz kapcso-
lódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzé-
se esetén az ajándékozási illeték mértéke 
9 százalék. Gépjármű, pótkocsi tulajdon-
jogának, vagyoni értékű jogának ajándé-
kozása esetén az illeték mértéke a gépjár-
mű és pótkocsi visszterhes vagyonátruhá-
zási illetékének kétszerese.
 
Az ajándékozás utólagos 
megtagadása
A szerződés teljesítését az ajándéko-
zó megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a 
szerződés megkötése után saját körül-
ményeiben vagy a megajándékozotthoz 
fűződő viszonyában olyan lényeges vál-
tozás állt be, hogy a szerződés teljesíté-
se tőle nem várható el. Ingatlan ajándé-
kozásánál (tekintve, hogy a tulajdonjog-
átszálláshoz az ingatlan-nyilvántartásba 
való bejegyzés is szükséges), amíg a tu-
lajdonjog átszállása ily módon meg nem 
történik, addig a törvény széles körben 
engedi a teljesítés megtagadását. Példá-
ul alapot adhat megtagadásra az ajándé-
kozó élethelyzetének változása, vagyon-
csökkenés vagy a megajándékozotthoz 
fűződő viszonyban bekövetkezett válto-
zás (például a családi vagy baráti kapcso-
latok megromlása), feltéve, hogy emiatt a 
szerződés teljesítése a közfelfogás szerint 
sem várható el.

 dr. Mogyorósi sándor jegyző

az ajándékozás jogi hatásai
A Terézváros magazin Hivatalos verzió rovatában igyekszem mindig 
olyan joghoz közeli témát feldolgozni, amely mindenkit érdekelhet, il-
letve az élete során előbb vagy utóbb találkozhat vele az ember. Így ke-
rül most sor az ajándékozás jogi helyzetének a vizsgálatára is. Termé-
szetesen elsősorban az ingatlan ajándékozása tekintetében kap hang-
súlyt a törvényi szabályozás, ám ez jogi értelemben nem sokban kü-
lönbözik a mindennapi apró ajándékozástól. Már itt fontos kiemelnem, 
hogy – különösen ingatlan esetén – az ajándékozás csak látszatra egy-
szerű, valójában komplex jogi tudást igényel, amit természetesen ez a 
cikk nem tud teljes mértékben bemutatni.
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Festőkés
Stenger Györgyi kiállítása
Díjtalanul megtekinthető 2018. március 4-ig. 

Nosztalgia táncklub  
2018. február 13., kedd 15.00 Bakacsi Béla
2018. február 27., kedd 15.00 Kristály duó
Jegyár: 500 Ft, terézvárosiaknak 250 Ft

Dokumentumfilmklub
2018. február 12., hétfő 18.00
A szeretet arcai         Rendező: Huszár Domokos
Jegyár: 300 Ft

Kiállítóhelyeinken zártkörű programokat is tartunk, 
ezért a látogatás időpontja előtt, kérjük, tájékozódjanak 
a +361/322-2886-os telefonszámon.

KOR/TÁRS V.
Válogatás a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
képgrafikus hallgatói és az őket oktató mesterek 
munkáiból
Díjtalanul megtekinthető 2018. január 31-ig.

Táncolda
2018. január 19., február 2., 16., péntek 17.00
Vezeti: Egerer Tímea óvodapedagógus és néptáncos
Jegyár: 500 Ft/fő, terézvárosiaknak 250 Ft

Meséről mesére - tánccal, zenével, 
kézi ügyeskedéssel
Családi délután a Triola Gyerekvilággal

2018. január 20., szombat 16.00-18.00
A magyar kultúra napja alkalmából
Arany László: Fehérlófia
2018. február 10., szombat 16.00-18.002018. február 10., szombat 16.00-18.00
Farsangi hangulatban
Hamupipőke
Vezeti: Lengyel Szabolcs Micsi és Hoffner Nikolett
Jegyár: 500 Ft/fő, családi jegy 2000 Ft;
terézvárosiaknak 250 Ft/fő, családi jegy 1000 Ft

TerezVaros_20180118_26-27_olvasva.indd   2 2018. 01. 15.   22:13:52



26    programok   Terézváros 2018. január 18. Terézváros 2018. január 18.    programok    27

Újratölthető
2018. február 1., csütörtök 19.00
Futurológiai pamflet Juhász Kata koreográfus és a 
Szenior Örömtánc Csapat tagjainak közreműködésével
Jegyár: 1500 Ft, diák/nyugdíjas/terézvárosi 1200 Ft

Útibeszámolók
2018. február 27., kedd 18.30

„ElőadáSOKK”
2018. január 23., kedd 18.30
Az evés lélektana - dr. Forgács Attila
klinikai szakpszichológus, gasztropszichológus 
könyvbemutató előadása
Jegyár: 1600 Ft, diák/nyugdíjas/pedagógus 1200 Ft;
terézvárosiaknak 800 Ftterézvárosiaknak 800 Ft

Jegyár: 1200 Ft, nyugdíjas/diák/pedagógus 800 Ft;
terézvárosiaknak 600 Ft

Wynne Hughes Veronika: 
A hajóstoppolástól az Antarktiszig - avagy 
hogyan valósíthatjuk meg álmainkat?
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