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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–
17.00, szerda 8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–14.00.

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

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

Az 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 – önkormányzat

A stabil építkezés
költségvetése az idei

6–7. önkormányzat   emelkedik a támogatások

 összege

8–9. önkormányzat   ellenszavazat nélkül 

 fogadta el a testület a büdzsét

9. közöS ÜGyeink   Új kormányablak nyílt

 a Nyugati pályaudvaron

10–11. közöS ÜGyeink/VálaSztáS 2018   farsang 

 a vázsonyiban

11. közöS ÜGyeink   emberi Méltóságért

 kitüntetést kapott Jónyer István

12. mozaik  Kazinczy-verseny az eötvös 10-ben

 variációk az időre – ősbemutató

 a zeneakadémián

13. mozaik    elhunyt Wacha Imre

 A rendőrség hírei

17. irodalom   zalán Tibor A légy délutánja

18–19. SzÍneS terézVároS   zöld szamár

20.  arcok, Helyek terézVároSBan   Punch store

21.  konyHa   főzzünk együtt édesburgonyából

22–23. GyerekViláG   farsangi mulatságok

24. életmód  Lehetőségek és veszélyek

25. Hirdetmény/aPróHirdetéS

26. kereSztreJtVény

27. liGet  épül a városliget új kapuja

SzÍnHáz
egy humoros
Kékszakáll

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 
munkatársak: Dobi Ágnes, Gajdács Emese, Steindl Gabi
szerkesztőség címe: 1067 Budapest, Eötvös utca 3.
e-mail: szerkesztoseg@terezvaros.hu, foszerkeszto@terezvaros.hu
nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Lajosmizse 
felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató  terjesztés: Magyar Posta Zrt.

közös ügyeink
A Közösség lámpásai
Terézvárosban

10–11.

interjú
A vén európától 
a Talpra, magyar!-ig

14–15.

4–5.

bajnokok 
és vesztesek 
A zord téli napokat az utóbbi 
időben sokan a téli olimpia ese-
ményeinek követésével töltöt-
ték. Bár a havas sportágak álta-
lában nem a mieink, most volt 
kikért izgulni, s végül ünnepel-
ni is tudtuk honfitársainkat. A 
Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu 
Shaoang, Liu Shaolin Sándor ösz-
szeállítású magyar csapat fan-
tasztikus versenyzéssel aranyér-
met szerzett a férfi 5000 méteres 
rövidpályás gyorskorcsolyaváltók 
döntőjében. Volt nagy öröm-
mámor a phjongcshangi játé-
kokon, de itthon is, hiszen leg-
utóbb a Regőczy Krisztina, Sal-
lay András jégtáncpáros szerzett 
ezüstérmet 38 évvel ezelőtt, az 
1980-as, Lake Placid-i versengé-
sen. Egy ország éltette a fiúkat. 
Nem úgy azt a honosított ver-
senyzőt, aki magyar színekben in-
dult a téli olimpián. Hamar kide-
rült a közvetítésekből, hogy sí-
elni is alig tud, akrobatának pe-
dig végképp nem nevezhető, nem 
is csoda, hogy utolsóként zárt a 
síakrobaták félcsőselejtezőjében, 
így nem jutott a fináléba. Talán 
jobb is, mert a magyar édesanya 
Amerikában született gyermeke, 
Swaney Elizabeth „produkciója” 
inkább mosolyra fakasztó, mint 
elismerésre méltó volt. Sokan tá-
madták, számon kérték rajta, mi-
ért hozott szégyent a magyarok-
ra, míg mások díjazták az igye-
kezetét, bátorságát. Ő maga így 
nyilatkozott: „A célom az volt az 
indulással, hogy inspiráljam a jö-
vő nemzedékét ebben a sportág-
ban, illetve szeretném, hogy Ma-
gyarországon is népszerűbb le-
gyen ez a sport”. Figyelmet, azt 
valóban kapott ő is, de mennyire 
más az, mint amelyik mögött tel-
jesítmény is van.

 GAJdács eMese

16.
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A stabil építkezés költségvetése az idei

Egy régi mondás azt mondja: aki légvárat 
épít, ne sajnálja a téglát. Aki viszont terve-
ket kíván valóra váltani, annak nem ada-
tik meg az álmodozók szabadsága, hiszen 
építkezni csak stabil, biztos alapokra lehet 
– kezdte a költségvetés ismertetését a kis-
sé szokatlan felütéssel Papp László alpol-
gármester. Egy kerület életének irányítá-
sa, gazdálkodási alapelveinek lefektetése, 
az elérendő célok meghatározása olyan fe-
lelősségteljes, racionális dolog, ahol a sze-
rencsés véletlenek és a csodák nem sok 
szerepet játszanak.  

A mögött, hogy az önkormányzat önkén-
tes vállalásainak sorában az összes koráb-
bi szociális vívmány megtartása mellett több 
juttatás összege jelentősen emelkedik, mind-
eközben a városrészben minden eddigi mér-
téket meghaladó, bruttó 3 milliárd 400 millió 
forintos fejlesztésre, értéknövelő beruházásra 
kerülhet sor, nagyon tudatos tervezés, célori-
entáltan takarékos, puritán gazdálkodás áll – 
fűzte hozzá. A Hunyadi téri vásárcsarnok re-

konstrukciójának legdrágább – 2,4 milliárd 
forintos – szakaszának finanszírozásán kívül 
az önkormányzat 2018-ban folytatja egész-
ségügyi programját, amelynek bruttó 800 
millió forintos keretein belül az idén három 
háziorvosi rendelő teljes körű megújítására, 
a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épület-
gépészeti és energetikai felújítására, valamint 
az ellátást javító korszerű orvostechnikai, di-
agnosztikai eszközök beszerzésére kerül sor. 
Önmagában ez a két tétel többe kerül, mint 
korábban az évente megvalósított felújítá-
sok összesen. Ráadásul mindezeken túl, az 
elmúlt esztendőkhöz hasonlóan, az oktatá-
si-nevelési intézmények sem maradnak ki 
az ütemezett fejlesztésekből, a karbantartá-
si munkákat meghaladó óvodai, iskolai be-
ruházásokra bruttó értéken 360 millió forint 
feletti forrást irányzott elő az önkormányzat 
– sorolta az értéknövelő, többnyire a haté-
konyabb energiafelhasználást eredményező, 
környezetterhelést csökkentő fejlesztéseket 
az alpolgármester. 

A szociális kiadásokról szólva Papp 
László kiemelte: az e célra szolgáló keret-
összeg 2018-ban 25 százalékkal növekszik. 
Mint mondta: Terézváros önkormányza-
ta a kötelező feladatain túl saját bevétele-
iből biztosított támogatásokkal, születéstől 
kezdődően az élet minden területén igyek-
szik lakóinak segítséget nyújtani. A rész-
ben rászorultsági elv alapján, részben a jö-
vedelem nagyságától független, alanyi jo-
gon folyósított juttatások körét évről évre 
bővíti. Ennek megfelelően például 50 szá-
zalékkal nő a lakhatási támogatás összege, 

Idén az önkormányzat önkéntes vállalásaként a Terézvárosban élők 
életminőségét javító szociális és jóléti kiadásokra, a városrész fejlődé-
sét biztosító értéknövelő beruházásokra, a társasházak pályázati for-
rására, az intézményekben dolgozók bérkiegészítésére, a civilek és a 
rend őreinek támogatására rendelkezésre álló pénz jócskán meghalad-
ja a költségvetés teljes összegének harmadát – mondta Papp László 
gazdálkodásért és fejlesztéspolitikáért felelős alpolgármester a kerü-
let idei költségvetéséről, amelyet február 15-én kötött napirendű ülé-
sén fogadott el a képviselő-testület. Az alpolgármester hozzátette: a 
büdzsé elfogadása minden esztendőben az önkormányzat életében 
az egyik legnagyobb esemény, a számok megjelenítik a teljesítményt, 
az elérni kívánt célokat, egyben elevenen láttatják azt a folyamatot is, 
hogyan lesz a tervekből valóság.

Papp László
alpolgármester
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A stabil építkezés költségvetése az idei a karácsonyi támogatás 12 ezer forintról 15 
ezer forintra, az iskolaszer-vásárlási támo-
gatás 3500 forintról 5 ezer forintra emelke-
dik, szeptember elsejétől pedig az általános 
és a középiskolai tanulmányi ösztöndíj ösz-
szege havonta 35 ezer forintra, a felsőokta-
tási ösztöndíj 35 ezer forintról 40 ezer fo-
rintra növekszik.

Papp László magától értetődőnek ne-
vezte, hogy az önkormányzat, csakúgy, 
mint eddig, ebben az esztendőben is gon-
doskodik a terézvárosiak számára az in-
gyenes lakossági tanfolyamok, a gyerme-
kek számára rendezett kézműves-foglalko-
zások, kulturális rendezvények, a Hunyadi 
téri, a Zeneakadémia és az Operaház előtti 
koncertek anyagi hátteréről is. 

De a költségvetés összeállításakor a 
kulturális, szociális, egészségügyi, karita-
tív, városszépítő, ifjúsági és idősügyi prog-
ramjaikkal a kerületben élők javát szolgá-
ló civil szervezetekről, egyházakról sem 
feledkezett meg, 2018-ban a tavalyinál ők 
is nagyobb összegű támogatásra számít-
hatnak. 

Terézváros önkormányzata kiemelt fi-
gyelmet fordít az oktatási-nevelési, szo-
ciális intézményeiben dolgozók megbe-
csülésére, megtartására is. Illetményki-
egészítésüket az önkormányzat 2018-ban 
is biztosítja, új elemként a pedagógusgya-
kornokok havonta 20 ezer forint többlet-
juttatást kapnak. A szakmai tudást, a fel-
készültséget az önkormányzat nemcsak a 
jutalmazások alkalmával díjazza, de an-
nak megszerzését a továbbtanulás költ-
ségeinek részbeni átvállalásával is támo-
gatja. 

Papp László kifejtette: a társasházak eb-
ben az esztendőben a tavalyi összegnél 50 
millió forinttal több, 420 millió forintra 
pályázhatnak. Túl azon, hogy az épületek 
felújítására rendelkezésre álló keretösszeg 
négy év leforgása alatt 45 százalékkal nőtt, 
tartalmában is számos elemmel bővült.

Terézváros nyugalmának, közrendjé-
nek biztosítását az önkormányzat változat-
lanul kiemelten kezeli, a kerületi rendőr-
kapitányság munkáját az idén is 110 mil-
lió forinttal támogatja – mondta az alpol-
gármester. 

Papp László fontosnak nevezte, hogy 
hitel felvételére, illetve hitelkeret biztosí-
tására továbbra sincs szüksége a kerület-
nek, programjait, beruházásait önerőből 
valósítja meg. Mindeközben az önkor-
mányzat stabil és kiszámítható adópoliti-
kát folytat, évek óta nem vezet be új adó-
nemet, nem növeli a terheket. Az adók 
emelése helyett az értékalapú telekadózás 
megszüntetésével, a kisvállalkozásoknak 
is helyet adó, de alapvetően életvitelsze-
rű lakhatást szolgáló lakóingatlanok épít-
ményadójának 50 százalékos csökkenté-
sével a korábbiaknál is kedvezőbb vállal-
kozói környezetet teremt. 

Mintegy zárszóként úgy fogalmazott: a 
költségvetés a gazdálkodás partitúrája, a ki-
adások és a bevételek harmóniája terem-
ti meg az intézmények működésének és az 
itt élők jelenének, jövőjének kiszámítha-
tó biztonságát. Az épített örökség rendkí-
vüli szépségén, az előnyös központi fekvé-
sen, kulturális értékeken túl a fejlesztések, a 
szolgáltatások, a jóléti és szociális juttatások 
összessége adja a terézvárosi életérzést.

saját hatáskörben 
adott támogatások 
(kivonat)

Juttatás              tervezett összeg (millió forint)

Karácsonyi csomag       24
egyszeri karácsonyi tám.                               3 
születési támogatás        12
Támogatás az idősek 
világnapja alkalmából      40
egyszeri természetbeni 
juttatás (erzsébet-utalvány)      20 
fűtéstámogatás       32,4
Gyógyszertámogatás      20
Lakhatási támogatás   26,3
bérletidíj-támogatás         2
ápolási támogatás          9
eseti támogatás        32
Méltányossági segély       10
szolidaritási központ        11
étkezéskiegészítés, 
gyümölcsprogram        22
Művészeti és sportösztöndíj, 
Terézváros Ifjú Tehetsége         5
Terézvárosi tanévkezdő 
csomag (utalvány)          5
Ajándékcsomagok újszülötteknek, 
óvodásoknak, iskolásoknak       10
Jegyescsomag          5
esélyegyenlőségi program 
(jogosítvány, első nyelvvizsga)         5
Civil szervezetek
működésének támogatása       12
egyházi, hitéleti támogatás       25

összesen: 330,7

Ellenzéki vélemény 
a költségvetésről
HEltai lászló (lmP) Terézváros idei költségvetése kiegyen-
súlyozott. A legtöbb terület több forrást kap, mint tavaly, és a 
kerület egy nagy feladatot, a Hunyadi piac felújítását is saját 
erőből végez. ugyanakkor a kerületi költségvetés vajmi kevéssé 
tudja megoldani azokat a problémákat, amiket a főváros és az 
ország vezetése a terézvárosiakra terhel. egyre nehezebb par-
kolóhelyet találni, de biciklivel sem könnyű közlekedni. A laká-
sok bérleti ára az egekbe emelkedett, az egyszerű emberek ki-
szorulnak a kerületből. Alig van zöldterület, mégis a városlige-
tet betonba öntik. rossz a levegő, a belvárosiak emiatt 3 évvel 
korábban halnak. A Péterfy kórház omladozik, és aki nem nyúl 
a saját zsebébe, azt csak hónapok alatt vizsgálják ki. ezek mind 
amiatt vannak, hogy fővárosi és országos szinten a költségve-
tést nem arra fordítják, ami az embereknek hasznos lenne. Jó 
része ugyanis elfolyik baráti zsebekbe, vagy lesz belőle stadi-
on meg hamis és hergelő állami propaganda. A belvárost teher-

mentesítő P+r parkoló, megfizethető és 0 rezsijű bérlakás, tá-
gas és tüdőt örvendeztető közpark a Nyugatinál, felújított és 
rövid várólistájú közkórház – na az nem. változásra van tehát 
szükség ezen a területen is.

Papp lászló
alpolgármester
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emelkedik a támogatások összege

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.

Szálláshelyek: a lakóközösség 
kezébe került a döntés
Mint arról korábban már hírt adtunk, Te-
rézváros önkormányzata a rövid távú la-

káskiadásokkal (Airbnb, fizetővendég-
látás, szobakiadás) kapcsolatban a tár-
sasházakat érintő kellemetlen jelenségek 
(zajpanaszok, higiéniai problémák, sze-
metelés stb.) visszaszorítása érdekében a 
településkép védelméről szóló rendelet 
keretében szigorította ezen tevékenységek 
végzésének feltételeit.

A jövőben, ha egy lakás funkcióját meg 
kívánják változtatni, például Airbnb kere-
tében akarják kiadni, településképi eljárást 
kell kérni az önkormányzattól. Ennek pedig 
egyik feltétele lesz az a hozzájáruló nyilatko-
zat, amelyet az adott társasház lakástulajdo-
nosainak többségétől kell beszerezni.

Ezzel az újabb intézkedéssel a társashá-
zak közösségei is lehetőséget kapnak arra, 
hogy eldöntsék: akarják-e közvetlen kör-

nyezetükben a rövid távú lakáskiadást, 
vagy nem járulnak hozzá.

Emelkedik a támogatások összege
A képviselő-testület a szociális alapon já-
ró támogatásokról szóló rendeletet módo-
sította több pontban, ennek köszönhetően 
néhány területen emelkedik az elnyerhető 
támogatás összege.

A fűtéstámogatással egységes szabályo-
zás érdekében 4 ezer forintról 6 ezer fo-
rintra emelkedik a lakhatási támogatás 
összege.

Nő az ápolási támogatás összege is, te-
kintettel arra, hogy a támogatottak évek 
óta ugyanolyan mértékű ellátásban része-
sülnek, miközben az általuk végzett mun-
ka sok szempontból nehéz (a támogatottak 
keresőtevékenységet korlátozott időtar-
tamban végezhetnek, amelyre nem is gyak-
ran nyílik lehetőségük). Ezért az ápolási tá-
mogatás összegét – az ápolási díjjal egy-

Február 15-én tartott rendes ülésén a képviselő-testület többek között 
döntött a szociális alapon járó támogatásokról szóló rendelet módosí-
tásáról, ezzel több elnyerhető támogatás összege is emelkedik. 
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emelkedik a támogatások összege
séges szabályozás érdekében – a központi 
költségvetésről szóló törvényben rögzített 
alapösszegben, vagyis 32 600 forintban ha-
tározták meg.

Több ösztöndíjat kaphatnak a diákok
Az oktatási rendeletek módosítása során a 
testület foglalkozott a civil szervezetek pá-
lyázati úton történő támogatásával, a Te-
rézvárosi felsőoktatási ösztöndíj, a Teréz-
városi tanulmányi ösztöndíj, valamint a te-
rézvárosi gyermek- és diákjóléti támogatá-
sok feltételeivel.

A Terézvárosban működő civil szer-
vezetek támogatásának már hagyománya 
van a kerületben. Mivel a pályázók szá-
mára egyszerűbbé tenné az eljárást egy ci-
vil adatbázis, most ennek létrehozásáról 
döntöttek a képviselők. Így a pályázato-
kon rendszeresen indulók számára ugyan-
azokat az alapdokumentumokat nem kell 
minden alkalommal beszerezniük, illetve 
beadniuk. Az önkormányzati civil adatbá-
zis létrehozásával ez a teher csökken, a pá-
lyázók valóban érezhetik, hogy minden le-
hető módon segítik őket. 

A másik döntés a minimálbér növeke-
désével a tanulmányi és felsőoktatási ösz-
töndíjak korrigálását eredményezte, ezzel 
is ösztönözve a diákokat a minél jobb ta-
nulmányi eredmény elérésére. 2018. szep-
tember 1-jétől a tanulmányi ösztöndíj ösz-
szege 35 forintra, a felsőoktatási ösztöndíjé 
40 ezer forintra emelkedik.  

A harmadik módosítás az óvodáso-
kat megillető kedvezmények körét bővíti. 
A jövőben a terézvárosi étkezési támoga-
tásra jogosultak körét kiterjesztik az óvo-
dás korcsoportra is, hogy ne csak a hátrá-
nyos helyzetű, többgyerekes vagy alacsony 
egy főre eső jövedelemről nyilatkozó csalá-
dok gyermekei számára tehessék ingyenes-
sé a dunabogdányi üdülőbe szervezett er-
dei óvodát. Így bizonyos kedvezmények-
hez a gyermekek a család anyagi helyzeté-
től függetlenül juthatnak hozzá, elősegítve 
azt, hogy a szolgáltatás magas színvonala 
miatt azok a családok is szívesen válasszák 
az önkormányzati intézményeket, amelyek 
a magánóvodai térítési díjakat is meg tud-
nák fizetni. 

Hajléktalanokat segítenek
Tavalyi, Terézvárosban végzett tevékeny-
ségéről számolt be a Magyar Máltai Sze-

retetszolgálat Egyesület. Mint ismeretes, 
az önkormányzat 1994. március 10-én 
ellátási szerződést kötött az egyesülettel, 
ennek megfelelően nappali melegedőt 
működtetnek az Eötvös u. 21. szám alatt, 
amely az elmúlt években folyamatosan 
működött. Tevékenysége során nemcsak 
hajléktalanoknak nyújtott és nyújt segít-
séget, hanem a kerület rászorulói részére 
is, akik lakcímkártyával igénybe vehetik 
az intézmény szolgáltatásait. A képvise-
lő-testület a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Egyesület részére 2018-ra 4 millió 
forint támogatást állapított meg az ellá-
tási szerződésben foglalt feladatok költ-
ségeihez.

Nő a társasházak felújítására 
fordítható támogatás
A társasház-felújítási pályázat keretében 
2017-ben 135 társasház 161 felújítási mun-
ka támogatására nyújtott be érvényes pá-
lyázatot. A tavalyi rendeletmódosításnak 
köszönhetően a társasházak a támogatási 
összeg hároméves visszatérítésének vállalá-
sa esetén a támogatás visszatérítendő ösz-

szegének csökkentését örömmel fogadták, 
a megtakarítással pedig lehetőség nyílt ar-
ra, hogy egy társasház több felújítási mun-
ka elvégzésére is pályázhasson.

A rendeletmódosítás elérhetővé tet-
te azon saroképület társasházak két vagy 
több utcai homlokzatának egyidejű felújí-
tását, amelynek költségei nagy terhet ró-
nak a tulajdonosokra. A magasabb felújítá-
si költségre tekintettel a támogatás mérté-
ke a bruttó kivitelezési költség 60 százalé-
ka, utcai homlokzatonként maximum 240 
ezer forint/albetét lett. 2017-ben e kedve-
ző lehetőséggel három társasház élt, vállal-
va a ház két utcai homlokzatának egyide-
jű felújítását.

A 2017-es költségvetés a társasházak-
nak 350 millió forintot biztosított a pályá-
zati támogatásokra és 20 milliót a pályáza-
ton kívüli támogatásokra. Az idei költség-
vetési javaslat a pályázati támogatásokra 
400 milliót, a pályázaton kívüli támoga-
tásokra 20 milliót biztosít, így a társashá-
zak felújításának támogatására 2018-ban 
összesen 420 millió forint előirányzat áll 
rendelkezésre.

Czuppon zsolt
képviselő
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ellenszavazat nélkül fogadta el a testület a büdzsét

Az önkormányzat életében a költségve-
tés elfogadása jelenti azt a pontot, ahol az 
előttünk álló év terveiről lehet megalapo-
zottan beszélni, meg persze alkalom az elő-
zőben elvégzett munkával való számvetés-
re is. Maradjunk hűek a szokásainkhoz: ho-
gyan értékeli Terézváros 2017-es évét?

– Ha azt mondom, hogy jó évet hagy-
tunk magunk mögött, akkor megismét-
lem, amit tavaly ilyenkor is mondtam, 
de ha arról van szó, hogy 2017 egy újabb 
eredményes időszaka volt Terézvárosnak, 
szívesen ismétlem önmagam, sőt remé-
lem, sokszor kell még így tennem, hiszen 
munkatársaimmal ezért dolgozunk. Vég-
hez vittük, amit elterveztünk, több mint 
1 milliárd forintot költöttünk értéknöve-
lő beruházásokra. A Bajza100 program 
utolsó elemeként tavasszal átadtuk az is-
kola sportudvarát, ezzel lett teljes a 2016-
ban századik tanévét kezdő iskola rekonst-
rukciója. Májusra elkészült a Benczúr kert 
felújítása a lakókkal történt egyeztetése-
ken véglegesített terv alapján, és sikerült 
egy egyedi, a mesék világát idéző játszó-
teret létrehozni a régi, elhanyagolt terü-
leten. Munkánk eredményét talán az mi-
nősíti a legszemléletesebben, hogy szere-
tik a gyerekek, nagyon sok család látogatja 
a megújult teret, és nem csak a kerületből. 
Felújítottuk a Fasori Kicsinyek Óvodáját 

és az intézménynek otthont adó villaépü-
letet. Az összességében 159 millió forin-
tos beruházásnak köszönhetően – amihez 
a lakók is hozzájárultak 10 millió forint-
tal – visszakapta régi fényét a Városligeti 
fasor egyik patinás épülete, az első udvar-
ban díszkert épült, az óvoda új játszóud-
vart kapott, ahol a 21. századi színvonal-
nak megfelelő műfüves pálya is a gyerekek 
rendelkezésére áll. 2017 azért is fontos év 
volt Terézváros életében, mert a megelőző 
időszak jól beosztó, puritán gazdálkodásá-
nak köszönhetően először indíthattunk el 
több évet átfogó fejlesztéseket. Ilyen a ke-
rület egészségügyi intézményeinek felújí-
tása. Elkezdtük a háziorvosi rendelők fel-
újítását, kettővel végeztünk, a Szondi ut-
cában és a Bajcsy-Zsilinszky úton már a 
megújult, egységes arculatú rendelő fo-
gadja a terézvárosiakat, ahol korszerű be-
teghívó rendszer segíti a munkát. A Teréz-
városi Egészségügyi Szolgálattal közösen 
több mint 100 millió forintot fordítottunk 
új, korszerű egészségügyi berendezések, 
eszközök beszerzésére, ennek köszönhe-
tően többek között új fogászati panoráma-
röntgennel, mammográfiai és ultrahang-
készülékkel gazdagodott a Csengery utcai 
rendelőintézet. Végül, de nem utolsósor-
ban folytatódott a csarnok felújítása, a má-
sodik ütemben a tető rekonstrukciója volt 

soron, itt az általunk kért javítások elvég-
zése után a napokban kezdődik meg a mű-
szaki átadás.

Ezek a beruházások, de bővült a támogatá-
sok köre is.

– Igen, ahogyan eddig minden évben. 
Sokszor elmondtam már, de fontos újra 
hangsúlyozni, a jó gazdálkodás nem önma-
gáért való, célja és értelme, hogy a kerület la-
kói érezzék a mindennapjaikban, bármilyen 
élethelyzetben számíthatnak az önkormány-
zatra. Igyekszünk a támogatási rendszerün-
ket évről évre bővíteni új formák beépíté-
sével és a már meglévők kereteinek növelé-
sével. Mindkettőre volt példa tavaly. Meg-
emeltük a rászorultsági elv alapján adott 
támogatások jogosultsági határát az öregségi 
nyugdíjminimum 50 százalékával, megdup-
láztuk a gyógyszertámogatási keretet, nőtt a 
fűtési és a lakhatási támogatás mértéke, töb-
bet fordítottunk az iskolaszer-vásárlás támo-
gatására is. Emelkedett a védőoltásokra for-
dított keret, decembertől a kerületben ingye-
nes a csecsemők rotavírus elleni védőoltása. 
De megemeltük a társasházak felújítására 
fordítható források mértékét is. Új forma-
ként praktikus eszközöket tartalmazó cso-
magot adtunk az óvodát és az iskolát elkezdő 
terézvárosi gyerekeknek, illetve az újszülöt-
tek családjainak. 

Mi látható már 2018-ból, milyen évre szá-
mít?

– Okkal remélhetjük, hogy eredmé-
nyes év következik. Papp László alpolgár-
mester azt mondta a képviselő-testület 
költségvetést tárgyaló ülésén, hogy a te-
rézvárosi önkormányzatiság legnagyobb 
volumenű beruházása előtt állunk, ez a 
csarnok felújításának harmadik és ne-
gyedik üteme, ami a homlokzat és a bel-
ső tér műemléki rekonstrukcióját jelenti. 
A 4 milliárd forintot meghaladó munkát 
az önkormányzat saját forrásból fedezi. A 
közbeszerzési eljárás jól halad, remélhe-
tőleg április végén ki tudjuk választani a 
kivitelezőt, ezután nyilván logisztikai lé-
pések következnek, ezzel párhuzamosan 
készül majd a kiviteli terv. Ha minden jól 
alakul, május végén, június elején elkez-
dődhet a felújítás.

Folytatjuk a tavaly elkezdett, az egész-
ségügyi intézményeink felújítását és az el-
látás javítását szolgáló programunkat. Idén 
megújul három háziorvosi rendelő, elvé-
gezzük a Terézvárosi Egészségügyi Szolgá-

Az önkormányzat a kerület megújítását és az itt élők életminőségének 
javítását jelentő terveket tudja valóra váltani, és ennek nyertesei a te-
rézvárosiak – mondta lapunknak Hassay Zsófia polgármester.

Hassay zsófia polgármester
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Pál László, a MÁV stratégiai vezérigazgató-
helyettese az állomásfejlesztés és integrált 
ügyfélszolgálat-fejlesztés (kormányablak) 
projektről szólva hangsúlyozta, a program 
keretein belül uniós források bevonásá-
val az ország több vidéki városában alakí-
tottak ki felújított vasúti épületekben kor-
mányablakokat.

Bajkai István, Erzsébetváros alpolgár-
mestere szerint a most megnyitott kor-
mányablaknak köszönhetően nemcsak a 
terézvárosiak, hanem a belvárosban élők is 
kulturált környezetben, gyorsan és kényel-
mesen intézhetik majd ügyeiket.

György István, a Fővárosi Kormányhiva-
talt vezető kormánymegbízott a kezdetekről 
szólva felidézte: a kormányablakok létesíté-
sét közel kétszáz, az ügyintézést egyszerűsí-
tő jogszabály-módosítás előzte meg. Állás-
pontja szerint az ügyfélbaráttá vált hivatalok 
a kormány közigazgatás-fejlesztési program-
jának legsikeresebb elemei közé tartoznak. 
Mint mondta: Budapesten jelenleg összesen 
29 kormányablak áll az ügyeiket intézők ren-
delkezésére. A tervek szerint a Keleti pálya-
udvaron március végére elkészülő harmin-
cadik centrummal válik teljessé a fővárosi 
kormányablakrendszer. A 2017-es eszten-
dőben a fővárosi kormányablakok 2,5 mil-
liós ügyfélforgalmat bonyolítottak, összesen 

mintegy 3 millió ügyben jártak el, a hatósá-
gi ügyekben pedig közel 4 és fél millió hatá-
rozat született.

Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség terü-
leti közigazgatásért felelős államtitkárának 
tájékoztatása szerint a kormányzat 2010 után 
új alapokra helyezte az ügyfélszolgálati kul-
túrát. A közigazgatás-fejlesztésnek köszön-
hetően ma már 270 kormányablakban, 1500 
különböző ügytípusban intézhetik ügyes-ba-
jos dolgaikat az emberek. Tavaly a területi 
közigazgatás ügyfélszámának kétharmadát, 
csaknem 15 millió ügyet a kormányablakok 
bonyolították. Az államtitkár az elért ered-
mények közé sorolta, hogy az ügyintézés im-
már nemcsak gyorsan és pontosan, de meg-
felelő, esztétikus környezetben zajlik. A jövőt 
illetően elmondta, a közigazgatásban nagyon 
komoly informatikai fejlesztés folyik, amely-
nek eredményeként 2019-ben a kormányhi-
vatalok többek között összekapcsolódnak a 
földhivatali és a közlekedési-hatósági ügyin-
tézési rendszerrel is.

Kiért arra is, hogy a MÁV integrált ál-
lomás- és ügyfélszolgálat-fejlesztési prog-
ramja keretében országszerte már hat vas-
útállomáson működik kormányablak és 
további hét megnyitását tervezik, köztük 
március 31-én a már említettet a budapesti 
Keleti pályaudvaron.

Új kormányablak nyílt 
a Nyugati pályaudvaron
Ünnepélyes keretek között adták át február 20-án a Nyugati pályaudvar 
Ceglédi várójában kialakított kormányablakot. Az épület 435 millió forint 
felhasználásával, uniós támogatásból újult meg. Az eseményen részt vett 
Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős állam-
titkára, György István, a főváros kormánymegbízottja, Pál László, a MÁV 
stratégiai vezérigazgató-helyettese és Bajkai István Erzsébetváros alpol-
gármestere.

lat Csengery utcai épületegyüttesének ener-
getikai és gépészeti rekonstrukcióját.

Készül a Jókai tér megújításának terve 
a lakókkal egyeztetve, várhatóan ősszel el-
kezdődhet a munka, és a Hunyadi, a Liszt 
Ferenc és a Nyugati tér, valamint a Ben-
czúr kert után újabb elhanyagolt közterü-
letet adhatunk át felújítva a kerületieknek 
és a fővárosiaknak.

S emellett tovább bővítjük a támogatási 
rendszerünket is.

Ezen az ülésen ön azt mondta, sok nyertese 
van a büdzsének. Miért?

– A mögöttünk lévő évek átgondolt gaz-
dálkodása megteremtette az alapját annak, 
hogy ma már büszkén elmondhatjuk, a Te-
rézvárosban működő támogatási rendszer, 
legyen szó szociális, közbiztonsági vagy kul-
turális támogatásokról, fővárosi, de orszá-
gos szinten is kiemelkedőnek számít, a kerü-
let megújítását és az itt élők életminőségének 
javítását jelentő terveket tudjuk valóra válta-
ni, és ennek nyertesei a terézvárosiak. Belül-
ről jó visszajelzés erre, hogy évek óta ellenzé-
ki ellenszavazat nélkül fogadja el a képviselő-
testület a büdzsét. De a kintről jövő reakci-
ók is abban erősítenek meg bennünket, hogy 
mind a terézvárosiak, mind a partnereink 
látják, értik és értékelik a munkánkat. Tavaly 
megkaptuk az Idősbarát Önkormányzat Dí-
jat, ami jelzi, a kormány is számon tartja a 
szépkorúak érdekében végzett sokrétű tevé-
kenységünket.

Más. Tavaly több ügy kapcsán forgott az ön-
kormányzat neve a sajtóban. Ilyen volt a sör-
biciklik kapcsán hozott rendelkezés vagy 
nemrég a szálláshelyek üzemeltetésének szi-
gorítása. Adódik a kérdés: miért volt ezekre 
szükség? 

– Az utóbbi időben rengeteg panasz érke-
zett a szálláshelyekkel kapcsolatosan. Az ön-
kormányzat az új rendelkezéssel biztosítja a 
lakóközösségeknek a lehetőséget, hogy el-
döntsék, milyen tevékenységekkel tudnak, 
akarnak együtt élni és milyennel nem, ezért 
kell a jövőben szálláshely-üzemeltetéshez a 
társasház tulajdonosainak hozzájárulása. A 
sörbiciklik éveken át zavarták a terézvárosi-
ak nyugalmát, évekig konfliktusforrást jelen-
tettek, a rájuk vonatkozó szabályok megvál-
toztatása óta eltelt idő azt bizonyítja, nem na-
gyon hiányoznak senkinek. Nekünk a kerület 
lakóinak az érdeke az első, megteszünk min-
den tőlünk telhetőt a nyugalmukért.

brém-Nagy fereNc

országszerte hat vasútállomáson
működik kormányablak
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A Közösség lámpásai Terézvárosban

Az első „lámpás” klubnapot február 21-én 
tartották az Eötvös10-ben. Az eseményen 
elsőként Lukács Böbke, a terézvárosi kö-
zösség civil szervezője köszöntötte a meg-
jelenteket. Tőle tudtuk meg, hogy mostan-
tól minden hónap harmadik hetének szer-
dáján gyűlnek majd össze klubtagjaik, s a 
foglalkozásokat igyekeznek minél tartal-
masabban kitölteni. Terveik szerint meg-
hívnak előadókat, szerveznek közös mozi- 

és színházlátogatást, kirándulást, valamint 
igyekeznek sok hasznos információval se-
gíteni sorstársaiknak.

A következőkben Fodor Ágnes, a Va-
kok és Gyengénlátók Közép-magyarorszá-
gi Regionális Egyesületének (VGYKE) el-
nöke a Közösség lámpásai elnevezésű, uni-
ós támogatásból megvalósult projekt lé-
nyegét ismertette. E szerint a VGYKE célja 
a vak és gyengén látó emberek érdekeinek 

képviseletén túl a látássérültek társadal-
mi integrációjának támogatása. A Közös-
ség lámpásai a szervezet első olyan jelen-
tős, az EU társfinanszírozásával megvaló-
suló programja, amelynek célja a közös-
ségszervezés. 

– A látássérültek fokozott elszigetelt-
ségben élnek, aminek oka leginkább kor-
látozott mobilitásuk, amely alulinformált-
sághoz és rendkívül gyenge érdekérvénye-
sítő képességhez vezet. Ha a látássérült 
mellett nincs egy jó szándékú rokon, isme-
rős, barát, aki információval látja el, köny-
nyen elszigetelődhet.

A Közösség lámpásai projekt a szoli-
daritás kis szigeteinek felépítésével meg-
oldást kínál a mindeddig kilátástalannak 
tűnő problémákra. A program során kép-
zett közösségi mentoraink felkutatják és 
közösséggé szervezik a vakokat, gyengén 
látókat, majd a közösség igényeinek és ja-
vaslatainak megfelelően szervezik a klub-
életet – hallhattuk a VGYKE elnökétől, aki 
Bundula Csaba alpolgármesterrel együtt 
gyújtotta meg a VI. kerületiek első lám-
pását. Fodor Ágnes így fogalmazott: „Kí-
vánom, hogy a lámpás segítsen a gyengén 
látóknak biztonságban haladni útjukon, a 
látóknak pedig segítsen utat találni sérült 
embertársaikhoz.”

Bundula Csaba VI. kerületi alpolgár-
mester beszédében azt hangsúlyozta, hogy 
az önkormányzat számára egyértelmű volt, 

Az idén februártól kerületünkben is megkezdte működését a látássérül-
tek közösségi klubja az Eötvös10-ben.

Igazi farsangi hangulatban telt az 
idei jelmezbál február 20-án a Vá-
zsonyi Vilmos Idősek Otthonában.

A Rózsa utcai épület termeiben már a szí-
nes dekoráció is azt jelezte, hogy az itt élők – 
a zord időjárás ellenére – a telet búcsúztatják, 
és a hagyományoknak megfelelően egy oldott 
hangulatú délutánnal köszöntik a tavaszt.

Az otthon lakóit és vendégeiket elsőként 
az intézmény vezetője, Somogyi Bernadett 
köszöntötte, aki jó szórakozást kívánt az 
ott lévőknek, s egyúttal meghívott minden-
kit a műsor utáni vendéglátásra és élő zenés 
táncmulatságra.

A farsangi rendezvényre ellátogatott Baj-
kai István, a VII. kerület alpolgármestere, 

a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselő-
jelöltje, aki meleg szavakkal köszöntötte a 
jelenlévőket. Mint mondta, nagy öröm és 
megtiszteltetés számára, hogy részt vehet 
az otthon ünnepségén, hiszen ahogyan a 
kormányzat, úgy ő maga is fontosnak tartja 
azt a generációt, amelynek az életünket kö-
szönhetjük, és akik az országunkat építet-
ték. Bajkai István rövid beszédét követően 
egy osztrák dalt is eljátszott zongorán a far-
sangra összegyűlt időseknek.

A felvezető után kezdetét vette a vidám, 
zenével kísért maszkabál, amelyen a vál-
lalkozó kedvű lakók kis jelenetek során 
át mutathatták be ötletes jelmezeiket. A 
program végül falatozással és táncos mu-
latsággal zárult.

képeink illusztrációk

farsang a vázsonyiban

Fodor ágnes Bundula Cabával 
gyújtotta meg a vi. kerületiek

 első lámpását
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A Közösség lámpásai Terézvárosban

Az Emberi Méltóság Tanácsa azokat része-
síti elismerésben, akik hivatásuk gyakorlása 
mellett jelentős közéleti tevékenységet is ki-
fejtenek. A mai fiatal sportolóknak szüksé-
gük van olyan ikonokra, mint Jónyer István, 
Puskás Öcsi, Wichmann Tamás vagy Balczó 
András, mert az ő életszemléletük, gondol-
kodásuk, az eredményekért vállalt elhivatott-
ságuk és kötelességszeretetük példamutató. 
Hiszek abban, hogy nekünk aranytartalék és 
energiaforrás az, amit ezek a kiváló sportolók 
felmutattak. Ezért szükséges, hogy becsüljük 
meg őket, mert a jó hírünket vitték a világ-
ban, s miattuk lehetünk büszkék arra, hogy 
magyarok vagyunk. Jónyer István azzal érde-
melte ki az elismerést, hogy egyrészt a világ 
legeredményesebb sportolói között tartják 
számon, másfelől az utánpótlás-nevelés terén 
is maradandót alkotott – mondta a kitüntetés 
átadásakor Lomnici Zoltán.

Ballai Attila, a Mediaworks Kiadó sport-
üzletág-igazgatója, sportújságíró beszédé-
ben kiemelte, hogy Jónyer istenáldotta te-
hetségéből fakadt, hogy már 17 éves korá-
ban Európa-bajnoki bronzérmes lett, majd 

hozzátette: Rövid távon a tehetség és a ké-
pesség dönt, hosszabb távon viszont már a 
karakter és a jellem a meghatározó. Jónyer 
nemcsak bajnok, hanem idol is, aki vele 
született képességénél fogva kitűnően tud 
bánni a gyerekkel.

– Ez a díj egy nagy megtiszteltetés, de 
nagy felelősség is, mert a tudásunkat át kell 
adnunk a fiataloknak, és ez egy fantaszti-
kus érzés nekem – jelentette ki meghatottan 
Jónyer István. – A következő években sze-
retném megalapítani a Jónyer Akadémiát, 
ahol az ifjú asztaliteniszezők tanulhatnak, 
hogy a jelenleginél eredményesebb legyen a 
magyar asztalitenisz, és a sportág újra régi 
fényében ragyogjon.

Jónyer István a második sportember, 
Buzánszky Jenő Aranycsapat-tag után, aki 
ebben a kitüntetésben részesült. Igazán tisz-
tes a sorrend, íme a nevek, akik eddig meg-
kapták az Emberi Méltóságért elismerést: 
Jókai Anna, Törőcsik Mari, Kányádi Sán-
dor, ifj. Sánta Ferenc, Bodrogi Gyula, Kóbor 
János és Benkő László.

Temesi lászló

emberi méltóságért kitüntetést 
kapott Jónyer istván
Terézváros díszpolgára, a négyszeres világ- és Európa-bajnok asztalite-
niszező, Jónyer István vehette át az Emberi Méltóságért kitüntetést feb-
ruár 17-én az Emberi Méltóság Tanácsa elnökétől, Lomnici Zoltántól.

hogy a kezdeményezés mellé áll, s minden 
lehetséges módon támogatja a látássérül-
tek klubjának megalakulását és persze ké-
sőbbi működését is. Ennek első bizonyíté-
ka, hogy anyagi segítségüknek köszönhe-
tően a terézvárosi látássérültek átvehették 
azokat a „Futár távkapcsolókat”, amelyek 
az önálló közlekedésben nyújtanak értékes 
segítséget. A speciális, ám igen egyszerű-
en működő távkapcsoló alkalmas a meg-
felelően felszerelt gyalogos-átkelőhelyek-
nél elhelyezett lámpák hangosítására.

lomnici zoltán, az emberi Méltóság 
tanácsának elnöke adta át 

a kitüntetést Jónyer istvánnak

Benczekovits laJos  Nyugdíjas 
gyengénlátóként élek a vi. 
kerületben, de alkalman-
ként még ma is dolgozom. 
Három nyelven tolmácso-
lok, például arabul is. Na-
gyon imádom Terézvárost, 
kedvenc helyeim közé tar-
tozik a Hunyadi téri piac, 

ahová sokat járok, de szeretem a teret is, a kis 
földalattit és a ligetbe is szívesen kimegyek. 
Nagyon örülök, hogy megalakult a kerületben 
ez a látássérülteket felkaroló klub, én is eljövök 
majd ide. Azt pedig külön köszönöm, hogy az 
önkormányzat olyan humánus volt, hogy anya-
gilag is támogatott minket, így én is megkap-
hattam a közlekedési lámpáknál segítő távirá-
nyítót. Nagy hasznát fogom venni, mert elég 
sokat járkálok, és ez jelentősen megkönnyíti a 
közlekedést.

az otthon lakói jelenetek során át
mutatták be ötletes jelmezeiket
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A Tabula smaragdina című kompozícióban egy 
ókori ezoterikus iratot zenésített meg Bella 
Máté, Hamvas Béla filológiai értelmezésének 
felhasználásával. A mű olyan átfogó rendszert 
mutat be, amely összefoglalja az ember és a 
világmindenség kapcsolatát. zenehallgatás 
közben az idő relatívvá válik, van, hogy gyor-
sabban telik, van, hogy lassabban.

– Kompozícióm abba az irányba mutat, 
hogy lelassítsa, majd kikapcsolja a klasszikus 
időérzékelést. A folyamatot két zenekar és egy 
szoprán szólista segíti. A zenekarok puha, lí-
rai akkordokat játszanak, amelyek egymásba 
folynak, akár egy impresszionista festmény – 
vallja a műről a fiatal zeneszerző, a zeneaka-
démia oktatója.

A kortárs koncert különlegessége, hogy a 
műsort rotterdamban, Arie van Beek karmes-
ter vezetésével tanulták meg a közreműködők 

és mutatják be a budapesti hangversenyen. 
szólót énekel Horti Lilla szoprán. A koncertre 
díjtalan a belépés, jegy igényelhető a zeneaka-
démia pénztárában.        T. L

A zenekar mesterei sorozat keretében március 6-án hallható először Magyar-
országon Bella Máté Erkel Ferenc-díjas zeneszerző legújabb műve, a Tabula 
Smaragdina, a rotterdami Doelen Ensemble és a Zeneakadémia, valamint a 
holland Codarts Művészeti Egyetem hallgatói zenekara kíséretével.

variációk az időre – ősbemutató a zeneakadémián

NyugDíjASkluB
Minden érdeklődőt szeretettel vár
a márton Áron Nyugdíjas klub. 

Nyugdíjasklub márciustól minden máso-
dik szerdán délelőtt.
Programok, majd klubfoglalkozások.

Bővebb információ: 
Domonkos Lajosné (Ica)
+36 20 390-61, 06 061410-2954
Székhely: Nyugati pályaudvar

A kerület általános iskoláinak legjobb felső tago-
zatosai vettek részt a február 14-én megrende-
zett Kazinczy Ferenc szép magyar beszéd verse-
nyen. Péchy Blanka színművész 1960-ban indí-
totta útjára a versenyt, amely az eltelt ötven év 
alatt országos mozgalommá nőtte ki magát. A 
döntőbe jutott diákok két fordulóban mérették 
meg magukat, első körben saját maguk által vá-
lasztott szöveggel készültek, a második fordu-
lóban pedig a Kazinczy Alapítvány által válasz-
tott szöveget olvasták fel a háromtagú zsűrinek. 
A versenyt Fóti Lola, a Derkovits Gyula általános 
Iskola 8. osztályos tanulója nyerte, ő képviseli 
Terézvárost a balatonboglári regionális döntőn.

Kazinczy-verseny 
az eötvös 10-ben

A TERMÉSZETVÉDŐk 
TuRISTAEgyESÜlETÉNEk 
MáRCIuSI PROgRAMjA

március 11., vasárnap: séta a budai hegyekben. 
Találkozás 10 órakor a széll Kálmán téren a 
metró kijáratánál. Túravezető: Mógor Gabriella 
(+36 70 380-88-71).

március 17., szombat: Nagyboldogasszony- 
(Mátyás-) templom megtekintése. Találkozás 
9.45-kor a szentháromság szobornál. Mivel 
belépőjegyes program, előzetes bejelentkezés 
szükséges a túravezetőnél. Túravezető: rimán 
erika (+36 20 505-76-61).

március 30., péntek: nagypénteki séta a he-
gyekben. Találkozás 10 órakor a széll Kálmán 
téren a metró kijáratánál. Túravezető: véső Ta-
más (+36 30 446 66-75, este 17 óra után).

Fogadóóráinkra szeretettel várjuk a kedves ér-
deklődőket minden szerdán 16 és 17 óra kö-
zött az eötvös u. 10. sz. alatt, a 415-ös terem-
ben, ahol további programjainkról is felvilágo-
sítást tudunk adni. Telefon: +36 30 383-57-63, 
az esti órákban.

arie van Beek

Bella máté

a verseny győztese, 
Fóti Lola
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A kamera buktatta le a besurranót
Január 30-án éjjel a székely Mihály utca 
egyik társasházának lakásba besurrant egy 
ismeretlen, és onnan eltulajdonította a fel-
jelentő sporttáskáját, amelyben benne volt 
egy óra, egy tablet, egy laptop, valamint egy 
gépjármű indítókulcsai. A lakásból ellop-
tak még iratokat, valamint bankkártyát, ék-
szereket és két órát. Az elkövető az utcában 
parkoló gépjárművet az ellopott indítókulcs-
csal üzembe helyezte, majd azzal együtt tá-
vozott a helyszínről. A kocsiban benne volt 
a gépjármű forgalmi engedélye, valamint a 
feljelentő személyes és munkahelyi papír-
jai, egy gyerekülés és egy napszemüveg. Az 
elkövető a bankkártyákkal másnap az And-
rássy úti egyik bankfiókban sikertelen kész-
pénzfelvételi tranzakciót kísérelt meg két 
alkalommal. A nyomozás során a rendőrség 
a biztonsági kamerák felvételeinek elemzé-
sével felderítette a jármű útvonalát, majd 
azt követve egy parkolóban megtalálták. Az 
elkövetőt, D. Lászlót a nyomozók elfogták 
és előállították. Az elkövető gyanúsítotti ki-
hallgatása során a terhére rótt cselekmény 
elkövetését elismerte. 

Telefontolvajt keres a rendőrség
Február 1-jén a Teréz körúton 
található egyik kávézóban egy 
szék támlájára akasztott tás-
kából elloptak egy samsung 
Galaxy J5 2016 típusú, valamint 
egy Huawei Nova típusú mo-
biltelefont. A Budapesti rend-

őr-főkapitányság vI. kerületi rendőrkapi-
tánysága kéri, hogy aki a felvételen szereplő 
személyeket felismeri, tartózkodási, fellel-
hetőségi helyükkel kapcsolatban informáci-
óval rendelkezik, hívja a 06-1-461-81-41 te-
lefonszámot, illetve névtelensége megőrzé-
se mellett tegyen bejelentést az ingyenesen 
hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld 
számán, a 107, vagy a 112 központi segélyhí-
vó telefonszámok valamelyikén, vagy írjon a 
06rk@budapest.police.hu e-mail címre.

Parfümöt loptak
Ismeretlen tettesek tavaly decem-
ber 13-án délután az Andrássy út 
35. szám alatti üzletben a felsőru-
házatuk alá rejtettek 10 darab par-
fümöt, majd a boltból fizetés nél-
kül távoztak. A Budapesti rendőr-
főkapitányság vI. kerületi rendőr-

kapitánysága kéri, hogy aki a felvételekenn 
szereplő személyeket felismeri, tartózko-
dási, fellelhetőségi helyükkel kapcsolat-
ban információval rendelkezik, hívja a 06-
1-461-81-41 telefonszámot, illetve névte-
lensége megőrzése mellett tegyen bejelen-
tést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 
„Telefontanú” zöld számán, a 107, vagy a 
112 központi segélyhívó telefonszámok va-
lamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.
police.hu e-mail címre.

A reNDőrséG HíreI

PÁLYÁzaTi feLhívÁs civiL szervezeTek részére
Budapest Főváros vI. kerület Terézváros Önkormányzata ezúton hirdet tematikus pályázatot a Terézvárosban 
működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötődő – alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek 
részére az önkormányzat 2018. év i. félévi keretéből igényelhető támogatás megszerzésére, a 2018. március 1.–
július 31. között megvalósuló programokhoz.  A pályázati alap éves keretösszege 12 millió forint. A támogatá-
sok odaítéléséről a képviselő-testület évente két alkalommal, nyílt pályázati eljárást követően dönt. az i. félév-
ben felhasználható keretösszeg 6 millió forint.

Pályázhatnak azok az alapítványok, egyesületek és egyházi jogi személyek, amelyek:
a) vI. kerület Terézváros közigazgatási területén bejegyzett székhellyel, 
b) bejegyzett országos vagy regionális szervezet esetén önálló terézvárosi szervezeti egységgel rendelkeznek, 
c) tevékenységüket részben vagy egészben Terézváros közigazgatási területén fejtik ki.

Támogatandó célok:
1) a kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő célok, különösen:

a) a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését, lokálpatriotizmusá-
nak elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló rendezvények,

b) városszépítészeti célok (pl. falfirka elleni tevékenység stb.),
c) környezetvédelem, zöldprogram,
d) bemutatók, kiállítások, előadó- és alkotóművészeti produkciók létrehozása,
e) tanácsadó, oktatási, fejlesztő és segítő tevékenységek, kiadványok,
f) a kerületi székhelyű köznevelési intézmények működését segítő alapítványok programjai.

2) a kerület lakosait segítő szociális és karitatív célok:
a) idősügyi programok,
b) a fogyatékkal élőket és a munkanélkülieket segítő projektek,
c) egyéb esélyegyenlőségi programok.

Pályázati feltételek:
Pályázni a civil szervezetek pályázati úton történő támogatásáról szóló 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet-
ben foglaltak szerint; 

– a terézvárosi Civil Adatbázisba nem regisztrált szervezeteknek az 1/A mellékletben szereplő, 
– a terézvárosi Civil Adatbázisba regisztrált szervezeteknek az 1/B mellékletben szereplő 

Pályázati adatlapon, az ott előírt nyilatkozatok egyidejű csatolásával lehet. 

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az önkormányzat honlapján közzétegyék. 

A pályázati adatlap beszerezhető:
a) személyesen: 1067 Budapest, eötvös u. 3. 4. em. 410. 
b) vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.terezvaros.hu) 

a pályázat beadási határideje: 2018. március 31.
a pályázatot írásban az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Budapest Főváros vI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Főosztály 
(1067 Budapest, eötvös u. 3.)
információ: 342-7582 – Ivádyné Chambre vivien oktatási ügyintéző
A pályázatok elbírálása után minden pályázót írásban értesítünk. A nyertes pályázókkal az önkormányzat tá-
mogatási megállapodást köt.

Hassay Zsófia polgármester

elhunyt Wacha Imre
életének 87. évében, február 13-án este 
elhunyt Wacha imre nyelvész, a közmédi-
ában dolgozó rádiós és televíziós bemon-
dók beszédtanára, a Terézvárosért díj ki-
tüntetettje – közölte a család az mTi-vel.

Wacha Imre 1931-ben Győrben született. Az 
eLTe-n végzett, 1954-től az MTA Nyelvtu-
dományi Intézetének tudományos munka-
társa, 1990 és 1995 között az eLTe Fonetikai 
tanszékének adjunktusa volt. Később előadó 
a Kodolányi János Főiskolán és a Pázmány 
Péter Tudományegyetemen. 1964 óta be-
szédtanár a Magyar rádióban. elsősorban az 
ő munkájának eredménye, hogy ma már a re-
torika tananyag a tanárképző intézmények-
ben. Mintegy húsz önálló, hét társszerzővel 
írt könyve és kétszázhatvan cikke, tanulmá-
nya jelent meg. életművét számos kitünte-

téssel ismerték el. 2014-ben életműdíjat ka-
pott az Médiaszolgáltatás-támogató és va-
gyonkezelő Alaptól (MTvA). 2015-ben a Ma-
gyar érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat 
kitüntetésben részesült, 2017-ben Arany Ka-
zinczy-díjat vehetett át az Anyanyelvápolók 
szövetségétől.

Wacha Imre terézvárosi volt, kerüle-
tünkért végzett tevékenységéért az önkor-
mányzat 2015-ben a Terézvárosért kitün-
tetést adományozta neki.           Forrás: MTI
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– Közeleg nagy nemzeti ünnepünk és a 
Talpra, magyar! bemutatója. Beavatná 
az olvasókat, miről szól a darab?
– A forradalom első évfordulójáig, 1849 ja-
nuárjától március 15-ig követhetjük nyo-
mon az eseményeket az első részben, ab-
ban az időszakban, amikor a kormány és a 
Nemzeti Színház Debrecenbe menekül, de 
innen tovább kell állniuk a debreceni szí-
nészekkel együtt, egészen Szegedig, ahol a 
két társulat kalandos élete elevenedik meg 
a második részben. Remek a történet és a 
zene, amit az igen tehetséges Mátyássy Sza-
bolcs írt, tele gyönyörű dalokkal. A szöveg 
Topolcsányi Lauráé és a rendezőé, Szurdi 
Miklósé. A darab más aspektusból mutat-
ja be a százhetven évvel ezelőtt történt for-
radalmi eseményeket, illetve az utóéletét, 
mint ahogyan azt eddig megszoktuk. Nem 
hősi eposz, nem himnikus, hanem minden-
ki számára könnyen emészthető mű, a sza-
badságharcos időszakot a színészek életén 
keresztül láthatjuk. 

– Mit jelent önnek a szabadság?
– Alapvető emberi szükségletet, jogot, ter-
mészetes szabad életvitelt. Negyvenévi dikta-
túra után, szerencsére, megélhettük, milyen 
szabadon élni.

– A vén Európában…
– Ez a dalom – ami meghatározta egész ze-
nei pályámat – jóval a rendszerváltás előtt, 
az 1980-as évek elején született. A véletlen 
hozta össze és nagy meglepetésemre világ-
siker lett. Érdekes a története, ugyanis külön 
született a dallam és külön a szöveg, még-
hozzá több év különbséggel! A zenémhez, 
eredetileg Kék farmer címmel, Csiga Sán-
dor írt szöveget, akinek köszönhetem, hogy 
egyáltalán belevágtam a zeneszerzésbe. 
Egyszer azt kérdezte tőlem: „Te Miki, mi-
ért nem írsz dalokat, mikor annyian próbál-
koznak ezzel?” Hazamentem és öt perc alatt 

megírtam ezt a dalt, ő pedig az említett szö-
veget, mégsem ez lett a befutó. Két évvel ké-
sőbb találkoztam egy kultúrház vezetőjével, 
Varga Mihállyal, aki szövegírással is pró-
bálkozott, és kezembe nyomta Európa cí-
mű versét ezekkel a szavakkal: „Írj már hoz-
zá egy dalt”. Erre elkezdtem dúdolni a jóval 
korábban megírt dallamot, és csodák cso-
dája, tökéletesen illett rá! Hihetetlen, de egy 
hangot, egy betűt sem kellett megváltoztat-
ni. Az Uránia moziban mutattuk be és há-
romszor kellett megismételnünk. A koncert 
után berontott az öltözőbe a Hungaroton 
egyik menedzsere, hogy ebből azonnal le-
mezt kell csinálni. A kislemez csaknem két-
száz ezer példányban fogyott el, és külföl-
dön is hatalmas sikert aratott, világsztárok 
énekelték. Svájcban a tudtom nélkül vitte 
sikerre az ország kedvence, amit véletlenül 
tudtam meg, de mielőtt bepereltem volna, 
megegyeztünk és milliók ütötték a marko-
mat. Azóta is tisztes jogdíj jár érte.

– A „vén Európa” ma is aktuális. Nyo-
mon követi a hazai és a nemzetközi poli-
tikai „mozgásokat”?
– Természetesen, ez alól egy művész sem 
vonhatja ki magát, hiszen meghatározza 
az életünket, a gyerekeink jövőjét. Nekem 
is két gyermekem van, ikrek, tizenhét éve-
sek, nem mindegy, hogy milyen országban, 
milyen Európában élnek. Remélem, a józan 
ész győz!

– Gyermekei is játszanak a Talpra, ma-
gyarban! Tavaly Vivien, idén februárban 
Szabolcs nyerte meg a Sztárban sztár + 
1 kicsi televíziós vetélkedőt. Egyedülálló 
ebben a műfajban, hogy kétszer egymás 
után testvérek győzzenek. Ezek szerint 
követik édesapjukat az énekesi pályán?
– Igazán büszke vagyok rájuk, mert nagy 
boldogságot szereztek nekünk, szülőknek. 
Kisgyermek koruk óta énekelnek, és nem az 

én unszolásomra. Tízévesen látták a Freddie 
Mercuryról szóló rockmusicalt, amiben ját-
szottam, és abban nagyon megtetszett ne-
kik egy dal, a híres Barcelona című, amelyet 
Szóka Júlia és Serbán Attila adott elő szen-
zációsan. Kedvet kaptak ehhez a gyönyörű 
és igen nehéz számhoz, majd nagy sikerrel 
elénekelték egy majálison. 

– Tanította őket énekelni?
– Nem, hiszen ez egy külön szakma, én is 
sok világsztárt hallgatva csiszoltam a tudá-
somat. Sosem toltuk őket előre, mindent a 
saját erejükből értek el. A lányom tízévesen 
állt elém ezekkel a szavakkal: „Apa, taníts 
meg énekelni”. Odaadtam neki Céline Dion 
egyik híres dalát, és biztattam, hogy tanul-
ja meg. Két hét után előadta, szinte ugyan-
úgy, mint Dion, amitől majd hanyatt estem. 
Igazi tehetség! A Petőfi Musical Stúdióba jár 
a gimnáziumi tanulmányai mellett. Testvé-
re, Szabi valamivel később kapott kedvet az 
éneklésre, de tehetséggel és szorgalommal 
másfél év alatt rengeteget fejlődött, amire 
itt a legfrissebb bizonyíték, a tévés vetélke-
dő megnyerése. Most kezdődik csak igazán 
a pályájuk.

– Együtt is fellépnek?
– A Talpra, magyarban! is együtt játszunk, 
én vagyok a nevelőapjuk. Kegyelmi állapot 
ez egy szülőnek, nagyon élvezem, élvezzük 
a szerepet. Egyébként sokfelé hívnak ben-

Volt már István, a király és Julianus barát, de szíve mélyén rocker 
maradt, aki végigénekelte Európát, sőt a világot, leghíresebb dala is 
éppen a vén kontinensről szól. Varga Miklós most a szabadságharc-
cal ismerkedik a Talpra, magyar! című rockmusicalben, amelynek 
az ősbemutatója március 15-én lesz a Papp László Arénában. Ennek 
apropóján beszéltünk az énekes-színész-zeneszerzővel, akinek két 
gyermeke, Vivien és Szabolcs is most kezdi bontogatni szárnyait a 
művészi pályán.

A vén európától a Talpra, magyar!-ig
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nünket hármasban fellépni, de nem akarjuk 
túlzásba vinni a közös koncerteket, nincs 
olyan tervünk, hogy Varga klánként, illet-
ve családként híresüljünk el a köztudatban. 
Élje mindenki külön az életét sikeresen, to-
vábbra is ez a cél.

– Nem beszéltünk a család negyedik, de 
igen fontos tagjáról…
– A gyerekeim édesanyja 1986-ban, tizenhat 
évesen a Tini Trióban táncolt az ikertestvéré-

vel neves énekesek mögött, és egyszer a tur-
némenedzserünk kitalálta, hogy lépjenek fel 
velünk, az akkori zenekarommal, de hallani 
sem akartam róla. Egy hardrockzenekarban 
minek ugráljanak tinilányok, mondtam, ám a 
menedzser beerőszakolta őket. Mivel nagyon 
szépek voltak, zenekarvezetőként megtiltot-
tam a fiúknak, hogy közelebbi kapcsolatba 
kerüljenek velük, mert abból csak baj lehet. 
A mi kapcsolatunk is csak a turné után kez-
dődött, én harmincéves voltam, Erika mind-
össze tizenhét, éppen kezdtem leállni a tom-
bolós korszakommal. Adtunk időt az ösz-
szecsiszolódásra, mert csak nyolc év után 
házasodtunk össze. Erika ma Budafokon 
dzsesszbalettet tanít. Ő a tyúkanyó a család-
ban és a fő logisztikus, aki összefog és irányít 
bennünket, mert nélküle elég nehéz volna 
koordinálni a fellépéseinket. 

– A jövőben milyen logisztikai feladato-
kat kell a feleségének megoldani?
– Egyelőre a hamarosan bemutatásra váró 
rockmusical próbái határozzák meg a napja-
inkat, de lesznek koncertjeim és a gyerekek-
nek is fellépéseik. Például Viviennel Veszp-
rémben játszunk a Rigócsőr királyfi című 
mesemusicalban, amit a Terézvárosban élő 
Bozsó József rendezett. Ebben én vagyok az 
öreg király, a lányom pedig a királykisasz-
szony. S készülök egy önálló lemezre is, van 
tehát bőven tennivalónk.

Temesi LászLó

A vén európától a Talpra, magyar!-ig

Ikrek az édesapjukról 
Varga ViVien és Varga szabolcs: 
Édesapánk büszke ránk, szívesen te-
relget bennünket, bármilyen kérés-
sel fordulhatunk hozzá, és amiben 
tud, segít. Az énekesi pályával kap-
csolatban szigorú hozzánk, mert 
azt vallja, hogy nem elég a tehetség, 
a sikerhez kitartás, szorgalom, alá-
zat és szerencse is kell. Azt is mond-
ja, hogy még sok pofon várhat ránk 
az életben, főleg ezen az énekesi, szí-
nészi pályán, ezért szeretné, ha to-
vábbra is jól tanulnánk, és lenne egy 
tisztességes szakmánk, azután jöhet 
csak minden más. Nagyon örül an-
nak, hogy annyira jó testvérek vagyunk – egyébként egy osztályba járunk a Madách Gim-
náziumban –, hogy nem vetélkedünk egymással, nem féltékenykedünk egymásra, hanem 
segítünk a másiknak, ha kéri.   

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

facebook: 
www.facebook.com
terezvarositelevizio

tel.:  301-0956
fax.: 301-0957

cím: 1064 budapest,
vörösmarty utca 65., vii. em.
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egy humoros Kékszakáll

Kékszakáll története épp olyan alapme-
se, mint a Hamupipőke vagy a Csipkeró-
zsika. Egy gazdag, hataloméhes férfi tör-
ténete, aki a feleségeit válogatott módsze-
rekkel teszi el láb alól. Megannyi irodalmi 
és zenés feldolgozása ismert, még rajzfilm 
is készült belőle, de a leghíresebb válto-
zata kétségkívül Bartók Béla egyfelvoná-
sos operája. Az Operettszínház nézőinek 
azonban véres és komoly drámától nem 
kell tartaniuk, sokkal inkább a rekesziz-
maik komoly igénybevételére számíthat-
nak, ugyanis az ismert történet sziporká-
zóan mulatságos, vígjátéki verzióját tűzte 
műsorára a teátrum.

Jacques Offenbach az egyik legnépsze-
rűbb francia komponista, akit kortársai a 
Champs-Élysées Mozartjának is neveztek. 
Színpadi művei az opera vígjátéki vona-
lát képviselik és neki köszönhető az ope-
rett (kis opera) elnevezés. Alkotásai sajnos 
ritkán hallhatók magyar színpadokon, így 
hiánypótló ez az előadás. Dinnyés Dániel 
zenei vezető, a színház első karmestere se-
gítségével került színre a híres zeneszerző 
egyik legszórakoztatóbb operettje. S hogy 
a sztori közelebb kerüljön a ma emberé-
hez, az eredetileg egy királyságban, lova-
gok és parasztok között játszódó darabot 
az alkotók az 50-es évek nagyvállalati mi-
liőjébe ültették át. A Máthé Zsolt humoros 
dalszövegeivel készült, Szabó-Székely Ár-
min, Lőrinczy Attila és Székely Kriszta ál-
tal átdolgozott darabban jönnek-mennek 
a vállalati beosztottak, csinos titkárnők, 
aktatologatók és a pizzát egy herceg hozza. 
Így válik ez a hatalomvágyról és bonyolult 
szerelmi viszonyokról szóló történet üdí-
tő komédiává. 

December óta tartott a próbafolyamat, 
és ezzel az elmúlt időszakban számos díjjal 
kitüntetett fiatal rendező, Székely Krisz-
ta régi álma vált valóra. A Színművésze-
ti Egyetem utolsó évében osztályfőnöke, 
Székely Gábor azt a kérdést tette fel növen-
dékeinek, melyek azok a darabok, amelye-
ket a pályájukon mindenképp szeretnének 
megrendezni. A szinte kötelező Shakes-
peare- és Csehov-művek felsorolása után 
Székely Kriszta azt mondta, egyszer min-
denképpen szeretne színpadra állítani egy 
operettet. 

– Teljesen komolyan gondoltam, de 
nem tudom, bárki is komolyan vette-e raj-
tam kívül – mondta. – Nagyon izgalmas-
nak tartom ugyanis azt a kihívást, hogy 
egy ennyire nagy múltú, ilyen sok tradíci-
óval büszkélkedő műfajt hogyan lehet úgy 
felfrissíteni és megújítani, hogy azt a klasz-
szikus közönségréteget, amelyik az operett 
szerelmese, ne idegenítse. 

Nemcsak a Kékszakáll színre vitelének 
módja, de a szereposztás is igazi meglepeté-
seket tartogatott. Vendégként érkezett a Ka-
tona József Színház Jászai Mari-díjas művé-
sze, Szacsvay László, aki Bobéche szenátort 
alakítja, Csuha Lajossal váltásban. A Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel megva-
lósult együttműködés keretében az előadás-
ban a Zeneakadémia jelenlegi hallgatói kö-
zül többen is komoly szerepekben mutatkoz-
tak be. Bojtos Luca Fleurette-ként debütált, 
váltótársa a társulat fiatal tehetsége, Kardffy 
Aisha, Erdős Attila Kékszakáll személyi tit-
káraként lép színpadra, ő a színház vezető 

szólistáját, Peller Károlyt váltja, míg Lusine 
Sahakyan Boulotte, a takarítólány szere-
pét ölti magára, akit az első szereposztásban 
Bordás Barbara primadonna alakít. A cím-
szerepet a színház két vezető klasszikus te-
norja Boncsér Gergely és Vadász Zsolt játsz-
sza. Oscar, a szenátor főtanácsadója Langer 
Soma és Kendi Ludovik, míg Clémentine, 
a szenátor felesége az operettműfaj két igazi 
nagyasszonya, Kállay Bori és Kalocsai Zsu-
zsa. Saphirként Dolhai Attila mellett Veréb 
Tamás mutatkozott be, akinek – bár nem 
áll messze tőle ez a műfaj, hiszen diplomáját 
klasszikus ének szakon szerezte – a Kéksza-
káll az első operettszerepe.

Kulcsár Noémi koreográfus, a Táncmű-
vészeti Egyetem tanszékvezetője először 
dolgozik az Operettszínházban, csakúgy 
mint Balázs Juli díszlettervező, aki Bodó 
Viktor állandó alkotótársa, és a dalszöve-
geket jegyző Máthé Zsolt, akit az Örkény 
István Színház társulatából ismerhetnek 
a nézők. A jelmeztervező Pattantyus Dó-
ra, a világításért pedig Bányai Tamás felel. 
Karigazgató Szabó Mónika, Dinnyés Dá-
niel mellett a másik karmester Silló István.

(Temesi)

Ez a Kékszakáll nem az a Kékszakáll? Offenbach kicsit sem vérfa-
gyasztó, ám annál viccesebb operettjét február 23-án mutatták be a 
Budapesti Operettszínházban.

A darabot nagyvállalati
miliőbe ültették át
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Már itt is a finom Újházi, kedélyeskedett a pincér, Pál kénytelen-kellet-
len elmosolyodott, de nem nézett fel a nagydarab csúnya emberre, aki 
eléje tette a vastag, réginek tűnő tányérban aranyló (istenem, ha len-
ne rá pontosabb jelző, de szívesen használnám e helyett az elkoptatott 
arany ló helyett, de nincsen…) húslevest. Megvárta, míg a túl figyel-
mes pincért arrébb eszi végre a fene, amit szótlansága és leszegett fe-
je csakugyan meggyorsított, azután felemelte a kanalát, és a szája fe-
lé emelte az első kortyot. Ugyane a pillanatban, és ő már régóta és biz-
tosan tudja, hogy az ilyen pillanatoknak dramaturgiája van, egy meg-
lehetősen fekete, termetére nézve kifejlett légy esett bele a levesébe az 
asztal fölötti csillárról. Ezt direkt csináltad, csikordult rá Pál. Direkt hát, 
hagyta rá a légy rekedten, és apró lábaival kényelmes tempókba kezdett 
a zsírkarikák között. Megfáztál? Nem hallod a nazálisaimon, csattant 
fel a tempózástól kissé lihegősen a légy. Jól esik egy kis melegség. Ed-
dig még nem volt nazális, de mindegy, dörmögte Pál, aki valamelyest 
értette a nyelvtant. Elhúzta a száját, és kanalazni kezdte a levest. Meg-
bolondultál, menekült a tányér száraz szélére a légy, képes vagy leen-
ni rólam az összes levest? Az enyém. És nem undorodsz attól, hogy az 
előbb megmártóztam benne? Nem… Pál evett, a légy, kis megtorpanás 
után, újfent belekötött az ebédelőbe. Ha tudnád, hol jártam ma, bizto-
san nem kanalaznád ilyen mohón. Hol jártál? A légy megrázta magát, 
és mint egy színész, belefogott a nagymonológba. Az éjszakát egy ser-
tésól pöcegödrében töltöttem. Ha jól leásod magad a disznószar labi-
rintusában, viszonylag melegségben tudod eltölteni a fagyosra fordult 
őszi éjszakákat. Talán nem másztál le elég jól, dörmögte Pál, s megpró-
bált kipiszkálni a fogai közül egy húsdarabot. Egyél rendesen, szólt rá 
a légy, van fogpiszkáló minden asztalon. Elég régóta járok erre a hely-
re, tette hozzá. Én is…

Természetesen, nem disznóganyét reggeliztem, húzta ki magát a 
légy, én adok magamra. Nem mondom, uzsonnára jól esik néha, na 
de reggelire! Berepültem a pöcegödörhöz tartozó ház ablakán, egy asz-
szony éppen dinsztelt hagymával és csirkevérrel sütötte a tojást. Az na-
gyon jó lehetett, szusszantott egyet Pál. Nagyon jó is volt. Reggeli után 
berepültem a kórház elfekvőjébe. Tudod, az a gyengém, hogy haldok-
lók arcán mászkálok. Lecsapni nem tudnak, gyengék hozzá. Rámászok 
a homlokukra, a szemükre, megülök az orruk hegyén, és nézek kife-
lé az ablakon… meghúzódom a szájuk sarkában. Csönd és nyugalom. 
Ja, kanalazott tovább a másik. Ha szerencsém van, meghal valaki, amíg 
ott vagyok. Azt nagyon szeretem, a halottak kihűlt arcán járást. Meg-
változik a szaguk, kezd édeskésedni meg savanykásodni, kijönnek be-
lőlük különféle ízletes verejtékek, váladékok. Eszem, morrant rá Pál. 
Én megmondtam, vihogott a légy. Ma szerencséd volt? Szerencsém, 
húzódott széles mosolyra a légy arca. Ketten is meghaltak. És a ku-
tya sem figyelt oda rájuk. Volt időm a sétára. Örülök… Ide se figyelsz, 
csak zabálsz. Sejted, hogy én nem tudok lábat mosni séta után? Bele-
mostad a levesembe? Bele… az előbb… Nem tesz semmit, vonta meg 
vállát a férfi. Bele. Hallgattak. Ide dél felé szoktam benézni, mondta 
félkönyéken a légy, ilyenkor szoktok enni. Ilyenkor szokunk. Mondd, 
te mindenki levesébe beleugrálsz? Ó, nem. Csak aki szimpatikus. Meg-
tisztelsz… De tényleg! A légy megrázkódott. Hűvösödik. Megetted az 
összes levesedet? Meg, bólogatott bűntudattal Pál. Fázom! Rendeljek 
neked egy újabb levest? Hát, ha rendelnél… Rendelek. 

Csak nem volt kevés a leves, csodálkozott a pincér, amikor kihoz-
ta a második tányér levest is. Nem magamnak rendeltem, szabadko-

zott, hanem neki. Beletette a kanalat a levesbe, melyen, akár kis fé-
nyes csúszdán a gyerekek, a légy sikongatva a levesbe csusszant. Jól ér-
tem, hogy egy… egy… egy légynek tetszett levest rendelni? Jól értette. 
A pincér sértődötten húzta ki magát. Uram, mi nem főzünk legyekre! 
Csak és kizárólag emberekre. Pál ezen meglepődött. Úgy tudtam ed-
dig, azoknak főznek levest, akik fizetnek érte. Em-be-rek-nek, mond-
ta vészes lassúsággal a nagydarab. Azok fizetnek érte. De hát, én kifi-
zetem a levest, emelte fel hangját Pál. Kifizeti, de nem eszi meg. Legyet 
fürdet benne. Nem azt csinálok a levesemmel, amit akarok? Fürdetnék 
én benne elefántot is, csakhogy az nem fér bele. A pincér egy pillanatra 
elbizonytalanodott. Tán fürdőmesternek képzeli magát? A pénzemért 
akár… Arra válaszoljon, ha most betotyogna ide egy pingvin, és le-
vest kérne, és tíz eurót kínálna érte, kiszolgálná? Egy pingvint? Kiszol-
gálná a tíz euróért, vagy nem? Egy pingvinnek nincs tíz eurója. De ha 
lenne… Egy pingvinnek nem lehet tíz eurója, sziszegte a pincér. Maga 
kötözködik velem. Egyébként is, mit csinál abban a levesben az a kur-
va légy? Úszik, így melegszik. Itt nem lehet a levesben legyeknek úsz-
ni, melegedni, hadonászott a nagydarab. Miért, talán mert nincs raj-
ta úszósapka? Miféle úszósapka? Úszósapka. A pincér végre kapcsolt. 
Vaze, engem te ne baszogassál, még ha vendég vagy is! Majd adok én 
ennek a… Azzal a tányér felé kapott, de Pál résen volt, és megragadta 
a nagy kezet, majd a mondat után rögtön el is engedte. Ha hozzá mer 
nyúlni a tányéromhoz, tökön rúgom. A pincér keze megállt a levegő-
ben. Uram, zihálta, ez egy vendéglő. Nem pedig légyúsztató. Nem? Ha 
vendéglő, akkor mit keres itt ez a légy? Mit tudom én, ordította a pin-
cér, csak nem képzeli, hogy én hozom ide őket otthonról? Közlöm ön-
nel, hogy a levesemben egy légy volt, uram, komorodott el Pál. Maga 
tette bele! Nem erről a levesről van szó, ez a légyé. Az előzőről beszé-
lek. Az enyémről. Abba esett bele! A csillárról. Mi közöm nekem eh-
hez? Az, hogy nem fizetem ki a levesemet. Ez már mégiscsak sok, kap-
kodott levegő után a pincér. Megette a levesét, vagy nem ette meg? Me-
gettem. De, emelte fel a mutatóujját, úri helyen olyan levesért nem fi-
zetünk, amelyikbe légy esett. Ezt meg, amit meg se evett, a légy levesét, 
kifizetné… Ki fogom kifizetni. Hallatlan, hápogott a nagydarab csú-
nya! Az ember el sem hiszi, ha nem vele történik meg. Tudja mit? Ne 
fizesse ki egyiket se, hanem tűnjön el, és ne jöjjön ide soha többé! Nem, 
mondta hűvösen a vendég, én kifizetem a légy levesét, és akkor jövök 
ide, amikor akarok. Ide nem… Ha nem, hát nem. Kérem a számlát a 
légy leveséről. Számlát a légy leveséről! Istenem, ha most nem bolon-
dulok meg, soha nem fogok. Rohant, közben fennhangon ismételget-
te: megtérek, templomba járok, megtérek, templomba járok… A légy 
közben már visszamászott a kanálra, és meg is száradt. Hülye vagy, ha 
kifizeted a levesemet, súgta Pálnak. Ne aggódj, nem a te levesedet fize-
tem ki, hanem az enyémet. Az elsőt. Csak ezt ő nem tudja. Értem. És 
mi lesz az enyémmel? Az nem lesz kifizetve. Elvégre, te mégiscsak egy 
légy vagy, nem? A légy elvigyorodott, és visszaszállt a csillárra. A pin-
cér ellilult fejjel hozta a számlát. Fizetett. Ne adjon borravalót, reszelte 
a fülébe zárt fogai közül a pincér. Egyébként se adtam volna. Egy ilyen 
szar helyen, ahol… Ki ne mondja! Fennhangon: Köszönjük, hogy ná-
lunk ebédelt… És most menjen, nagyon kérem… azaz, várjon! Hol a 
légy? A csilláron, felelte Pál, és könnyed léptekkel indult a kijárat felé. 
Meg se torpant, amikor hallotta, hogy a háta mögött csörömpölve tö-
rik össze a csillár. Vissza se nézett. Tudta, a légy már a vállán ül. Együtt 
léptek ki a friss őszi délutánba.

zalán Tibor

A légy délutánja 
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Az 1893-ban Marosvásárhelyen született 
Bortnyik 1925-ben hazatért Weimarból 
– valamint ötéves emigrációjából –, és 
egyebek közt alapítója lett a Zöld Szamár 
nevet viselő abszurd színháznak. A teát-
rum a Terézvárosban, a Magyar Vasút 
és Hajózási Klub Csengery utca 68. szá-
mú épületének színháztermében lelt ott-
honra. (Ott, ahol 1922 és 1925 között a 
Művész Színpad is működött, olyan szí-
nészekkel, mint Ódry Árpád, Berky Li-
li, Gózon Gyula, Rózsahegyi Kálmán, és 
ahol 1938-ban megalakult a rossz emlé-
kű Volksbund, a Magyarországi Néme-
tek Népi Szövetsége, a művelődési egye-
sületből a Waffen SS bázisává lett kisebb-
ségi szervezet.)

A Zöld Szamár egy dadaista színház 
volt.

Nem én mondom. Én csak azt szajkó-
zom, amit a hozzáértők állítanak.

Én talán nem is tudom, mi az a da-
daizmus.

Valami azért rémlik: a 19-20. század 
fordulójának kiábrándultsága, expresz-
szionizmus, szürrealizmus, a futurizmus 
lendületes harciassága... Gépek! Óceán-
járók! Berregő repülők! Száguldó auto-
mobilok! Sebesség! És a botrányos da-
da. Lármazene és hadovavers, polgár-
pukkasztás és valódi őrület, kaotikus 
rend és rendetlen értelem, hulladék-
festmény és véletlen kollázs-montázs-
előadás-színház, műfajkeverés és totális 
katyvasz, tréfás anarchia és szent szent-
ségrombolás, gyilkos düh és szimpla el-
mebaj. Valami ilyesmi. „Egy szabály van: 
nincs szabály!”

Nem tudom, igazam van-e, de úgy 
gondolom, az egyik első dadaista szín-
házi előadást 1917-ben tartották meg 
Párizsban, a Théâtre du Châtelet-ben. 
Balett volt, Parade a címe, a librettó-

ját Jean Cocteau írta, a díszleteit Pab-
lo Picasso tervezte, a zenéjét Alfred Eric 
Satie komponálta és Guillaume Apolli-
naire is valahol ott legyeskedett. Bras-
sai írja a könyvében, hogy 1945-ben Pi-
casso egyszer azt mondta neki egy bot-
rányos színházi előadás után, hogy az 
semmi, különbet is átélt már huszon-
nyolc évvel korábban, amit ugyanott, a 
Châtelet téren a Parade bemutatója idé-
zett elő. A közönség, amely a Seherezá-
dé folytatását várta, egy kubista balettet 
kapott, amely hasogatta a fület és láb-
bal tiport minden konvenciót. „Picasso, 
Satie meg én – mondja Cocteau – nem 
bírtunk a kulisszák mögé menekülni. A 
tömeg felismert, fenyegetett bennünket. 
Ha nincs ott az egyenruhás, súlyosan 
sebesült, bekötözött fejű Apollinaire, 
a gombostűkkel felfegyverzett nők ki-
szúrták volna a szemünket…”

Azt szeretném hinni, hogy az a régi-
régi párizsi előadás is egyik őse, előzmé-

nye volt a terézvárosi Zöld Szamár pro-
dukcióinak.

Tudom, hogy a közvetlen, látványos 
előzmény Tristan Tzara és a Cabaret 
Voltaire, meg a zürichi színházi világ, 
az úgynevezett „dadaestek”. Hiszen ott, 
ezeken teljesedett ki a dada. A gúny, 
a pökhendiség, a megbotránkoztatás, 
minden szabály felrúgásának kötelme, 
halandzsavers, halandzsadal, halandzsa-
tánc, groteszk jelmezek, elgondolkodta-
tó és ijesztő díszletek, humor, játék, tréfa 
és fülsiketítő ricsaj.

Galácz Judit színháztörténészt idé-
zem: „Az egyetlen magyarországi, elő-
adásokban is manifesztálódott dadais-
ta színházi kísérlet Palasovszky Ödön 
és Hevesy Iván nevéhez fűződik. Ők 
voltak azok, akik a svájci események-
hez képest kissé megkésve, 1925-ben 
megalapították a Zöld Szamár Színhá-
zat, amelynek egyetlen előadását két 
este mutatták be az akkor a Csengery 
utcában működő Művész Színpadon. 
A társulat tagjai, a Bauhausból frissen 
hazatért Bortnyik Sándor és Molnár 
Farkas, az író-költő Palasovszky Ödön, 
a kritikus-művészeti író Hevesy Iván, 
Mittay László és a zeneszerző Jemnitz 
Sándor fiatal, kísérletező alkotók vol-
tak, akik a színház művészetének ter-
mészetéről és lehetőségeiről akartak 
gondolkodni, és megmutatni a magyar 
közönségnek, hogy így is lehet előadá-
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zöld szamár
Tudják, mi az? Egy olajfestmény, ezt láthatják a szemben lévő oldalon. 
Bortnyik Sándor követte el 1924-ben, még Weimarban. Nem nagy kép, 
nem is kicsi: 60x55 centiméteres. A Magyar Nemzeti Galéria tulajdoná-
ban van. Van rajta telihold, toronyház, nyírott sövény, szerelmes pár – és 
persze egy zöld szamár. Sajátos térképzés, transzcendencia, gúny, iró-
nia és önirónia. Konstruktivizmus, romantika, sőt szentimentalizmus, 
és mindennek karikatúrája. A mértani pontossággal felépített, konstru-
ált valóság egyszerre szürreális, irreális, édeskésen vonzó és taszító. Mint 
amikor valaki elnézően megmosolyogja önnön érzelgősségét.
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sokat csinálni. Színházukat Bortnyik 
Sándor egy 1924-es, még a Bauhaus-
ban készült, Zöld szamár című festmé-
nyéről nevezték el.”

Mit nem adnék, ha valami időala-
gúton, féregjáraton odacsöppenhetnék 
két előadásuk valamelyikére!

Egy este három részből állt: az el-
ső kettő Ivan Goll egy-egy verse (az 
Új Orfeusz és a Párizs ég), a harmadik 
Jean Cocteau színdarabja (Az Eiffel to-
rony násznépe). Utóbbi premierje Pá-
rizsban volt 1921-ben, a fordítást Ily-

lyés Gyula készítette. Az est egyes da-
rabjainak műfajai a következők voltak: 
„írógéporchester”, „jazzbandrecitativ”, 
„grammofonpantomim”. 

Gépíró kisasszonyok írógépeinek 
vad zakatolása, lüktető-sikoltó jazzband 
mint a metropolisz szívének dübeje, kó-
rusok gúnyos kommentárja, gramofo-
nokból recsegő szónoklatok, amire a szí-
nészek némán tátognak, zaj, ricsaj, zsi-
bongás. Kosztolányi Dezső a Párizs ég 
előadásáról azt írta, hogy a nagyvárosi 
hétköznap eleinte összefüggéstelennek 

érzett képei és elemei (munkások dol-
goznak, gazdagok henyélnek, autóbal-
eset, földalatti stb.) végül összeállnak, és 
az élet reménytelenségét sugallják.

Ha valakit érdekelne a Zöld Szamár 
története – és általában az aktivista szín-
játszás meg a magyar avantgárd –, akkor 
Palasovszky Ödön visszaemlékezését, 
amelyet élete utolsó éveiben írt, és ami 
1980-ban, a halála évében jelent meg 
Lényegretörő színház címen, feltétlenül 
kézbe kell vennie.

marek jános
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A hangulatos üzletben minden megta-
lálható, ami szem-szájnak ingere, ami-
ről a nők álmodoznak, csak cipő nin-
csen. Oláh Anna/Anna Amélie táskák, 
Visy Dóri/dorivisy ékszerek, Vecsei Zsó-
fi/Vecsei kalapjai, Meinda Georgiou/
LindaMelinda és Daubner Anna/Anna 
Daubner ruhák egyedi darabjai lógnak a 
falakon, fogasokon. 

A koncepciójuk egyedülálló, az ötből 
mindennap más tervező van az üzlet-
ben, így lehetőség van arra, hogy bárme-
lyiküktől segítséget, tanácsot kapjanak 
az érdeklődök. De ha csak beszélgetés-
re vágynánk egy divattervezővel, akkor 
is érdemes az üzletbe betérni, a lányok 
erre is nyitottak. A megvásárolható da-
rabok mind hazai alapanyagokból és itt-
hon készülnek. A pár hónapja nyílt üzlet 
nagyon népszerű a külföldi turisták kö-
rében, mint Vecsei Zsófitól megtudtam, 
a tapasztalataik alapján ők nyitottabbak 
az egyedi, néha extravagánsabb darabok-

ra, mint a magyarok. „A kalap, bár év-
százados hagyománya van, mégis úgy tű-
nik, mintha nem mernék itthon viselni. 

Sokszor az a visszajelzés, hogy ha valakin 
kalap van, azt megbámulják, sokan pedig 
a frizurájukat nem szeretnék tönkretenni 
egy kalappal.  Nem árt tudni, hogy az eti-
kett szerint egy nőnek nem kell levennie 
a kalapot. Nyilván nem is lehet és nem 
is kell mindennap viselni, de szégyellni 
sem kellene” – mondja Zsófi, bár elisme-
ri, hogy neki is van olyan kalapja, amit 
itthon nem, csak külföldön visel. Tudja, 
miről beszél, hiszen Londonban tanulta 
a szakma fortélyait. Ha kell, akár 48 órán 
belül is elkészít megrendelésre egy új da-
rabot, de inkább azt javasolja a külföldi 
megrendelőinek is, hogy 2-3 hét múlva 
elküldi, az a biztosabb, hiszen a kiszabott 
anyagnak száradnia kell. 

A dizájnertermékekről az első, ami 
mindenkinek eszébe jut, hogy drága. Ez 
leginkább mindig viszonyítás kérdése, 
mert természetesen a kínai fast fashion 
tömegtermeléssel sem ők, sem más nem 
tudja felvenni a versenyt, de az öt terve-
zőnek ez nem is célja. Minőséget adnak 
megfizethető áron, itt minden darabnak 
története van. Mint ahogy a nevüknek is. 
„Amikor megszületett a közös üzlet gon-
dolata, a legnehezebb a névválasztás volt. 
Beültünk egy bárba, hogy oldott hangu-
latban megtaláljuk a megfelelő nevet. A 
Puncskoktélnál szinte egyszerre kiáltot-
tunk fel, hogy ez az!” – meséli a kezde-
tekről Melinda. „Szívünk, lelkünk benne 
van, itt minden szeretettel készül, ahogy 
egy igazi puncskoktélnál is.” 

Hazánk még messze van attól, hogy a divat nagyvárosainak térképé-
re felkerüljön, de szerencsére egyre több a tehetséges és fiatal ma-
gyar tervező. A Paulay Ede utca egyik tündéri ékszerdobozában öt 
magyar dizájner vállalkozott arra, hogy összefogással bizonyítsák: a 
tömegtermelés mellett is van létjogosultságuk a magyar piacon. Ki-
csit el is gondolkodtató, hogy a tervezők némelyikének neve külföl-
dön ismerősebben cseng, mint idehaza.

Punch store
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Főzzünk együtt…

édesburgonyából
Az édesburgonyának, bármennyire furcsán is hangzik, valójában semmi köze a 
burgonyához. Húsos, gumószerűen megvastagodott gyökere szénhidrátban és bé-
ta-karotinban gazdag. Jelentős a C-vitamin-tartalma, de van benne B1-, B2-, B6-
, és E-vitamin is. A többi zöldségféléhez képest kifejezetten sok fehérje található 
benne, amelynek összetétele a tojáséhoz hasonló. Értékes ásványi anyagai is van-
nak: kalcium, vas, magnézium, mangán, kálium, foszfor, nátrium, szelén, réz és 
cink található benne.

A kutatások szerint antioxidáns-, fehérje- és vitamintartalma segít megőrizni 
a fiatalságot. Fogyókúrához és csökkentett szénhidráttartalmú étrendhez is kivá-
ló, mivel nagyon kevés kalóriát tartalmaz. Az édesburgonya gumóit sütve, párolva, 
grillezve, főzve, pürésítve, húsok mellé köretként vagy főzelékként fogyaszthatjuk, 
de édes sütemény, lepény is készülhet belőle. Ma már nem számít kuriózumnak, 
szinte minden élelmiszerláncnál vagy piacon elérhető. Vásárlásakor arra kell ügyel-
ni, hogy ne legyenek rajta repedések vagy foltok, mert azok már öregebb darabok, 
nehezebb velük dolgozni. Az édesburgonya akár két hónapig is eláll száraz, hűvös 
helyen tárolva. Sütve hozza ki a természetes ízét, ez az egyik legjobb megoldás az 
elkészítésére. Az édesburgonyának természetesen édes és krémes íze van, ami iga-
zán különlegessé teszi. Chipsnek elkészítve is kiváló, bűntudat nélkül nassolhatjuk. 
A legegyszerűbb elkészítési módja, ha mikrohullámú sütőbe tesszük. Kevés olíva-
olajjal és zsírszegény joghurttal főételnek is kitűnő.

Édesburgonya-krémleves
Hozzávalók: 2 db kockára vágott édesburgo-
nya, 3 szál szeletelt póréhagyma, 2,5 dl tejszín, 
2 nagyobb, savanykás, kockára vágott alma, 10 
dl víz, 2,5 dl almalé, 1 szál finomra vágott sár-
garépa, 1 ek. vaj, ízlés szerint bors, só, szere-
csendió, a tetejére pirított magok vagy bacon
Elkészítése: A vajat egy nagy lábosban kö-
zepes hőfokon megolvasztjuk. Beletesszük a 
vékonyan felszeletelt és kockára vágott póré-
hagymát, és befedve 3-8 perc alatt üvegesre 
pároljuk. Hozzáadjuk a sárgarépát, az édes-
burgonyát, az almát és a vizet. Kevés sóval, 
borssal és szerecsendióval fűszerezzük. Fel-
forraljuk, majd csökkentjük a hőfokot, és le-
fedve, 20 percig gyöngyözve főzzük, néha 
megkeverjük, amíg a zöldségek teljesen meg-
puhulnak. A levest hagyjuk kissé hűlni, majd 
áttesszük mixerbe vagy robotgépbe, sima pü-
révé dolgozzuk, ha szükséges, adagonként. 
Ha robotgéppel dolgozunk, a főzőlevet le-
szűrjük és félretesszük. A leves szilárd hozzá-
valóit éppen csak annyi főzőlével pépesítjük, 
amennyi az állagához szükséges, később önt-
jük hozzá a megmaradt főzőlevet. A pürésí-
tett levest visszaöntjük a lábosba és beleke-
verjük az almalét. Takarékon 10 percig főz-
zük, amíg jól átmelegszik. Hozzákeverjük a 
tejszínt, és gyakran keverve 5 percig hagy-
juk főni, hogy átmelegedjen. Megkóstoljuk, 
és ha szükséges, adunk még bele sót, borsot, 

szerecsendiót. A levest előmelegített tányé-
rokba merjük és metélőhagymával (vagy pi-
rított magokkal, vagy pirított baconnel) dí-
szítve tálaljuk.

Édesburgonyachips
Hozzávalók: 3 db közepes méretű édesbur-
gonya, 2 ek. olívaolaj, 1 ek. napraforgóolaj,  só, 
őrölt bors, ízlés szerint bármilyen fűszer
Elkészítése: Az édesburgonyát megmos-
suk, meghámozzuk, majd vékony szeletekre 
gyaluljuk. A kétféle olaj keverékével meglo-
csoljuk, aztán megsózzuk. Sütőpapíros tep-
sibe fektetjük a lapokat, majd megszórjuk 
őrölt borssal. 160 fokos légkeveréses sütő-
ben 15-20 perc alatt elkészül. A sütőből ki-
véve még puhák a szeletek, de pár perc alatt 
igazi chipsállagot vesznek fel. Ilyenkor nem 
kell visszatenni a sütőbe, hagyni kell állni rö-
vid ideig. Önmagában is nagyon finom, de 
különféle fűszeres mártogatókkal ideális ven-
dégváráshoz.

Fánk édesburgonyából
Hozzávalók: 37 dkg simaliszt, 25 dkg 
édesburgonya, 14 dkg natúr joghurt, 1,5 
dkg friss élesztő, 1 db tojás, 5 dkg barna 
nádporcukor, 4,5 dkg olaj, 1/2 db kezelet-
len citrom reszelt héja, 1 tk. őrölt fahéj, 1 
tk. vaníliakivonat, 1 csipet só, olaj a sütés-
hez, vaníliás porcukor a szóráshoz

Elkészítése: Az édesburgonyákat alaposan 
megmossuk, majd héjastul feltesszük főni, a 
főzővízbe egy kevés sót teszünk. Miután meg-
főtt, leöntjük róla a vizet és hagyjuk egy ki-
csit hűlni. Meghámozzuk, sajtreszelőn lere-
szeljük vagy burgonyanyomóval összetörjük. 
A kenyérsütőgép üstjébe kimérjük a hozzáva-
lókat, a következő sorrendben: először az al-
jába az olajat, majd a joghurtot, a tojást, a cit-
romhéjat, a vaníliát, a reszelt édesburgonyát, 
a porcukrot, a fahéjat és egy kevés sót. Végül 
hozzászitáljuk a lisztet és a tetejére morzsoljuk 
az élesztőt. Elindítjuk a dagasztóprogramot, 
majd miután a gép bedagasztotta, 20 percig 
hagyjuk kelni, és ismét az elejétől indítjuk a 
programot. Miután a gép másodszor is kidol-
gozta a tésztát, duplájára hagyjuk kelni. Liszte-
zett munkalapra borítjuk, óvatosan kilapítgat-
juk, majd nyújtófával ujjnyi vastagra nyújtjuk. 
Hagyjuk egy kicsit pihenni, majd tetszőleges 
formára szaggatjuk. Egy edényben legalább 
háromujjnyi olajat melegítünk, és a tetejük-
kel lefelé beletesszük a fánkokat. Pár perc alatt 
mindkét oldalukat aranybarnára sütjük. Vi-
gyázzunk, hogy ne legyen nagyon forró az 
olaj, mert akkor kívülről megég, belül pedig 
nyers marad a fánkunk. Miután megsültek, az 
olajból papírtörlőre szedjük a fánkokat, felitat-
juk róluk a felesleges olajat és tálra téve meg-
hintjük vaníliás porcukorral. Lekvárral vagy 
csokipudinggal is fogyaszthatjuk.
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A február mindenhol a farsang-
ról szól, természetesen kerü-
letünk oktatási intézményei-
ben is. A Kincseskert Óvodában 
kedvenc mesefiguráikat keltet-
ték életre, a Két tannyelvű di-
ákjai és tanárai pedig a hagyo-
mányos sváb bálon mutatták 
be műsorszámaikat a szülők-
nek és egymásnak.  

A Bajza utcai ovisok óriási lelkesedés-
sel készültek a nagy napra, hosszas ké-
szülődés előzte meg, hogy kedvenc me-
sefiguráikat életre keltsék. Rengeteg ki-
rálylány és Superman érkezett aznap 
az óvodába, de volt Miki egér, varázsló, 
vadász és kisvonat is. A jelmezes felvo-
nulást a Mező együttes táncháza követ-
te, majd a nap fénypontjaként az óvó-
nők adták elő countrytáncukat. A kicsik 
vastapssal jutalmazták az ötletes műsort, 
amelyet Sárosiné Büki Anikó óvónő taní-
tott be a kollégáknak. „Komolyan vettük 
a feladatot, egy hónapot készültünk rá, a 
szakmai napon is bemutattuk” – mesélte 
Palatinné Kanizsai Zsuzsa, az óvoda ve-
zetője.

farsangi mulatságok

TerezVaros_20180228_22-23.indd   2 2018. 02. 26.   21:01:05



22 gyerekvilág Terézváros 2018. február 28. Terézváros 2018. február 28.  gyerekvilág 23

A farsangi időszakot hagyományosan a 
sváb bál zárja a Terézvárosi Magyar–Angol, 
Magyar–Német Két Tannyelvű Általános Is-
kolában. A rendezvényen a német két tan-
nyelvű osztályok mutatták be német nyel-
vű zenés-táncos műsorszámaikat a kicsi el-
sősöktől a ballagó nyolcadikosokig. Az estet 
a szokásoknak megfelelően a legnagyobbak 
bécsi keringője nyitotta meg, ezt követően 
az alsós osztályok sváb táncokat jártak. A 
műsor második részében időutazásra invi-
tálta a közönséget a két műsorvezető német 
és magyar nyelven. A képzeletbeli időgép el-
repítette a közönséget Noé bárkájához, egy 
viking csatába, újra felfedezhették Amerikát 
Kolumbusz Kristóf társaságában, és túléltek 
egy kalóztámadást is a hajóút során. Az Új-
világban cowboyokkal és indiánokkal is ta-
lálkozhattak, szemtanúi lehettek Don Qui-
jote szélmalomharcának, majd egy nagyot 
ugrottak az időben a robotok világába. Ez 
után a történelmi korok táncai egészen az 
ókortól napjainkig villantak fel. Fergete-
ges sikert aratott a némettanárok színpad-
ra lépése. Ősemberként, lovagként, viking-
ként, kalózként, indiánként és cowboyként 
ismerhettek tanáraikra a diákok. A műsor 
zárásaként mindenki egyszerre állhatott a 
színpadra egy zárószámra. Szülők és diákok 
vastapssal köszönték meg a látványos mű-
sort gyermekeiknek és tanáraiknak. Ezzel 
nem ért véget az este, mert tombolasorsolás 
és tánc következett. Bécsi virslivel, sült kol-
básszal és fánkkal csillapíthatták éhségüket 
a vendégek. A rendezvényt támogatta Svájc 
Nagykövetsége, az Osztrák Intézet, az Átri-
um Film-Színház, a Radnóti Miklós Szín-
ház és sok szülő is. A belépőkből és a tom-
bolából befolyt pénzösszeg az iskola Teréz-
városi Tudástér Alapítványának számlájára 
került.
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Felgyorsult, technikailag előre-
haladott világunkban szinte már 
nincsen olyan gyerek, aki beér-
né azzal, hogy egész nap a kisau-
tóját tologatja, a babáival vagy a 
legójával játszik. Sokkal izgalma-
sabb a kicsik számára a sok elekt-
ronikus kütyű. Azt hogy a téma 
mennyire nem elhanyagolható, 
mi sem jelzi jobban, mint hogy 
2004 óta minden februárban 
megrendezik a biztonságos inter-
net napját, amely a világháló koc-
kázataira hívja fel a figyelmet.

Ahogy mindenben, úgy az internet- és te-
lefonhasználatnál is az otthoni minta a leg-
meghatározóbb, ezért nem mindegy, hogy 
szülőként milyen példát mutatunk. Ami-
kor a kicsik mást sem látnak, mint azt, 
hogy apa, anya vagy a nagyobb testvér(ek) 
folyamatosan „lógnak” a gépen, telefonon, 
ne csodálkozzunk, ha ők sem akarnak eb-
ből kimaradni. Számos esetben lehet lát-
ni, amikor például az orvosi rendelő vá-
rójában az anya adja a csöppség kezében a 
telefonját, hogy lekösse vele. A mai gyere-
kek óvodás korukra már létezni sem tud-
nak az internetes játékok nélkül, és sokszor 
a szülők követni sem tudják azt a tempót, 
amit a fejlődés diktál. Az internet óriási ta-
lálmány, színes, információkban gazdag, 
számtalan lehetőséget rejt. Azonban a lehe-
tőségek mellett jócskán hordoz veszélyt is 
magában, és ha nem tulajdonítunk jelentő-
séget a gyerekek internetezési szokásainak, 
akkor észre sem vesszük, hogy milyen ká-
rokat okozhat, csak ha már baj van. 

Mára egyértelművé vált, hogy az in-
ternet segítségével olyan változatos és 
gazdag információkhoz juthatnak a gye-
rekek, amelyek eddig elképzelhetetlenek 
voltak. A különböző ingerek önkifejezés-
re sarkalják a fiatalokat, fejleszti a kreati-
vitásukat amikor újabb és újabb elragadó 
ötletekkel találkoznak. A közösségi olda-
lakon és a chatszobákban a társas készsé-
geik fejlődnek, de több más képességü-
ket is fejleszthetik az internet segítségé-
vel. Azonban muszáj szem előtt tartani, 

hogy eközben számos veszéllyel és árta-
lommal is találkoznak. 

A leggyakoribb veszélyforrások egyi-
ke az agresszív tartalmak, de zaklatás vagy 
bántalmazás áldozatává is válhatnak a 
még naiv és hiszékeny fiatalok. Az agresz-
szió mellett szexuális tartalmú veszélyeket 
is rejt az internet, pornográf tartalmakkal 
vagy egy idegennel való találkozás során. 
De a biztonságos nethasználathoz tarto-
zik az is, hogy a gyermek átgondolja, hogy 
milyen képet tölt fel magáról a közösségi 
oldalakra. A túlzásba vitt internetezés el-
szigetelheti, beszűkítheti a gyermek ér-
deklődését. Ilyenkor egyre inkább a vi-
lágháló és a digitális világban zajló esemé-
nyek kerülnek előtérbe, minden más hát-
térbe szorul, mintha nem is létezne más, 
ami ezen kívül van.

Ne tiltsuk meg számukra a használa-
tát, mert ezzel rengeteg információtól is 
megfosztjuk őket, helyette tanítsuk meg, 
hogy okosan használják. Beszéljünk ró-
la a saját koruknak megfelelően. Arra vi-
szont mindenképpen figyeljünk, hogy 
ne ez legyen az egyetlen kikapcsolódá-
si, szórakozási lehetőségük, ne függjenek 
az internettől. A mai gyerekeknek ez már 
elképzelhetetlen, de meg kell értetni ve-
lük, hogy az interneten kívül is van élet. 

Lehetőségek és veszélyek
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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

egyetemista lányomnak felújítandó 
emeleti öröklakást keresek. magán-
személy vagyok.
Tel.: 06-20-352-2204

VÍZsZerelés, csapok, szifonok, vé-
CéCsészéK, véCéTArTáLYoK cseréje, 
javítása. Mosó-, mosogatógépek bekö-
tése. Tel.: 06-30-447-36-03

KastélyOK BerendeZéséheZ vá-
sárolok antik bútorokat, festménye-
ket, bronztárgyakat, porcelánokat, 
Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asz-
tali díszórákat (hibásat is) 6–12 sze-
mélyes ezüst étkészleteket, gyertya-
tartókat, -tálcát stb., könyveket, régi 
katonai kitüntetések tárgyait és teljes 
hagyatékot első vevőként a legmaga-
sabb áron.

Tel.: 06-20-280-0151, herendi77@
gmail.com

egész évben számíthat ránk! A Louis 
Galériát tekintse meg az interneten (35 
éves gyakorlat) 
Készpénzért vásárolok: tört- és 
fazonaranyat, ezüstöt, brilles ékszere-
ket, kar-, zsebórákat, borostyánt, He-
rendi porcelánt, festményt, antik bú-
tort, hagyatékot. 
Kérem, jöjjön el hozzánk, vagy hívjon 
bizalommal! 
Margit krt. 51–53., üzlet, telefon: 06-1-
316-3651, 06-30-944-7935 
Gyűjtők gyűjteményét vásárolom.

szabó Balázs vállalja kémények belső 
marását, bélelését teljes körű ügyin-
tézéssel. 06-20-264-7752

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

19-20. századi magyar és külföldi mű-
vészek festményeit keressük megvé-
telre készpénzért gyűjtők, befekte-
tők részére.
Nemes Galéria, 1024, szilágyi erzsé-
bet fasor 3.
Tel.: 302-8696, mobil: 
06-30-949-29-00,eemail: nemes.gyu-
la@nemesgaleria.hu

ajtó-, ablakjavítás! Mindenfajta 
kapcsolt gerébtokos, bukó-, nyíló-, 
tessauer ajtók és ablakok teljes kö-
rű és szakszerű javítását és szigetelé-
sét vállalom! Többéves, magas szintű 
szakmai tapasztalattal, 1 év garanciá-
val! 0670-590-1351

Kert, telek és épületek felújítása! 
Metszés, permetezés, bozótirtás, fa-

vágás, gyepesítés, térkövezés, kerí-
tésépítés. Teljes körű építési, felújítá-
si, szigetelési munkák reális áron, rö-
vid határidővel. 
www.telekrendezes.hu, 06-20-259-
6319, 061-781-4021

Készpénzért vásárolok bútorokat, 
dísztárgyakat, festményeket, órá-
kat, csillárokat, kitüntetéseket, 
hangszereket, bizsukat, réz-, bronz-
tárgyakat, szőnyegeket, díszes ruhá-
kat, teljes, hagyatékot. Tel.: 06-30-
943-5583

eXKlUZÍV FelVÁsÁrlÁs!
Tört-fazon arany 6500 ft-tól akár
17 000 ft-ig/g, ezüst 350 ft-tól/g, bo-
rostyán-korall ékszerek 4000 ft-tól/g. 
régi pénzeket, érméket, kitüntetése-
ket, karórákat, képeslapokat, Herendi- 
zsolnay, mindenféle régiséget TeLJes 
HAGYATéKoT.
v., szent István krt. 25.
Tel.: 06-70/608-60-82

GÁZKésZÜléKJaVÍtó! héra 
cserépkályhaégők, gázkonvek-
torok, tűzhelyek, féG vízmele-
gítők javítása, karbantartása. 
Tel.: 220-9765, 06-20-432-5598, 
bán László

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

pÁlyÁZati hirdetmény
 a terézváros ifjú tehetsége önkormányzati támogatásra történő jelentkezésről

budapest főváros vI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán 
bizottsága a 6/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet alapján a tehetséges kerületi fiata-
lok támogatása érdekében pályázatot hirdet a terézváros ifjú tehetsége önkormányza-
ti támogatásra.

A támogatásra pályázhatnak a pályázati felhívás közzétételét megelőzően legalább 90 
napja az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és élet-
vitelszerűen is az önkormányzat közigazgatási területén élő, az igény benyújtásakor 25. 
életévüket be nem töltött magyar állampolgárok, ha 

– korosztályukban kimagasló hazai vagy nemzetközi művészeti (ének- és zeneművé-
szet, előadó-művészet, képző- és iparművészet, színház- és filmművészet, tánc-
művészet, népművészet, irodalom), vagy

– sportsikereket értek el vagy
– önálló és kiemelten eredményes műszaki/tudományos tevékenységet folytatnak.

A támogatás hazai és külföldi versenyeken, mesterkurzusokon, kiállításokon, bemu-
tatókon való részvételre, nevezési díj, útiköltség, szállásköltség, anyagköltség, esz-
közbeszerzés finanszírozására, sport- és hangszer vásárlására vagy bérlésére hasz-
nálható fel.

a pályázatot az erre a célra rendszeresített adatlapon személyesen kell benyújtani a Bu-
dapest Főváros Vi. kerület terézvárosi polgármesteri hivatal humánszolgáltatási Fő-
osztályán (iV. emelet 410/a).
a pályázathoz csatolni kell:

– kézzel írt szakmai önéletrajzot,
– a pályázó lakcímkártyája másolatát,
– iskolalátogatási igazolást,
– az elért eredmények igazolásául szolgáló iratok másolatát,
– a szaktanár szakmai ajánlását, illetve az adott szakterület országosan ismert és elis-

mert képviselőjének ajánlását,
– kiskorú esetén a törvényes képviselő által adott írásos hozzájárulást.

A pályázati adatlapok beszerezhetők és a 6/2016. (II. 18.) rendelet teljes szövege megte-
kinthető a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában vagy letölthe-
tő a www.terezvaros.hu honlapról. A támogatásról érdeklődni lehet a 342-7582-es tele-
fonszámon.

A pályázat benyújtásakor a polgármesteri hivatal munkatársa a személyes adatokat iga-
zoló okmányok alapján ellenőrzi az adatlapon szereplő személyes adatok valódiságát. A 
pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait – a vonatkozó jogszabá-
lyi előírások betartása mellett – az önkormányzat a szükséges időtartamra nyilvántartás-
ba vegye.

A benyújtott pályázatokat budapest főváros vI. kerület Terézváros Önkormányzata Kép-
viselő-testületének Humán bizottsága bírálja el.
A nyertes pályázóval Terézváros Polgármestere támogatási szerződést köt.
A nyertes pályázó a támogatási összeg felhasználását követő 60 napon belül, de legké-
sőbb a következő pályázati forduló meghirdetéséig a támogatásról számlákkal, bizonyla-
tokkal igazoltan elszámolni köteles.  

A támogatás eseti jellegű, fedezetét az önkormányzat éves költségvetésének külön sora 
biztosítja. A keret felhasználása a beadott pályázatok, teljesítmények minőségének függ-
vényében alakul. 

a pályázat benyújtása egész évben folyamatos.

a pályázat elbírálásának határideje: a beérkezett pályázatokat a bizottság a benyújtást 
követő rendes ülésén bírálja el.

a pályázat benyújtásának helyszíne:
budapest főváros vI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási fő-
osztályának Iv. emelet 410/a szobájában (1067 budapest, eötvös utca 3.).

A fent hivatkozott rendeletnek nem megfelelő pályázatok érvénytelenek. 

       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Képviselő-testületének  Humán Bizottsága

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

ingatlanirodánk eladó budapesti 
lakásokat/házakat keres ügyfele-
inek. Gyorsan vevőt hozunk, juta-
lék 3%, ügyvéd ingyenes. Ismerő-
sének lakása eladó? Hívjon, aján-
lási jutalékot kap! Laurus Ingatlan, 
Tel.: 06-20-960-0600

TerezVaros_20180228_24-25.indd   3 2018. 02. 26.   20:59:08



26 keresztrejtvény Terézváros 2018. február 28. Terézváros 2018. február 28. liget 27

Svédasztalunkon melyik desszert kapta fantázianevét a híres csokis brownie szeletről?

Beküldendő a számmal jelölt sorok tartalma 2018. március 20-ig. Előző rejtvényünk nyertesei: Csabai Enikő, Novák Zoltán.
Cím: Terézváros szerkesztősége, 1067 budapest, eötvös utca 3. 

A helyes megfejtést beküldők között kétszer 2 darab Trófea Grill-utalványt sorsolunk ki, amelyek a Király utcai Trófea Grill étteremben használhatók fel.

* Megfejtés
Város 

Bács-Kiskun 
megyében

------------------
Tanács

Apró, pókszerű 
állatka

------------------
Csodálkozó 

hang

Média

Száj *
Programo- 
zási nyelv

------------------
Keresztül

Létezés

Amper Fogorvosnál 
mondjuk

Lel
------------------

Románia 
autójele

Liter
------------------

Jód

Egyik vitamin
------------------

Szinetár..., 
színésznő

Létesítmény Lokál Junior
Szem. 
névm.

------------------
Veszteség 

... Carrere, 
hawaii 

énekesnő, 
színésznő

...–154, 
repülőgép 

típus
------------------

Eltérő *
Ijedt

------------------
Atya

Ösvény
Állóvíz

------------------
Plutónium

Véna

Dagály
------------------

Strázsa
Máris mgh-i Ás része!

Ritmikus 
dalszöveg-

mondás

Egyiptomi 
napisten

------------------
Gramm

Időszak Ételízesítő * Parlag

MÉRETEK, ÁRAK:
1/1 oldal kifutó* 210x297 mm 200 000 Ft + áfa
1/1 oldal 184x254 mm 180 000 Ft + áfa
1/2 oldal fekvő  184x125 mm 100 000 Ft + áfa
1/2 oldal álló     90x254 mm 100 000 Ft + áfa
1/3 oldal fekvő     184x83 mm 70 000 Ft + áfa
1/3 oldal álló     59x254 mm 70 000 Ft + áfa
1/4 oldal fekvő     184x60 mm 60 000 Ft + áfa
1/4 oldal álló     90x125 mm 60 000 Ft + áfa
1/8 oldal fekvő     90x60 mm 35 000 Ft + áfa
1/8 oldal álló     43x125 mm 35 000 Ft + áfa

FELÁRAK: 
hátsó borító:  +25% 
elhelyezési felár:  +20% 
negatív:  +20% 
tervezés:  +15%
*Kifutó hirdetésnél körben 
5 mm ráhagyást kérünk!

A hirdetések feladása:

Telefon: 06 1/342-0905, 
2451-es mellék
e-mail: sajto@terezvaros.hu

Hirdessen A Terézváros mAGAzinbAn!
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épül a városliget új kapuja

Jelenleg is zajlanak a közműkiváltási mun-
kálatok és a résfalépítés előkészítése a Város-
liget melletti Ötvenhatosok terén az új Nép-
rajzi Múzeum építkezésén. A parkolónak 
használt terület burkolatát már felszedték, 
menetrend szerint halad az új múzeum és a 
zöld közösségi tér építése. 

A 145 éves Néprajzi Múzeum páratlan 
etnográfiai gyűjteménye most először kap 
olyan épületet, amelyet úgy terveztek meg, 
hogy magában foglalja a 21. századi látogatói 
élményt. A múzeum egy korszerű, minden 
szempontból világszínvonalú, a szakmai kö-
vetelmények, valamint gyűjteményi és láto-
gatói igények szerint kialakított 34 ezer négy-
zetméteres épületben kap új és végleges ott-
hont a Városliget szélén, az egykori lebetono-
zott parkoló helyén. 

Új múzeumépület a Liget Buda-
pest Projektben
A Liget Budapest Projekt keretében a múze-
um tervezésére meghívásos, nemzetközi terv-
pályázatot hirdettek, amelyen világhírű építé-

szek szálltak ringbe. A győztesnek választott 
magyar építésziroda, a Napur Architect által 
tervezett múzeumépület lendületes, ám még-
is egyszerű vonalvezetésű, amely egyszerre ve-
szi figyelembe a Városliget parki adottsága-
it és a környező városi szövet kapcsolódásait. 
Az épület íves formája lehetővé teszi, hogy ka-
puként és átjáróként funkcionáljon a város és 
a park között. Az építmény 60 százaléka a te-
repszint alatt helyezkedik el, a felszín feletti ré-
szek pedig áttetszőségükkel, a tető parkosítá-
sával teszik léptékében is alkalmazkodóvá az 
új múzeumot. 

Az intézmény szomszédságában 
a Rondó is megújul
A Városliget egykori megálmodója, Nebbien, 
az 1800-as évek elején a park egykori főbe-
járatának tengelyében a Rondót helyezte el, 
amely egy korzó volt, ahol a parkban tartóz-
kodók sétálni, lovagolni, kocsizni tudtak. A 
80 méter sugarú gyepes teret utak vették kö-
rül, amelyet fasorok és cserjecsoportok sze-
gélyeztek. A Rondót igencsak megviselte, át-

alakította a 20. század – a Sztálin-szobor fel-
állítása, a BNV rendezvényei, az Ötvenhatos 
emlékmű elhelyezése és sorolhatnánk –, így 
napjainkra gyakorlatilag elveszítette egykori 
formáját és szerepét. 

A Liget Budapest Projekt tájépítészeti ter-
vei szerint a parkrész jövőbeli szerepe azo-
nos marad az eredetivel: a sétát, pihenést fog-
ja szolgálni, megújulnak a köríves utak, ame-
lyeket zöld szigetek fognak körül, a most hi-
ányos kettős fasora pedig újra teljes lesz. A 
Rondó kettős fasora jelenleg hiányos, éppen 
ezért a jövőben a fasorokat is kiegészítik. A 
belső gyepes körének helyreállítása az egyik 
legfontosabb feladat, továbbá rekonstrukci-
óként visszaállítanak a korábbi kilenc félkör-
íves „beharapásból” hetet, padokkal, cserjék-
kel, amely meghatározó eleme volt és lesz a 
terület belső zónájának. A megújult Rondó 
nagyobb hangsúlyt kap a Liget Dózsa György 
úti részén, hiszen ezt a területet körülfogja 
majd a Néprajzi Múzeum új épülete, ezáltal 
hangulatos közösségi térként „tér vissza” a Li-
get régi-új kapuja. (x)

Fokozatosan eltűnik a burkolat az Ötvenhatosok tere parkolónak hasz-
nált területéről, és egy időre átveszik a terepet a munkagépek, hogy 
aztán két év múlva egy különleges, parkosított tetejű épület simuljon a 
tájba, az új Néprajzi Múzeum. Ezzel együtt megújul a Rondó zöld felü-
lete is, az eredeti tervek szerint egészítik ki a növényzetét és alakítják 
családi pihenésre alkalmas területté. Így jön létre fokozatosan hangu-
latos közösségi térként a Városliget régi-új kapuja a Városligeti fasor 
folyatásaként.

A Napur Architect által 
tervezett múzeumépület
(Forrás: Napur/pelaga)

Hangulatos közösségi tér
lesz újra a Rondó 
(Forrás: Homologue)
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az 1848−49-es forradalom és szabadságharc 
hőseinek tiszteletére 

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata 
és a

Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.
tisztelettel meghívja Önt 

2018. március 14-én, szerdán 11.00 órakor 

tartandó megemlékezésre.

Helyszín: Helyszín: Budapest VI., Jókai tér – Jókai-szobor

Ünnepi beszédet mond:
Hassay Zsófia, 

Terézváros polgármestere

Közreműködnek: 
a Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű 

Általános Iskola 3.b. osztályos tanulói;
a Katasztrófavédelem Központi Zenekara;a Katasztrófavédelem Központi Zenekara;

Tóth Sándor színművész
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