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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

megújult
az eötvös utcai
rendelő

5. önkormányzat   minden pályázó kapott

 támogatást

6–7. közöS Ügyeink   virágok, cserjék, szökőkutak

8.  önkormányzat   Új helyen 

 a házasságkötések

9. közöS Ügyeink   Környezetvédelem nyáron (is)

 sakkverseny az eötvös10-ben

10. közöS Ügyeink  Anyák napja a Tegoszban

 Bereczki zoltán ünnepi koncertje

11. hitélet   Pünkösd – Isten Lelkének ajándékai

12. mozaik/apróhirdetéS  Nyári napközis tábor

13. tér/zene – zene/tér    mozart-művek és 

 tehetséges ifjak a Hunyadi téren

16. SzÍnház  Történet túl a színházon –

 színészekről

17. irodalom/könyV   Ferdinandy György

 Lábjegyzetek XXI.

 Boszorkánymagzat

20. arcok, helyek terézVároSBan   sajtófotók

 a Capa Központban

21. konyha   Főzzünk együtt virágokkal

22. gyerekVilág   Közlekedésbiztonsági nap

 az eötvös10-ben

23. életmód    Alga: kívül-belül csodaszer

24.  liget   Pünkösdkor nyílik meg Budapest 

 legkomplexebb kutyaparkja a városligetben 

25. hiVataloS Verzió   A biztosítás

26–27. programok

SzÍneS terézVároS
Terézvárosi tohuvabohu

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: sajto@terezvaros.hu
nyomdA: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Lajosmizse 
felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató  terjesztés: Magyar Posta Zrt.

közös ügyeink
állva tapsolták  
az oratóriumot

10.

interjú
Pelével is pingpongozott

14–15.

4.

mi, magyarok
és a gasztronómia
Se szeri, se száma mostanság a té-
vés főzőműsoroknak, de a nyom-
tatott sajtó hasábjain is gyakran 
bukkannak fel receptek, s legyünk 
őszinték, egy társasági beszélge-
tés során is igen hamar eljutunk, 
kedvenc fogásainkig. Ódákat zen-
günk saját ételkultúránkról, ami-
ről a világ jó ideig nagyjából any-
nyit tudott, hogy itt érdemes en-
ni a gulascht, bár manapság – hála 
Michelin-csillagos szakácsainknak 
– azért finomodott a kép a magyar 
menüsorokról. Egy nemzetközi fel-
mérés szerint étkezési szokásaink 
a legegészségtelenebbek közé tar-
toznak, gondoljunk csak a sok ser-
téshúsra, a zsíros rántásokra, a 
füstölt hústermékekre, a sok bur-
gonyára és fehér kenyérre. A külföl-
dön jól működő, tradicionális ma-
gyar éttermek zömében olyan he-
lyen vannak, ahol bőven élnek ki-
vándorolt honfitársaink vagy azok 
leszármazottai.  Mert mi ugyebár 
mindent megadnánk egy jó tejfö-
lös csirkepaprikásért, kolbászos ra-
kott krumpliért, Újházi-tyúkhúsle-
vesért és túrós csuszáért, amit vé-
gül rétessel vagy a sehol máshol 
nem ismert madártejjel „fojtunk 
le”. A hozzánk érkezők sem ússzák 
meg a traktát: a magyaros ven-
dégszeretet elengedhetetlen része, 
hogy az egész kamrát elébük pa-
koljuk, vagy négy-ötfogásos me-
nükkel tömjük őket. Igaz a mon-
dás, hogy valóban jól akkor sike-
rül a főztünk, ha a szeretet mozgat 
minket. Így aztán talán megbo-
csátható nekünk az is, ha néha túl-
etetnénk szeretteinket.

GAjdáCs emese

18–19.
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megújult az eötvös utcai rendelő

Az Eötvös utca és a Szófia utca sarkán lévő 
épületrészben jelenleg öt háziorvos fogad-
ja a betegeket, három rendelőn osztozva. 
A régi falakra, a gépészetre és a berende-
zésekre bizony ráfért már a tatarozás, teljes 
körű felújítást ugyanis nagyjából két évti-
zeddel ezelőtt végeztek el itt.

– Nagyon örülünk a változásnak és 
köszönjük az önkormányzat támogatását, 
amellyel ez a beruházás megvalósulha-
tott. A rendelő kívül és belül, a padlótól a 
plafonig teljesen megújult és megszépült. 
Sokkal esztétikusabb, komfortosabb lett 
a környezet, s ezt bizony a hozzánk járó 
páciensek is megemlítik, hálásak ezért – 
mondta el érdeklődésünkre dr. Papírnyik 
Erika, aki két évtizede dolgozik házior-
vosként ebben a körzetben. Mint meg-
tudtuk, az új világítórendszer, a korsze-
rű hűtő- és fűtőberendezések, a megújult 
vizesblokkok a betegek és az itt dolgozó 
egészségügyi személyzet kényelmét szol-
gálják. A nyílászárók, burkolatok cseréje 
is megtörtént, sőt új bútorok is kerültek 
a váróterembe, valamint a rendelőkbe. A 
váróteremben kényelmesebb padok vár-

ják a betegeket, az orvosok munkáját pe-
dig hatékonyan segítik a most beszerzett, 
modern, emelhető vizsgálóágyak, ame-
lyek szintén az önkormányzati beruházás 
részeként érkeztek.

Dr. Papírnyik Erika kiemelte, hogy na-
gyon hasznosnak tartja a rekonstrukció ré-
szeként kiépített modern beteghívó rend-
szert is. Ennek köszönhetően még egysze-
rűbb lesz az előre bejelentkezett, időpont-
ra érkező páciensek fogadása, s azok is 

sorszám alapján kerülnek sorra, akik nem 
éltek az előjegyzés lehetőségével.

Az Eötvös utcai rendelő felújítási mun-
kálatai januárban kezdődtek, s májusra fe-
jeződtek be. A közte eltelt hónapokban a 
TESZ Csengery utcai épületében kaptak 
helyet a háztiorvosok, és mint megtudtuk, 
a TESZ vezetőségének köszönhetően ott is 
zökkenőmentesen mehetett a munka, így 
nem okozott problémát a néhány hónapos 
átmeneti időszak.

Az önkormányzat kétéves egész-
ségügyi rekonstrukciós programjá-
nak részeként a tavaly felújított két 
háziorvosi rendelő (Szondi utca 49., 
Bajcsy-Zsilinszky út 33.) után most 
a harmadik, az Eötvös utcai szépült 
meg és lett korszerűbb teljes egé-
szében. 

Dr. Papírnyik Erika
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minden pályázó kapott támogatást 

A civil szervezetek támogatásáról a képvise-
lő-testület hozza meg a döntést, de az éven-
te két alkalommal, tavasszal és ősszel meg-
hirdetett támogatásra érkező kérelmek elő-
zetes elbírálása a Humán bizottságban zajlik 
– mondta Császárné Csóka Ilona, a grémi-
um elnöke. A támogatásért folyamodó ci-
vil szervezetek legtöbbje pozitív eredményre 
számíthat, egy-egy pályázó rendszerint csak 
akkor nem kerül a nyertesek közé, ha a ko-
rábbi elszámolások kapcsán valamilyen hiá-
nyosság merült fel vagy az általa benyújtott 
pályázat nem felel meg a kiírásnak. 

Az idén szerencsére egyikre sem volt 
példa, a felhívásra összesen 27, ezen belül 
12 alapítvány, 2 egyház, 13 egyesület által 
benyújtott pályázat érkezett. Minden pályá-
zó kapott támogatást, de mivel az igények 
meghaladták az első fél évre rendelkezés-
re álló 6 millió forintos keretösszeget, ezért 
előfordult, hogy egy-egy szervezetnek nem 
tudtuk az általuk kért összeget biztosítani. 
Ezeket a döntéseket természetesen gondos 
mérlegelés előzte meg, bár kétségkívül ne-
héz feladat a városszépítő, a karitatív, a kul-
turális, az egészségügyi, a gyermekek, a fi-
atalok, az idősek részére szervezett prog-
ramokat egymással versenyeztetni, meg-
mondani, hogy melyik hasznosabb, melyik 
fontosabb – hangsúlyozta az elnök.  

Iskoláink, óvodáink alapítványai elő-
adásokra, felzárkóztató foglalkozásokra, 
tanulmányi kirándulásokra, versenyekre, 
táborozásra, társasjátékokra, múzeumlá-
togatásokra, műsoraik, kulturális prog-
ramjaik lebonyolítására, színielőadása-
ik jelmezeinek és díszleteinek elkészítésé-
re kértek pénzt. De akadt olyan egyesület, 
amely testvérvárosunk azonos tevékeny-
séget végző szervezetéhez szervez szak-
mai utat, van, amely a kórustagjainak fel-
lépésének költségire fordítja az elnyert tá-
mogatást – sorolta Császárné Csóka Ilona 
hangsúlyozottan a teljesség igénye nélkül a 
pályázatokban felsorolt célokat. 

Nagy öröm, hogy kerületünkben a 
közösségek ilyen jól működnek. Főként 
azért, mert az önkormányzat vezetése, a 
képviselő-testület tagjai sokat tettek és 
tesznek azért, hogy ezek a közösségek 
létrejöjjenek és sikeresen, eredményesen 
működjenek. 

Értékes és rendkívül színes, sokrétű tevékenységet végeznek Terézváros-
ban a civil szervezetek. A rászoruló embertársaikat segítő, a hasonló prob-
lémák kezelésére, meghatározott célok elérésére vagy pusztán valamilyen 
érdeklődés, kedvtelés köré önkéntes alapon szerveződő csoportok mun-
kája iránti tiszteletét és elismerését az önkormányzat nemcsak szavakkal, 
de évente kétszer pályázat útján elnyerhető anyagi támogatással is kifeje-
zi – mondta Császárné Csóka Ilona, a terézvárosi önkormányzat Humán-
bizottságának elnöke. A közjó érdekében végzett civil kezdeményezések 
elismerését fejezi ki többek között az is, hogy a terézvárosi önkormányzat 
2015 óta a szervezeteket segítő összeget 50 százalékkal, évi 8 millió fo-
rintról 12 millióra emelte.

alapítványok

1 Astangajóga oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány 100 000 Ft

2 Bajzások jövője Alapítvány 275 000 Ft

3 Derkovits Alapítvány 395 000 Ft

4 erkeles Diákokért Alapítvány 372 000 Ft

5 játékovi Alapítvány 375 000 Ft

6 Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány   90 000 Ft

7 márki jános Alapítvány (Kölcsey Gimnázium) 300 000 Ft

8 Postakürt művelődési és szociális Közhasznú Alapítvány (Benczúr Ház) 150 000 Ft

9 Terézvárosi Tudástér Alapítvány 360 000 Ft

10 Terézvárosi, Újlipótvárosi Gyermekekért és Ifjúságért Alapítvány 200 000 Ft

11 Terézvárosi vörösmarty mihály általános Iskoláért Alapítvány 324 000 Ft

12 Tóth Aladár Alapítvány 180 000 Ft

EgyEsülEtEk

13 Budapest Főváros erzsébet- és Terézvárosi általános Ipartestület 300 000 Ft

14 Budapesti Honismereti Társaság 100 000 Ft

15 Budapesti városvédő egyesület 100 000 Ft

16 Keresztény-zsidó Társaság 100 000 Ft

17 Kisebbségi Közösségek egyesülete   90 000 Ft

18 magyar máltai szeretetszolgálat egyesület (Terézvárosi melegedő) 344 000 Ft

19 mozgássérültek Budapesti egyesülete – Terézvárosi szervezet 211 000 Ft

20 országos Német Kultúregyesület 200 000 Ft

21 Profilantrop egyesület 120 000 Ft

22 Terézvárosi Nyugdíjas Klubegyesület 275 000 Ft

23 Természetvédők Turista egyesülete 200 000 Ft

24 Tipográfia Testedző egyesület 150 000 Ft

25 vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi regionális egyesülete
Terézvárosi Lámpás Klub 89 000 Ft

Egyházak

26 Budapest-Terézvárosi szent Család Plébánia 300 000 Ft

27 Hitközség (Hunyadi téri körzet) 300 000 Ft

összEsEn 6 000 000 ft

Császárné Csóka Ilona
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virágok, cserjék, szökőkutak

Cégünk a tavaszi hónapokban a megszo-
kott takarítási, karbantartási munkálato-
kat is folyamatosan végzi. A hőmérsék-
let felmelegedésével – a seprés mellett – 

egyre nagyobb szükség van a járdák víz-
sugaras mosására is, a kellemetlen szagot 
árasztó kutyapiszkot ugyanis így tud-
juk eltávolítani. A melegre való tekintet-

tel most már az úgynevezett dogboxokat 
(kutyapiszokgyűjtő doboz) is hetente há-
romszor ürítjük, hogy elkerüljük a rossz 
illatokat a környékükön. Munkatársaink 
az utcabútorok karbantartását is ezekben 
a hetekben végzik. A Hunyadi téren és a 
Liszt Ferenc téren is megtisztítják, átfes-
tik, lakkozzák a padokat. Emellett a ját-
szótereken a homokozók fertőtlenítését 
égetéssel végzik el. Lassan minden szö-
kőkút is újra működik a tavaszi takarítás, 
karbantartás, beüzemelés után – hallhat-
tuk Szőke Zoltántól.

Az ügyvezető érdeklődésünkre elmond-
ta: a köztereken, parkokban lévő hagymás 
növények, így például a tulipánok, jácin-
tok, nárciszok májusra már levirágoztak. A 
Nyugati téren, a Liszt Ferenc téren és a kü-
lönböző planténerekben lévő csodás növé-
nyek heteken át díszítették a kerületet, rá-
adásul kellemes illatot is árasztottak. Ezt az 
élményt hivatottak majd szolgálni azok az 
illatos fűszernövények is (levendula, roz-
maring, kakukkfű), amelyeket a közel-
múltban a Liszt Ferenc téren telepítettek 
kis bokrokban a szakemberek.

A nyarat idéző tavaszban hirtelen zöldültek ki a kerület parkjai és bo-
rultak virágba a szépen gondozott ágyások. Szőke Zoltánnal, a Teréz-
városi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójá-
val aktuális feladataikról beszélgettünk.
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Az előbb már említett és igen látványos, 
hagymás növényekből idén már 15 ezer-
nél is több tő virított Terézvárosban. Ha-
marosan kikerülnek az előnevelt, így már 
virágzó petúniákat tartalmazó virághenge-
rek az Izabella, a Szondi, Vörösmarty és az 
Eötvös utcába. Ezekből az idén már száz-
hatvan lesz, ez negyvennel több, mint egy 
éve. Ezekben a hetekben cserélődnek ki az 
egynyári ágyások is a Nagymező utcában, 
megújul a Liszt Ferenc téren lévő, virágok-
ból mintázott Terézváros-címer is.

Pár éve kezdtek el kísérletezni a kft. 
munkatársai a Ferdinánd híd Podmanicz-
ky utcai hídfőjének megszépítésével is. Az 
idén gyephézagos téglák közé ültetnek 
porcsinrózsákat (kukacvirág), ez ugyanis 
jól tűri a tűző napot, így remélhetően szé-
pen virít majd a rézsűn. 

Szőke Zoltántól azt is megtudtuk, a ko-
ra nyári hetekben folyamatosan ápolják a 

parkok gyepszőnyegét, cserjéit is. Ehhez a 
legkorszerűbb, környezetbarát tápanyag-
utánpótló rendszert használják. A Hunya-
di teret díszítő rózsákat is megmetszették 
már, ennek eredményeként egyre szebbek 

ezek a virágok is. Az időközben kitapo-
sott, vagy megsérült cserjéket is pótolják a 
Nagymező, a Benczúr és a Munkácsy Mi-
hály utcában is. A kertészek munkáját két 
új, elektromos, környezetbarát kisteher-
autó segíti. A cél, hogy előbb-utóbb a kézi 
eszközöket (sövényvágó, fűnyíró) is akku-
mulátorosra cseréljék.

A kft. vezetője végezetül egy érdekes új-
donságról is beszámolt. A napokban ké-
szül el az a „zöldfal” borostyánból, amely-
lyel a Rózsa utcában lévő SportPont tete-
jén lévő klímaberendezést rejtik el a Teréz-
városi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit 
Kft. munkatársai.

szőke zoltán

Munkatársakat
keresnek 
A Terézvárosi Foglalkoztatást elősegítő Non-
profit Kft. keres lakatost, festő-mázolót, vala-
mint közterület takarítására utcaseprőt, gépi 
mosót, gépkocsivezetőt (B kategóriás jogosít-
vánnyal). jelentkezni az alábbi telefonszámon 
lehet: +36 70 400-6083 (róna Attiláné)
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Új helyen a házasságkötések

Vilics Csilla, a terézvárosi önkormányzat 
aljegyzője elmondta, hosszú hónapokon 
át keresték azt a helyet, amely a kerületben 
megkötött házasságok méltó helyszínévé 
válhat. Hiszen a szépséget és eleganciát il-
letően még akkor is magasan volt a léc, ha 
a Magyar Tudományos Akadémiától bé-
relt épületrész fénye az évtizedek alatt már 
jócskán megkopott. Szerencsére a tulajdo-
nos, korrekten és nagyvonalúan eljárva, 
a bérleti szerződés felmondását egy évvel 
korábban jelezte, így elegendő idő állt ren-
delkezésre a legmegfelelőbbnek ígérkező 
bérlemény kiválasztására. 

A Magyar Posta Zrt. tulajdonában lé-
vő, a Postakürt Alapítvány által üzemelte-
tett, néhány évvel ezelőtt gyönyörűen fel-
újított Benczúr Házban sok szempontból 
előnyösebb helyen lesz a házasságkötő te-
rem, hiszen az Andrássy úttal párhuzamos 
Benczúr utca nemcsak csendesebb a Te-
réz körútnál, de árnyas fasorával, patinás 
épületeivel Terézváros kifejezetten attrak-
tív részének számít. Nem mellékesen a ki-
sebb forgalom egyúttal azt is jelenti, hogy 
az esküvőre érkezők könnyebben találnak 
parkolóhelyet – jegyezte meg.

Az aljegyző azt is az új helyszín javára 
írja, hogy a palota minden túlzás nélkül 
pazar, 128 négyzetméteres díszterme a ko-
rábbinál lényegesen több, 120 fő befogadá-
sára alkalmas. Az egykor Hölgy szalonnak 
nevezett 40 négyzetméteres, 20 személyes 
„Fehér szalon” pedig azoknak a pároknak 
lesz jó választás, amelyek meghittebb, szű-
kebb baráti, családi körben kívánják ki-
mondani az anyakönyvvezető előtt a bol-
dogító igent. Ráadásul tavasztól őszig a 
historizáló díszítményekkel ékesített ud-
vari homlokzatú épület ápolt, színpaddal 
ellátott belső kertje szabadtéri szertartások 
megtartására is lehetőséget teremt – fűzte 
hozzá. 

Ha valami rosszat is kell mondani, akkor 
amiatt, hogy a Benczúr Ház számos ren-
dezvénynek ad otthont, az anyakönyvve-
zetők kevésbé szabadon gazdálkodhatnak 
az időpontokkal. Egyelőre a megállapodás 
szerint a házasodni szándékozók kétheten-

te a pénteki és szombati napokon, negyed-
évente pedig egy vasárnapon választhatnak 
majd nekik tetsző időpontot – mondta az 
aljegyző. Megnyugtatásként sietve hozzá-
tette, a VI. kerületi lakosok számára az ön-
kormányzat által biztosított, a teremdíj 90 
százalékát elengedő kedvezmény oly mó-
don továbbra is megmarad, hogy az nem a 
csütörtöki, hanem a pénteki napra üteme-
zett házasságkötéskor vehető igénybe.

Vilics Csillától arra is választ kaptunk, 
hogy mit is jelent a házasságkötő terem ne-
vében szereplő bűvös egyes szám és a köz-
ponti jelző. A Terézvárosban 1953. decem-
ber 12-től működő házasságkötő terem volt 
az első olyan hely a fővárosban, ahol lakó-
helyétől függetlenül gyakorlatilag az ország 
bármely pontján élők házasságra léphet-
tek. Az akkori jogszabályok szerint ugyan-
is ez csak a vőlegény vagy a menyasszony 
lakóhelyén volt lehetséges. Később, 1961-
ben a II. számot viselő belvárosi Ságvári té-
ri, majd 1973-ban a III. számú budai Úri ut-
cai központi házasságkötő teremmel bővült 
e kör. A későbbi, a házasságkötésekkel kap-
csolatos anyakönyvi szabályok már általá-
nos illetékességet határoztak meg, és ez a 
mai napig így van. Ez azt jelenti, hogy a fe-

lek lakóhelyüktől, állampolgárságuktól füg-
getlenül bármely kerületben vagy települé-
sen házasságot köthetnek. Így gyakorlati-
lag a központi jelző lényegében okafogyottá 
vált, éppúgy, mint az I. szám, mivel a másik 
két központi házasságkötő a 90-es években 
megszűnt. A terézvárosi házasságkötő elne-
vezése mögött ma már csak a hagyomány-
őrző szándék áll.

Juhász István anyakönyvvezetőtől meg-
tudtuk, hogy a költözés kritikus időszakára 
biztonsággal már nem tudtak szertartást vál-
lalni, így minden figyelmükkel zavartalanul 
összpontosíthatnak a feladatra. Szerinte az 
aljegyző által elmondottakon túl az új házas-
ságkötő teremnek júliustól otthont adó Ben-
czúr Háznak megvan az a pozitívuma, hogy 
amennyiben más rendezvénnyel nem ütkö-
zik, úgy éttermében a lakodalom vagy egy 
kisebb fogadás is megrendelhető. Továbbá a 
kulturális programokat szervező alapítvány-
tól megrendelhető lesz a hivatalos ceremóni-
át ünnepélyesebbé tevő műsor, amely több-
nyire zenei és irodalmi részletekből áll. Ré-
gebben az esküvői szertartást különféle ha-
gyományok, szokások alakították, amelyek 
helyébe később a divat lépett. Manapság a ce-
remónia leginkább személyiségfüggő. Akad-
nak, akik a házasságkötést puszta formali-
tásnak tekintik, de olyanok is szép számmal 
vannak, akik életük örökemlékű eseménye-
ként kezelik, és a szertartás részeként nagy 
műgonddal, jó ízléssel megválasztott össze-
állításukkal még a sokat látott anyakönyvve-
zetők szemébe is könnyeket csalnak. 

Július elsejétől a Benczúr Házba, a tulajdonosa szerint egykoron csak egye-
di palotaként nevezett, eredeti szépségét máig őrző épületbe költözik a há-
zasságkötő terem. Ebből adódóan 55 év után a pénteki és szombati na-
pokon nem a Teréz körút 13.-ban, hanem a Benczúr utca 27.-ben csendül 
majd fel az ifjú párok bevonulásakor Mendelssohn Szentivánéji álom című 
művének Nászindulóként közismertté vált részlete. 

ez a terem lesz 
a házasságkötések helye
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Május 5-én az Eötvös10-ben tar-
tották a Terézváros Rapid Open 
sakkversenyt.

A sakk barátaival telt meg az Eöt-
vös10 pincehelyisége ezen a délelőt-
tön. A sportbaráti kapcsolatok elmé-
lyítése, a versenyzési lehetőség biz-
tosítása és a sakk népszerűsítése cél-
jából életre hívott eseményt a Sirály 
Életmód SE szervezte. Érdeklődé-
sünkre a verseny szervezője, Juhász 
Béla elmondta: Az eseményre 52-en 
neveztek, és remek hangulatú, sport-
szerű versenyt játszottak a sportolók. 
Ahogy megtudtuk tőle, az Eötvös10-
ben igazán ideális helyszínre találtak 
a sakkozók. Külön öröm, hogy a fel-
nőttek mellett egyre több fiatalt vonz 
ez a szellemi párbaj. Az ötvenkét in-
duló is elismerésre méltó szám, hi-
szen tavaly még mindössze harminc-
öten voltak. Ugyanakkor azt is tudni 
kell, hogy a Terézváros Rapid Open-
nel egy időben, a közelben egy má-

sik ragos versengés is zajlott, s ha ez 
nincs, talán még többen jöttek volna 
az Eötvös10-be ezen a szombat dél-
előttön.

Matokanovic Lídia önkormányza-
ti képviselő, környezetvédelmi és civil 
kapcsolatok tanácsnoka támogatásá-
nak köszönhetően ezúttal a fiatal ver-
senyzők legjobbjai a logikai készsége-
iket fejlesztő játékokat kaptak aján-
dékba. A nagy sikerre való tekintettel 
a rendezvényt ősszel ismét megtartják 
Terézvárosban, és a szervezők sakk-
diákolimpiát is szeretnék megvalósí-
tani a kerületben.

sakkverseny 
az eötvös10-ben

Környezetvédelem nyáron (is)
Terézváros óvodásai és kisiskolásai környezetvédelmi témájú alkotásokkal 
indulhattak azon a pályázaton, amelyet Matokanovic Lídia önkormányza-
ti képviselő, a környezetvédelmi és civil kapcsolatok tanácsnoka kezdemé-
nyezésére az idén is kiírt az önkormányzat, és a legjobbak május 11-én ve-
hették át jutalmukat az Eötvös10-ben megrendezett ünnepségen.

A kerületben már egészen fiatal kortól 
megismerkedetnek a gyerekek a környe-
zettudatos életmód alapjaival. Erről az 
óvodák és az általános iskolás elhivatott 
pedagógusai gondoskodnak. Matokanovic 
Lídia önkormányzati képviselő, a környe-
zetvédelmi és civil kapcsolatok tanácsno-
ka kezdeményezésére az önkormányzat az 
idén is kiírta azt a pályázatot, amelyre a ki-
csik a természet védelmét bemutató alko-
tásokkal nevezhettek. Az elkészült művek 

különböző technikával készültek, a közös 
az volt bennük, hogy a nyárra, a vakáció 
idejére fókuszáltak, ahogyan azt a pályázat 
kiírói kérték tőlük.

Matokanovic Lídia az ünnepélyes ered-
ményhirdetésen megköszönte a közös 
munkában részt vevő gyerekek lelkesedé-
sét és elismerően szólt a környezettudatos 
nevelést folytató pedagógusok tevékenysé-
géről. A díjak átadása során a tanácsnok ki-
emelte a Vörösmarty Mihály Általános Is-
kola diákjai által elkészített, igen szemléle-
tes rajzokat, tablókat, a Szív Óvoda Katica 
csoportja által megálmodott és kivitelezett 
könyvecskét és a Játékvár Óvoda Katica, 
Maci és Nyuszi csoportja által létrehozott, 
Manóvilággá átalakított, egykor használat-
ban lévő talicskát.

Ez utóbbi, igen érdekes pályaműről 
Zaveczné Komáromi Katain óvónő el-
mondta: a kicsit már kopottas talicskát 
igyekeztek újrahasznosítani, új élettel meg-
tölteni. Ennek érdekében növényekkel ül-
tették be, kavicsokból utakat építették rá, s 
egyfajta manóvilágot hoztak létre a gyere-
kekkel együtt. A miniatűr világ olyan jól si-
került, hogy még működő játékokat is kap-
tak a manók. Ez az alkotás jelenleg a Játék-
vár Óvoda Föld napja alkalmából össze-
állított kiállítását díszíti, de fotókról mi is 
megismerhettük.

Matokanovic Lídia érdeklődésünkre el-
mondta, hogy a legügyesebb gyerekek és kö-
zösségek miniüvegházat, bogárvárost, illetve 
mini időjárás-állomást kaptak ajándékba.

Matokanovic Lídia
adta át a jutalmakat
a legjobbaknak

A Játékvár Óvoda
Manóvilága

egyre több fiatalt 
vonz a verseny
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Óvodások adtak anyák napi mű-
sort a Tegosz gondozottjainak 
május 9-én, a Benczúr utcai idő-
sek klubjában.

Sok-sok mosolyt csaltak az idősek ar-
cára azok a kisgyermekek, akik május 
9-én látogattak el a Terézvárosi Gondo-
zó Szolgálat (Tegosz) Benczúr utcai idő-
sek klubjába, hogy egy anyák napi mű-
sorral lepjék meg az ott lévőket.

Mint azt Schmolzné Havas Pálmá-
tól, a Tegosz vezetőjétől megtudtuk, ez 
a szép hagyomány már többéves múlt-
ra tekint vissza. Az idén a Fasori Kicsi-
nyek Óvodájából érkeztek a kis szerep-
lők, hogy dalos-táncos műsorral örven-
deztessék meg a közönséget. Az idősek 
nemsokára visszaadhatják ezt a szép 
ajándékot, ugyanis hamarosan mesé-
ikkel várják majd az óvodásokat. Mint 
kiderült, már lezajlott az a Mátyás ki-

rály mesemondó verseny a Tegoszban, 
amelynek győztesei lesznek azok, akik 
a gyerekeknek egy-egy szép történetet 
előadnak a mesélős összejövetelen.

A Fasori Kicsinyek Óvodájában mű-
ködő néptánccsoportot Szilva Anita ve-
zeti, aki elmondta, hogy a legifjabb tán-
cosok nagy lelkesedéssel készültek a 
szereplésre, mivel közülük többen első 
alkalommal léptek fel közönség előtt.

Az anyák napi rendezvényen a 
Tegosz dolgozói is meglepték a hölgye-
ket, ők virággal és emléklappal kedves-
kedtek a gondozottaknak.

Anyák napja 
a Tegoszban

állva tapsolták az oratóriumot
Boldogság és fájdalom, düh és reményvesztettség, a mindent más kontex-
tusba helyező felismerés, az elfogadás és a megkérdőjelezhetetlen bizo-
nyosság – nagyjából ezen a bonyolult érzelmi úton vezették végig a Szent 
Teréz-templom padsorait zsúfolásig megtöltő közönségüket a Tolcsvay 
László–Müller Péter–Müller Péter Sziámi Mária evangéliuma című, Európa-
szerte ismert rockoperájának oratóriumi változatát előadó művészek.

A Szent Teréz-templomi est különlegessége 
volt, hogy a művet – éppúgy, mint a rock-
opera után 19 évvel született oratórium 
egykori bemutatóján – Tóthné Mózer An-
namária, a Rotunda Énekegyüttes és szólis-
tái adták elő, a főbb szerepeket, Máriát Sáfár 
Mónika, Jézust Sasvári Sándor, János evan-
gélistát Tolcsvay László, Heródest pedig 
Tóth József énekelte.

Az előadást az állva tapsoló közönség ne-
vében Horváth Zoltán atya köszönte meg a 
művészeknek, valamint a terézvárosi ön-
kormányzatnak, hogy támogatásukkal a 
program ingyenesen valósulhatott meg. 
Majd Tolcsvay Lászlóhoz intézve szavait, a 
mű külön erényének nevezte, hogy szerző-
társaival Máriát nem a szokásos idealizált, 
hanem a kétségekkel, ellentmondásos ér-
zelmekkel és gondolatokkal viaskodó, félel-
mekkel teli, szenvedő emberként, anyaként 
jelenítették meg. A plébános szerint az alko-

tás legfőbb mondanivalóját Tolcsvay László 
fogalmazta meg: „Mária szent alakja örök 
figyelmeztetés, az anya, a nő iránti odaadó 
tiszteletünkre, amelynél szebb és magasz-
tosabb emberi érzés talán nincs is. Minket, 
magyarokat különösen mély gyökerek fűz-
nek az anya misztikumához, hiszen a két 
legfontosabb dolog, a föld, amely táplálja a 
testünket és ételt ad, valamint a nyelv, amin 
keresztül egymás megértésére törekedhe-
tünk, számunkra egy az anyával.” 

Az oratórium után az altemplomban 
a Szent II. János Pál pápa ellen 1981. má-
jus 13-án elkövetett merénylet évforduló-
jára emlékeztetve Horváth Zoltán atya nyi-
totta meg a Totus Tuus című, június vé-
géig látható fotódokumentum-kiállítást, 
amely a fatimai titkokat is feltárva mutat-
ja be a Szűzanya és a szent pápa misztikus 
kapcsolatát. A képeket a tárlat rendezője, 
Topor Márta fotós gyűjtötte össze.

A Játékvár Óvoda
Manóvilága

A Fasori kicsinyek Óvodájának 
néptánccsoportja adott műsort

Bereczki zoltán
ünnepi koncertje
Hagyomány, hogy Terézváros önkor-
mányzata május első vasárnapján ingye-
nes koncerttel ajándékozza meg a ke-
rületben élő édesanyákat. Nem volt ez 
másként idén sem. május 6-án délután 
az eötvös10 nagytermének széksorait az 
előztetes regisztráció után érkezők népe-
sítették be, akik Bereczki zoltán akuszti-
kus koncertjén vehettek részt. A népsze-
rű és több díjjal is elismert színész, éne-
kes magas színvonalú előadásával örven-
deztette meg a terézvárosi közönséget.
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Pünkösd – Isten Lelkének ajándékai
A húsvétot követő ötvenedik na-
pon pünkösdöt ünnepel a keresz-
tény világ, arra az eseményre em-
lékezik, amikor a halálból feltá-
madt Jézus felment a mennybe, az 
Atyához és elküldték az aposto-
loknak Isten Szentlelkét. „Amikor 
elérkezett pünkösd napja, ugyan-
azon a helyen mindnyájan együtt 
voltak a tanítványok. Egyszer-
re olyan zúgás támadt az égből, 
mintha csak heves szélvész köze-
ledett volna, és egészen betöltötte 
a házat, ahol ültek. Majd lángnyel-
vek jelentek meg nekik szétoszol-
va, és leereszkedtek mindegyi-
kükre. Mindannyiukat eltöltötte a 
Szentlélek, és különböző nyelve-
ken kezdtek beszélni, úgy, ahogy 
a Lélek szólásra indította őket.” 
(ApCsel 2,1-4). 

Szent Lukács, az Újszövetség Apostolok Cse-
lekedetei könyvének szerzője beszámol ar-
ról, hogy miután megkapták az apostolok 
a Szentlelket, Péter vezetésével kiálltak a je-
ruzsálemiek elé, akik a zsidó pünkösd ün-
nepére elzarándokoltak a Szent Városba. Ez 
az ünnep ugyanis a választott nép számá-
ra eleinte az aratás ünnepe volt, hálát adtak 
az Istennek minden ajándékáért, a föld ter-
méséért. Később idekapcsolódik a törvény-
adás ünnepe is, amikor a Sínai-hegyen Mó-
zes megkapta a Tízparancsolatot az Úrtól és 
kihirdette a népnek. Aki megtartja a Tör-
vényt, az az Úrhoz tartozik, az Úr szövetsé-
get köt vele és gondoskodik róla. Mindezek 
okán volt ez a sok zarándok pünkösdkor Je-
ruzsálemben. 

Ekkor történt tehát, hogy elküldte Jézus 
az Atyától a Szentlelket. A Lélek kiáradása 
szintén ajándékokat adott az apostoloknak, 
amelyről már Izajás próféta beszélt a Messi-
ás eljövetele kapcsán: „…a Messiáson rajta 
nyugszik az Isten Lelke: a bölcsesség és érte-
lem, a tanács és erősség, a tudomány, a jám-
borság és az Úr félelmének lelke.” (Iz 11,1.) 
Ezzel az isteni hét ajándékkal a szívükben 
mernek tanúságot tenni az apostolok Jézus-
ról mint a keresztre feszített, de feltámadt 
Messiásról, akivel ők találkoztak, beszéltek, 
megérintették és együtt ettek vele. Így szólt 
Péter a jeruzsálemiekhez: „Tudja meg hát Iz-
rael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az 
Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítette-
tek, Úrrá és Krisztussá tette!” (ApCsel 2,36.) 
Elmagyarázza nekik, hogy ők nem is tud-

ták, mit tettek, amikor Jézust halálra adták. 
S amikor a jeruzsálemiek egy része megkér-
dezi Pétert, hogy most akkor mit tegyenek, 
hogy tévedésüket helyrehozzák, ő így vála-
szol: „Térjetek meg és keresztelkedjék meg 
mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bű-
nei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlé-
lek ajándékát… és akik megfogadták szavát, 
megkeresztelkedtek. Aznap mintegy három-
ezer lélek megtért.” (ApCsel 2, 38–41.) 

Ezért pünkösd a Szentlélek eljövetele, de 
Jézus tanítása hirdetésének és a benne hívők 
megkeresztelkedésének ünnepe is, tehát – 
mondhatjuk így – az egyház kezdete, szüle-
tésnapja. Ekkor hisznek először az emberek 
az apostolok szavainak és ekkor keresztel-
kednek meg először. Ezután innen indulnak 
az apostolok kettesével és hirdetik az embe-
reknek, hogy ha hisznek a Megváltóban, sza-
badulást nyernek bűneiktől és az örök halál-
tól. Hiszen aki megkeresztelkedik, megtisz-
tul és újjászületik az örök életre. 

Isten Lelke élteti az egyházat immár több 
mint kétezer éve, és kérik a keresztséget a 
benne hívők. A történelem viharai megté-
pázták ugyan, bűnös tagjai megszaggatták, 
és sajnos mostani modern korban is sok fáj-
dalmat és botrányt okoznak egyesek az egy-
háznak. Azonban éppen ez a bizonyítéka an-
nak, hogy nem ember alkotta intézményről, 
hanem Isten Lelke által élő, megkeresztel-
tek közösségéről van szó. Napjainkban is 2,2 
milliárd keresztény él a földön, és ezzel a leg-
nagyobb vallás a világon. 

Pünkösdkor tehát – mi keresztények 
– ünnepeljük születésünket és hogy a Lé-
lek által élünk. Hittel megvalljuk, hogy él-
ni fogunk a világ végéig, ahogy ezt Krisztus 

megígérte. Imádkozunk a ma is üldözött 
keresztény testvéreinkért és lehetőségeink 
szerint segítjük őket. De lelkiismeret-vizs-
gálatot is tartunk, és bocsánatot is kell ké-
rünk azért, ha nem jól használtuk volna fel 
a pünkösdkor kapott isteni Lélek hét aján-
dékát (amit legtöbben gyermekként a ke-
resztségben kaptunk, és már ifjú vagy fel-
nőtt korunkban bérmálásunkkor megval-
lottunk és megerősítettünk, hogy Istennel 
akarunk élni). Isten Szentlelkének ajándé-
kai képesítenek minket arra, hogy az örök 
élet felé vezető utat saját elhatározásunkból 
kövessük és ehhez megadják nekünk a vilá-
gos látást és a készséget. Aquinói Szent Ta-
más ezt így tanítja a már említett hét aján-
dékról: a Bölcsesség lelke hozzásegít ahhoz, 
hogy a természetfölötti értékeket felfedez-
zük életünkben és értékeljük. Az Értelem 
lelke arra képesít, hogy a hitigazságokat iga-
zi értelmük szerint fogjuk föl. A Tudomány 
lelke arra, hogy megkülönböztessük a ha-
misat az igaz tanítástól. A Tanács lelke idő-
szerű, mindennapi teendőink között igazít 
el, hogy a szeretetből kiindulva tevékeny-
kedjünk. Az Erősség lelke abban segít, hogy 
az Istenbe vetett bizalmunk a nehézségek és 
az élet megpróbáltatásai között se vesszen 
el. A Jámborság lelke növeli az alázatot és 
a hódolatot bennünk a mennyei Atya előtt 
és megőriz a szolgai lelkülettől. Az Istenfé-
lelem lelke pedig erőt ad a bűn kerülésére 
és a szeretetből fakadó jó és helyes megtéte-
lére. Fogadjuk el Istentől pünkösdkor a Lé-
lek ezen ajándékait és éljünk velük. Életünk 
boldogabb és szebb lesz általa.

HorváTH zoLTán

kanonok, esPeres, PLébános
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papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket
vásárolunk és árverésre átveszünk.
vI. Andrássy út 16. 266-4154 Nyitva: h.sz.: 
10–17, cs.: 10–19

Villanyszerelést, régi lámpák, csillárok, 
kisebb háztartási gépek, kaputelefonok 
javítását, felújítását vállalom díjtalan ki-
szállással, kedvező áron. 
Telefon: 06-20-9-874-436

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

könyvfelvásárlás készpénzért. Könyvtá-
ros diplomával több, mint 20 éves szak-
mai tapasztalat, belvárosi üzlet. Atticus 
Antikvárium 06-209-313-773

VÍzszereLés, csapok, szifonok, véCé-
CsészéK, véCéTArTáLYoK cseréje, ja-
vítása. mosó-, mosogatógépek bekötése. 
Tel.: 06-30-447-36-03

kastéLYok BereNdezéséhez vásáro-
lok antik bútorokat, festményeket, bronz 
tárgyakat, porcelánokat, Kovács margitot, 
régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibá-
sat is) 6–12 személyes ezüst étkészlete-
ket, gyertyatartókat, tálcát, stb., könyve-
ket, régi katonai kitüntetések tárgyait és 
teljes hagyatékot első vevőként a legma-
gasabb áron. Tel.: 06-20-280-0151, heren-
di77@gmail.com

egész évben számíthat ránk! Louis Galé-
riát tekintse meg az interneten (35 éves 
gyakorlat) 
Készpénzért vásárolok: tört- és 
fazonaranyat, ezüstöt, brilles ékszereket, 
kar-, zsebórákat, borostyánt, Herendi por-
celánt, festményt, antik bútort, hagyaté-
kot. Kérem jöjjön el hozzánk, vagy hívjon 
bizalommal! margit krt. 51–53. Üzlet tele-
fon: 06-1-316-3651, 06-30-944-7935 
Gyűjtők gyűjteményét vásárolom.

kéménybélelés, kondenzációs kazánok be-
kötése, szerelt kémény építése, szakvéle-
mény, ügyintézés. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06-30-680-6814

19-20. századi magyar és külföldi művészek 
festményeit keressük megvételre készpén-
zért gyűjtők, befektetők részére.
Nemes Galéria 1024, szilágyi erzsébet fasor 3.
Tel.: 302-8696, mobil: 06-30-949-29-00
e-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu

idősgondozást vállalnék ottlakásért vagy 
életjáradékért. megbízható középkorú hölgy 
vagyok. Hívjon bizalommal: 06-70-451-7664 

aLmÁsi kataLiN VÁsÁroL legmaga-
sabb áron bútorokat, órákat, festményeket, 
csillárt, dísztárgyakat, porcelánt, szobro-
kat, zongorát, írógépet, varrógépet, csipkét, 
könyveket, szőrmét, bizsukat, borostyánt, 
hanglemezeket, kitüntetést, régi pénzt, tel-
jes hagyatékot díjtalan kiszállással. első ve-

vőként legmagasabb árat fizetek.
Tel.: 06-30-308-9148

a magyar honvédség egészségügyi 
központ közleménye:
A magyar Honvédség egészségügyi Központ 
címeres, nagyméretű 34. számú körbélyeg-
zője és a magyar Honvédség egészségügyi 
Központ Honvédkórház sürgősségi Beteg-
ellátó osztály finanszírozási kóddal ellátott 
fejbélyegzője elvesztés miatt érvénytelen.

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 Ingat-
lan, Tel.: 06-20-960-0600

Minoségi gyermek- és ifjúsági irodalom
Önhöz most még közelebb!

www.mora.hu

Móra Mintabolt

1066 Budapest, Jókai u. 6.
H–P: 14:00–18:00

Corner Six Irodaház

Kerületi laKosoKnaK               Kedvezmény
Más akcióval össze nem vonható, lakcímkártya felmutatásával vehető igénybe.

30%

"

AZ  ELSŐ
könyves 

élményektől
felnottkorig´́

Hétvégén a Hatszín Teátrum
eloadásaihoz igazodva.

Tel: (+361) 999-9568
E-mail: bolt@mora.hu

´́
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Jelentkezni a +36 20 268 1422 és a +36 20 337 2279 telefonszámon

Feladat: jegykezelés, büfés árufeltöltés, pénztárkezelés
Munkaidő: 08:00-24:00 óra között, napi 4-6-8 órában,

hétköznapokon és hétvégén is Fizetés: akár nettó 140.800 Ft/hó

MOZIBA!

Nyugdíjas, valamint  
nyári munkát vállaló diákok

jelentkezését várjuk

Nyári napközis tábor
A terézvárosi önkormányzat megbízásából a Terézvárosi 
Kulturális Közhasznú Nonprofit zrt. szervezésében az idén 
két helyszínen rendezik meg a kerületi nyári napközis tá-
bort: június 25.–július 27. között a Derkovits Gyula általá-
nos Iskolában, július 30.–augusztus 17. között a Bajza utcai 
általános Iskolában. A gyerekek mindkét helyszínen részt 
vehetnek különféle ingyenes szabadidős foglalkozásokon 
(kézműves, sport, a Derkóban számítástechnikai szakrajok), 
kulturális programokon, vetélkedőkön, a Bajza utcai uszo-
dában pedig úszásoktatáson. Az iskolákból indulnak majd a 
számos külső – fővárosi és vidéki helyszínű – programra: ál-
latkert- és múzeumlátogatásokra, kirándulásokra. A buda-
pesti programokon való részvételhez minden gyermek szá-
mára szükséges utazási bérlet vagy hetente 4 db BKK-jegy.

A napi háromszori étkezés térítési díja: 441 Ft.
A térítési díj befizetésekor a tanév során igénybe vett 

kedvezmények érvényesek (kivéve: nyáron ingyen csak a 
Terézvárosban lakó, érvényes határozattal rendelkező ta-
nulók étkezhetnek). 

a június 25-i első hétre június 12-én és 19-én, kedden 
15–18 óráig lehet befizetni a Derkovits Iskolában. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azok a gyermekek, 
akik a megadott határidőig nem fizetik be a térítési díjat, 
illetve az ingyen étkezők esetében nem jelzik részvéte-
lüket, a következő héten nem táborozhatnak, mivel nem 
tudjuk számukra biztosítani az étkezést.

A részletes tábori tájékoztató megtalálható az isko-
lákban, illetve a terézvárosi önkormányzat és az eötvös10 
portáján.

szeretettel várjuk a kalandos táborozásra vágyó gyer-
mekek jelentkezését!

tisztelt olvasóink!
Ha nem kapják meg a Terézváros ma-
gazint, kérjük, jelezzék nekünk a 
sajto@terezvaros.hu e-mail-címen.

TerezVaros_20180517_12-13.indd   2 2018. 05. 15.   0:19:08



12    mozaik/apróhirdetés    Terézváros 2018. május 17. Terézváros 2018. május 17.    tér/zeNe – zeNe/tér   13

Április 28-Án a Zsömszky 
Kvartett művészei léptek fel a Hu-
nyadi téren, akik állandó résztve-
vői a hazai koncertéletnek mind a 
kvartett, mind más együttesek tag-
jaként. Az együttes tagjai a vonós-
négyes-irodalom kimeríthetetlen 
repertoárját tolmácsolva lépnek 
fel országszerte. A Hunyadi tér kö-
zönségének Mozart műveiből ad-
tak ízelítőt.

MÁjus 5-én a Tóth Aladár 
Zeneiskola, népszerű nevén TAZI 
gitár-kamaraegyüttese igen kü-
lönleges, csellóval és hegedűvel kí-
sért gitárkoncertet adott a nyárias 
időben összesereglett közönség-
nek. Repertoárjukban szerepeltek 
klasszikus és modern zeneszerzők 

darabjai, barokk és reneszánsz dal-
lamok, de filmzenék és népzenék 
is. Fellépett: Horváth Dorka he-
gedű, Szabó Zsanett cselló, Szabó 
Győző, Nagy Kristóf, Solti Doroty-
tya, Szabó Dániel, Juhai Máté, Te-
mesvári Vanda, Hermawan Fadhil 
gitár.

MÁjus 12-én Zalaba Gyön-
gyi vezényletével a TAZI fuvola-
zenekara a szombat délelőtti han-
gulathoz illő könnyed hangvételű, 
klasszikusnak számító darabokkal 
örvendeztette meg a jó zene ked-
véért a térre kilátogatókat. Előadá-
sukban felcsendültek az örökérvé-
nyű Muzsika hangjai című világ-
hírű musical dallamai. Műsoru-
kat az Andok lakóinak népzenéje 

alapján Daniel Alomía Robles ál-
tal 1913-ban írt El Cóndor Pasa cí-
mű dalának Simon and Garfunkel 
által feldolgozott változatával zár-
ták. A legismertebb perui zene-
mű érdekessége, hogy négyezer-

nél is több dallam és háromszázat 
jócskán meghaladó szövegválto-
zata ismert. A fuvolásoktól Kohán 
István tanszakvezető és Szoucsek 
Szilveszter tanár úr vezényleté-
vel a TAZI sok éve együtt mu-
zsikáló Klarinétegyüttese vet-
te át a színpadon a stafétabotot. A 
klarinétegyüttes elsőként Brahms 

V. magyar táncának egy részletét, 
majd egy holland zeneszerző izrae-
li néptáncait adta elő, ami után egy 
legendás Beatles-sláger, a When 
I’m Sixty-Four hangzott el. Elő-
adásukat mintegy keretbe foglalva 

műsoruk két klasszikus zeneszer-
ző, Sosztakovics egy szimfóniájá-
nak részletével és Gershwin I Got 
Rhythm című közkedvelt darabjá-
val ért véget.

Természetesen a koncertek 
alatt a kicsik legnagyobb örömé-
re a kézműves-foglalkozások sem 
maradtak el.

A sorozat idei első 
rendezvényének időpontja:

2018. május 30., 17.00
Vendég: Csender Levente

széPIroDALom
A LírA-PonTbAn

Koncertsorozat a Hunyadi téren
köveTkező ProgrAmok:

május 19., 10.30 a görög nemzetiségi önkormányzat műsora

május 26., 10.30 bábszínház – vitéz László

Tér/ZEnE – ZEnE/Tér

mozart-művek és tehetséges ifjak a Hunyadi téren
Április végén a Zsömszky Kvartett, május első he-
teiben pedig a Tóth Aladár Zeneiskola tehetséges 
diákjai koncerteztek a Hunyadi téren. jókedvű, ko-
rukat gyakran meghazudtoló professzionális elő-
adásukkal, klasszikus és mai szerzőket felvonul-
tató színes és gazdag repertoárjukkal túlzás nélkül 
állítható, hogy szinte pillanatok alatt elnyerték a 
közönség szívét.

mozart-műveket adott elő 
a zsömszky kvartett

klasszikus és modern művek szerepeltak
a tazi gitár kamaraegyüttesének műsorán

könnyed hangvételű koncertet
adtak a tazi fúvósai
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– Milyen érzés többévi kihagyás után új-
ra ütőt fogni és készülni egy világbajnok-
ságra?

– Szerencsére tréningben vagyok évek 
óta, a mert barátaimmal rendszeresen 
pingpongozom, és bemutatómérkőzésekre 
is elég gyakran hívnak, de ez mégis csak 
más, hiszen tétmérkőzésekre készülök. 
Öregfiúk világbajnokságán még soha nem 
vettem részt, nagy izgalommal várom a 
rangos eseményt. A fizikai állapotomon 
jelenleg reggelente súlyzózással, kerékpá-
rozással igyekszem javítani, mindemel-
lett szerválgatok is, majd esténként jöhet 
a komolyabb játék partnerrel.

– Híres párjával, Klampár Tiborral ké-
szül, akivel annyiszor nyert nagy csatá-
kat világbajnokságokon, Európa-bajnok-
ságokon?

– Nem, mert Tibit nemrég műtötték 
meg, ezért nem nevezett be az öregfiúk 
versenyére. Helyette Szeri Attilával in-
dulok, aki jelenleg Németországban ját-
szik. Bár nem ismerjük a mezőnyt, csak 
az indulók számát – több mint négyez-
ren állnak asztalhoz Las Vegasban –, de 
úgy érzem, van esélyünk, hogy valahol a 
mezőny elején végezzünk. Persze ez a já-
ték már teljesen más, mint amilyen a mi 
időnkben volt, sokkal gyorsabb, és most 
minden az asztal felett, nem pedig előtte 
dől el, amikor több méterről adtuk visz-
sza a labdát hosszú és látványos mene-
tekben.

– Akkoriban híresek voltak a Jónyer-féle 
kiflipörgetések…

– Ma is azok, de már nem lehetne vele 
kimagasló eredményeket elérni. A kínaiak 
még mindig emlegetik a nevem, hiszen kép-
telenek voltak legyőzni engem, de Indiában 
is jól cseng, mert Kalkuttában, 1975-ben a 
világbajnokságot párosban nyertem meg 
Gergely Gabival és az egyéni aranyérem is 
az enyém lett. 

– Melyik volt a legemlékezetesebb csa-
tája?

– Talán az éppen megemlített kal-
kuttai vébén elért egyéni elsőségem 
Sztipancsics ellen, amikor 0-2-ről si-
került fordítanom. De idesorolnám az 
1979-es phenjani világbajnokságon csa-
patban elért győzelmünket is, hiszen Kí-
na együttesét kétszer is legyőztük. Ott 
annyira jól ment a játék ellenük, hogy-
ha egy hétig játszunk velük, akkor sem 
győztek volna le bennünket.

– Azóta viszont egyeduralkodók lettek… 
Mi a titkuk?

– A tollszárfogásról áttértek az európai 
fogásra. S ne feledjük, ott milliók játsszák 
ezt a sportágat versenyszerűen, van miből 
válogatni. 

– Ezek szerint esélytelenek vagyunk újra 
visszakerülni a világ élvonalába?

– Nagyon-nagyon sok munkával sike-
rülhetne csak. Szeretném még megérni azt 

a pillanatot, amikor gratulálhatok magyar 
asztaliteniszezőnek egy világbajnokságon 
elért sikeréért…

– Lehet rá esély, akadémiát szeretne nyit-
ni… Hol és mikor valósul meg nagy álma?

– Ezen fáradozom, de még nincs hely-
szín. Számomra a legideálisabb itt, Teréz-
városban lenne, de sajnos nincs megfelelő 
épület, ezért több kerületben nézelődöm, 
és remélem, hamarosan rátalálok az aka-
démiámra. Tényleg nagy álmom valósul-
na ezzel meg. 

– Mióta él a kerületben és hogy érzi itt 
magát, mit szeret Terézvárosban?

– Tizenhat év alatt nagyon megszeret-
tem, mert ha nem is sportkerületről be-
szélhetünk, de mégiscsak a főváros kul-
turális központja Terézváros sok színház-
zal, étteremmel, szórakozóhellyel és persze 
az Operával. Jól érzem itt magam, megbe-
csülnek, nemrég óta a kerület díszpolgára 
is vagyok. Az önkormányzattal szintén ki-
tűnő a kapcsolatom.

– A családjáról is mondana valamit?
– Három gyermekem van, csak az egyi-

kük, Marika követett a sportpályán. Remek 
asztaliteniszező volt, a Statisztikában az él-
vonalban játszott. A feleségemmel élek a 
Terézvárosban, és ő is nagyon szereti ezt a 
kerületet. 

A kerületünkben élő négyszeres világ- és Európa-bajnok, har-
mincötszörös magyar bajnok asztaliteniszező hosszú évek kiha-
gyása után újra ütőt fog a kezébe, hogy tétmérkőzéseken bizo-
nyítsa páratlan tehetségét, jóval túl a hatvanon… Jónyer István 
neve fogalom a sportbarátok körében, ő volt a hetvenes évek 
nagy „kínai verője”. Júniusban Las Vegasban indul az öregfiúk 
világbajnokságán, ennek apropóján beszélgetünk vele.

Pelével is pingpongozott 

Gergely Gáborral
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– Nemrég az Emberi Méltóságért kitünte-
tést vehette át. Mit jelent ez a díj önnek, 
az egykori világhírű sportolónak?

– Nagy megtiszteltetést, egyúttal felelős-
séget is, mert a tudásunkat át kell adnunk a 
fiataloknak. Fantasztikus érzés, hogy olya-
nok részesültek ebben a kitüntetésben, mint 
Töröcsik Mari, Buzánszky Jenő vagy ifj. Sán-
ta Ferenc prímás. 

– Árulja el, hogyan lett asztaliteniszező, 
mikor a fociért rajongott gyerekkorában, 
sőt mind a mai napig kijár meccsekre? 

– Valóban focival kezdtem Miskolcon, a 
híres diósgyőri labdarúgó-fellegvárban, ahol 
annyi kitűnő focista játszott a DVTK-ban, 
ma is tartom velük a kapcsolatot. Már an-
nak is örültem akkoriban, ha a „nagyok” kö-
zé labdaszedőnek szegődhettem. Emellette 
kosaraztam is, de megtetszett az asztalite-
nisz, mert az iskolában, ahová jártam, volt 
egy pingpongasztal, amelyen egyre gyakrab-
ban ütögettük a labdát az osztálytársaimmal, 
de a fizikatanárommal is, néha fizikaóra he-
lyett. Egyre jobban ment a játék, mire elin-
dítottak egy iskolák közötti versenyen, ame-
lyen igazolt játékosok voltak. A papám aszta-
los volt, és fabrikált egy ütőt mahagónifából, 
a két oldalára egy-egy centi hungarocellt ra-
gasztottunk. Szegények voltunk, nem telt ko-
molyabb ütőre. A versenyt végül én nyertem 
meg az igazolt versenyzők előtt, ami nagy szó 
volt. Fel is figyeltek eredményeimre, és egye-
sületbe hívtak játszani, de csak két-három 
edzésig bírtam, mert túl jók voltak a többiek, 
és ez nagyon elszomorított.

– Csak nem hagyta abba a pingpongo-
zást?

– A nyári szünetig, ami szerencsére ha-
mar eljött, az egyik barátommal kölcsönkér-
tünk egy pingpongasztalt, amin egész nyá-
ron gyakorolhattunk. Emlékszem, talicská-
val vittük el, felállítottuk a cseresznyefa alá, 
és három hónapon át, minden áldott nap 
edzettünk, reggel nyolctól sötétedésig. Ha 
megéheztünk, felmásztunk a fára egy kis 
cseresznyéért, aztán folytattuk tovább az 
ádáz küzdelmet. A szünet elején még a ba-
rátom adott tizenöt pont előnyt, őszre már 
én adtam neki hármat, annyit fejlődtem. 
Jó érzés volt, hogy napról napra egyre jobb 
vagyok. Amikor ősszel visszakerültem az 
egyesületbe, stabil csapattag, majd vezér-
egyéniség lettem. Vidékiként felkerültünk 
az NB I.-be, és 1967-ben már kivittek a vi-
lágbajnokságra, ahol ugyan nem játszottam 
egyetlen mérkőzést sem, de az edzőterem-
ben egész nap pingpongoztam.

– Aminek meg is lett a gyümölcse, hiszen 
felküzdötte magát a világ élvonalába, és 
négyszerese világbajnok lett. Mégis van 
egy szívfájdalma, nem lehetett olimpiai 
bajnok, mert akkoriban az asztalitenisz 
nem szerepelt az olimpia műsorán.

– Valóban, ezt kicsit a mai napig fájlalom, 
hiszen legalább öt-hat olimpiai aranyérem-
mel gazdagabb lehetnék most. Magyaror-
szágon ez mindennél többet ér, többre be-
csülik. A négy világbajnoki aranyból ket-
tőt mindenképp odaadnék egyetlen olimpi-
ai elsőségért. Klampár Tibinek megadatott 
a lehetőség, igaz, jóval a csúcson túl, hogy 
olimpián szerepeljen, és negyedik lett. A kö-
vetkező olimpián ezért a helyezésért már 
bronzérem járt…

– Azért nem panaszkodhat, így is gazdag 
életpályát futott be, és tagja lehetett egy 
igazi Aranycsapatnak, amelynek ön volt 
a „Puskás Öcsije”…

– Jó a hasonlat, ami nem jött össze a fo-
cipályán, a zöld gyepen, összejött a zöld 
asztalnál… Puskás Öcsi bácsival és a többi-
ekkel, Grosiccsal, Buzánszkyval egyébként 
jó kapcsolatot ápoltam, és az Aranycsapat 
Alapítványban szívesen tevékenykedem 
a mai napon is. A Fradi meccseire pedig 
rendszeresen kijárok. És volt egy hatalmas 
élményem is a világ egyik legnagyobb lab-
darúgójával, Pelével, aki ellen pingpongoz-
hattam 1974-ben egy hatalmas sportcsar-
nokban a németországi futball-világbaj-
nokságon húsz ezer néző előtt a sportág 
népszerűsítéséért. Tombolt a közönség, egy 
focistának és egy asztaliteniszezőnek egy-
szerre szurkoltak. 

Temesi LászLó

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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Kulcsár Lajos Zserbótangó című tragiko-
médiáját Békéscsaba után az Újszínház 
mutatja be, a premier ugyanitt volt április 
6-án a Keresztyén Színházi Fesztiválon. A 
két színésznő társbérlete kacagtatóan sza-
tirikus helyzetek, nosztalgikus visszaem-
lékezések és tragikomikus sorsfordulatok 
kavargó forgatagává válik. Kamilla polgá-
ri családból származó, jó kedélyű, örök-
mozgó hölgy, aki sikeres komikaként dol-
gozta végig az életét vidéki színházaknál. 
Klári szintén polgárlány, de szegény csa-
ládból indult a színészi pályán, s lett ün-
nepelt tragika. Az egymással és egymás 
múltjával vetélkedő, a magánéletükben 
is folyton szerepet játszó színésznők kö-
zött az egymásrautaltság, a kompromisz-
szumokkal teli élethelyzet lassan erős szö-
vetséget kovácsol. Vajon ezt a furcsa szö-
vetséget egy titokzatos összetartó erő hív-
ta életre vagy valami más? – ez a darab 
egyik nagy kérdése, erre keresi a választ 
a színészcsapat. Egy biztos, a főhősnők 
életének alkonyán csodálatos, mély ér-
zelmek születnek és törnek felszínre. De 
a többit mindenki maga hámozza majd ki 
nézőként az Újszínházban. Annyit azért 
még elárulunk, hogy a két asszony sorsá-
ba belefonódik a korukbéli főbérlőnő éle-
te is: Etelka valaha maga is színi pályára 

készült, ám a művészet helyett végül egy 
egészen más női szerep jutott neki: civil 
élet egy orvos feleségeként, aztán özve-
gyeként az örökségül szolgáló lakás ki-
adásából igyekszik fenntartani magát. A 
vidám és örökmozgó Kamillát Esztergá-
lyos Cecília, a szenvedélyes és szentimen-
tális Klárit Tordai Teri alakítja, a főbér-
lőnő szerepében pedig Bordán Irént lát-
hatjuk. Három remek színésznő, akik a 
valóságban igen jó kapcsolatban vannak 
egymással, mindig örömmel játszanak 
együtt, láthatóan most is élvezik a közös 
munkát, ezért is érdekes látni őket vetély-
társként.

A próbákon is „lejött” a színpadról, 
hogy a három nagyszerű művésznő le-
nyűgöző, és érzékeny alakítást nyújt eb-
ben a darabban, amelyben a hétköznapi 
gondok, örömök és a szeretet hiánya – il-
letve annak örökös keresése – körül zaj-
lanak az események. Lehet ezen nevet-
ni, lehet sírni, nem véletlen, hogy az író, 
Kulcsár Lajos tragikomédiaként jelöli 
kétrészes művét. Érdekes a színdarab ke-
letkezésének története is, de mielőtt „be-
szélünk” róla, írójáról sem árt a követke-
zőket tudni:

– Amennyiben egyetlen szóban kel-
lene összefoglalnom eddigi alkotói tevé-

kenységemet, akkor előadóművésznek 
tartom magam, és az elmúlt majd négy 
évtizedben ennek a szakmának szinte 
minden ágát, műfaját kipróbáltam, hi-
szen voltam pantomimes, táncos, prózai 
színész, zenés színész és koreográfus – 
nyilatkozta. – A Zserbótangó című tragi-
komédiámnak Fodor Zsóka az ihlető mú-
zsája, hiszen az ő alapötletéből született, 
és személyesen neki írtam. Régi barátság 
fűz hozzá, többször léptünk fel együtt Bé-
késcsabán a színházban, többször nyaral-
tunk együtt és rengeteget beszélgettünk 
életről, halálról, színházról. Zsóka szin-
te már családtagnak számít nálunk oda-
haza. Ebben a darabban színházról beszé-
lünk a színházban. A közönséget mindig 
érdeklik a kulisszatitkok, de főleg a színé-
szek magánélete. Ebben a színdarabban 
nem bulvárszinten ismerhetnek meg két 
színésznőt a nézők, hanem sorsuk lelki 
mélységeit megjelenítve. Békéscsabán na-
gyon jól vette a közönség, siker lett, re-
mélem, az Újszínház látogatói szintén jól 
fogadják.

A Zserbótangó című színdarab pre-
mierje április 6-án, az Újszínház Bubik 
István Stúdiószínpadán volt Esztergá-
lyos Cecíliával, Tordai Terivel és Bordán 
Irénnel, a zeneszerző és rendező Dörner 
György, a zenei vezető Papp Gyula, a 
díszlet- és jelmeztervező Berg Glória, a 
dramaturg Bártfay Rita, míg a rendező-
asszisztens Ullmann Krisztina.

Temesi LászLó

A történet két idősödő színésznőről szól, akik nem éppen fényes anya-
gi körülmények között élnek, ezért közös albérletbe kényszerülnek. 
Két nő, ráadásul két színésznő, akik egy életen át riválist láttak egy-
másban, de most kénytelenek megosztani a mindennapjaikat.

Történet túl a színházon – színészekről

Esztergályos Cecília,
Bordán Irén
és Tordai Teri
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Boszorkánymagzat

margareT aTwood: BoszorkánymagzaT

kossuTh kiadó, 2017

315 oldal

3200 FT

Margaret Atwood ismert író, A szolgáló-
lány meséje olvasók és tévénézők serege-
it nyűgözte és nyűgözi le. Egy világ, egy 
keresztény diktatúra, amelyben rettegés, 
gyűlölködés, erőszak, képmutatás uralko-
dik, ahol a nők szülőgépek, és akiket az ál-
lam nagyon is megbecsül, értékesnek tart, 
ahogy a jó gazda is vigyáz a jól tojó tyúk-
jára, jól tejelő tehenére. A Booker-díjas ka-
nadai íróról legtöbbünknek ez a disztópia 
jut eszébe először. Nos, a Boszorkánymag-
zat egészen másfelé röpít, a regény Shakes-
peare A vihar című drámájának átirata. 
Egy csalódott és megbántott, becsapott 
rendező egy börtönben hoz létre színhá-
zat. Gyilkosokkal, sikkasztókkal, neppe-
rekkel, szélhámosokkal dolgozik. Olyan 
emberekkel, akik addig leginkább csak az 
erőszak világát ismerték. Megtanítja őket 
a színház és a színészség fortélyaira. Sze-
repeket elemeznek, jellemekről vitáznak, 
díszletekről, jelmezekről diskurálnak. És 
remek előadásokat hoznak létre. Micsoda 
környezet! Micsoda háttér! Micsoda pár-
huzam! Shakespeare hajótörötteinek va-
rázslatos és félelmetes szigete – és a való 
világ száműzötteinek börtönszigete! Felix, 
a sértett, kisemmizett rendező mi mást is 
játszhatna, természetesen ő alakítja az el-
űzött milánói herceget, a kisemmizett má-
gust, Prosperót.

És a terv működik. Felix–Prospero gyö-
nyörűséges, csodálatos bosszút áll egykori 
megalázóin. Többet nem árulhatok el.

szmgy

(Életrajzi adatok…)
Akitől itt nálunk, a szocializmus éveiben, három rigmust közölt egy vidéki lap, íróembernek számí-
tott. „A tollából él” – így mondták a franciák. Emlékszem, milyen gyanakodva méregettek honi író-
társaink, amikor bevallottuk, hogy Céline orvos és hogy Cendrars banktisztviselő. Hogy mi, nyugati-
ak, polgári foglalkozásunk mellett írjuk a könyveket.

Az én életrajzíróim sem veszik tudomásul, hogy egyetemi pályafutásom alatt dolgoztam töb-
bek között a Szabad Európa Rádiónál, sőt folyóiratot szerkesztettem, miközben megírtam a köny-
veimet.

Mindezt a Magyar Művészeti Akadémia 1956-os antológiája juttatja eszembe. Az itt közzétett 
életrajzi jegyzetekben ugyanis – azon kívül, hogy hol és mikor születtem, nincsen egyetlen pontos 
adat. Még harminchat éves egyetemi tanárságomból is röpke tizenkét év „oktatói” munka lett.

Magyar specialitás lenne? Fél évszázadon át dolgoztam francia, majd spanyol nyelvterületen. De 
soha, sem Párizsban, sem az Újvilágban nem közöltek rólam ennyi hibás adatot az életrajzi jegyzetek.

Azt pedig már csak restellkedve írom ide, hogy tucatnyi magyar és külföldi irodalmi díjamnak az 
akadémia felsorolása a felét sem említi meg. Pedig hát ha más nem is, a József Attila-, a Márai Sándor- 
vagy a Déry Tibor-díj megérdemelné, hogy itt legyen. Még ha az Alföld vagy a Tisza-táj vidéki elisme-
rését, vagy a Nemzetközi PEN távoli tisztelgését nem is tartják említésre méltónak a büszke pestiek.

Nevetnem kell: mi lesz itt, ha elpatkolok, és megpróbálják összeszedni félszáz magyar és kis híján 
feleannyi francia és spanyol könyvemet?

Ha ugyan eszébe jutok még valakinek.

(Elfelejtett pályatársak…)
Ez a levél megmelengeti az ember szívét. Van még, akinek fontos „az elmúlt évtizedekben méltatla-
nul elfelejtett” irodalom újrakiadása. A feladók tízes listát kérnek, de jaj! nem tartozik-e ebbe a kate-
góriába kortárs irodalmunk színe-java?! A méltatlanul elfelejtettekből össze lehetne állítani a mai ma-
gyar irodalom alternatív történetét!

Válaszomban (mert ez a misszil felkérés együttműködésre) hosszas töprengés után az úgyneve-
zett Nyugati Magyar Irodalom mellett tettem le a garast. Azok mellett, akikről itthon még csak nem 
is tudunk.

A költők közül Thinsz Gézát, Parancs Jánost, Bikich Gábort javasoltam újrakiadásra, a prózaírók 
közül Lehoczky Gergelyt, Tamásy (Pobrányi) Gábort és a Domahidy testvéreket. Az irodalmárok 
nélkül is foghíjas lenne ez a lista. Idetartozna Cs. Szabó László, Czigány Lóránt, Fejtő Ferenc és Ha-
nák Tibor. És talán Gara Lászlót vagy Enczi Endrét sem illene elfelejtenünk.

Tudom, hogy hosszú lenne a lista. A hazai olvasó számára egész antológiát lehetne a nyugati ma-
gyar irodalom elfeledettjeiből összeállítani. Végül is talán ez lenne a megoldás. Egy tízes, szigorúan 
összeválogatott antológia. 

Egy ehhez hasonló értékmentési tevékenységben én is minden rendelkezésemre álló eszközzel se-
gítenék. De jó lenne végre a könyvesboltok kirakatában látni jobb sorsra érdemes vadnyugati pálya-
társaimat!

(Sárközi Matyi, 1967…)
Az 1956 utáni nyugati magyar emigráció egyik kőnyomatos folyóiratában, a Szomorú Vasárnapban 
találtam az itt mellékelt anyagra. Egy – immár fél évszázados – budipapírra karmolt, helyesírási hi-
bákkal tarkított levélkére, és az „Olvasóink sírják” rovatnak szánt hozzászólásra.

Írójuk azt javasolja, hogy jutalmazzuk „Ezüst szamárfül” díjjal a magyar sajtó legostobább és leg-
műveletlenebb munkását, „Ezüst bunkó” díjjal pedig azt, aki külön élvezetet talál az acsarkodásban.

A Szomorú Vasárnap alcíme szerint „időszakos lelki kalauz, az emigráns élet képtelen mellékle-
te”. Tizenkét száma jelent meg 1962 és 1970 között, és olyan munkatársai voltak, mint Határ Győző, 
Makkai Ádám, valamint Albert Pál (Sipos Gyula).

A levélkéhez mellékelt javaslat – mint a Vasárnapban közöltek túlnyomó része – az emigráns saj-
tó dilettantizmusán mulat. Nyilván elkallódott volna, ha nem őrzi meg – csodával határos módon – 
a szerkesztő papírkosara.

Nyolcvanadik születésnapján ezzel az ötvenéves írásával köszönti Sárközi Mátyást a Szomorú Va-
sárnap.

Ferdinandy györgy

Lábjegyzetek XXI. 
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Kezdjük a Caffé Dománnyal. Tudják, hol 
működött? A Két Szerecsen (később csak 
Szerecsen, ma pedig Paulay Ede) utca és 
a Grosse Feld Gasse (az 1700-as években 
Feld Gasse, 1853-tól pedig Nagymező) 
utca sarkán.

Tudják, hogy a terézvárosi plébánia-
templomnak van egy különleges csillárja? 
Elmesélem. Tudják, mi az a Redout? Igen-
igen, a reformkor Pestjének híres Duna-
parti „tündérpalotája”, a Pollack Mihály 
tervei alapján 1832–33-ban épült pompás 
vigadó és táncterem. 1849-ben, amikor 
a budai Várat a Görgei vezérelte magyar 
honvédsereg ostrom alá vette, a várat egy 
osztrák katonatiszt, Heinrich Hentzi von 
Arthurm vezérőrnagy védte. Görgei fel-
szólította, hogy adja fel az erősséget, cse-
rében az őrség szabadon távozhat. Arra is 
figyelmeztette a várparancsnokot, hogy 
ha a védekezés mellett dönt, és ágyúztat-
ni fogja a falakról a védtelen Pestet vagy 
a frissen elkészült Lánchidat, akkor a vár 
bevétele után – ami nyilvánvalóan be fog 
következni – „az egész várőrség kardra 
fog hányatni”. Az ostoba és lovagiatlan 
osztrák természetesen az ostrom minden 
napján hosszan bombáztatta (ágyúzta) a 

civil Pestet, egyebek közt rommá lövette a 
Duna-parti híres klasszicista szállodasort 
és a Redout palotáját is. A kiégett pesti vi-
gadó díszteremének egyik csillárja épség-
ben maradt, és később a Terézvárosi Szent 
Teréz-plébániatemplomba került.

Tudják, ki volt a nevezetes Glasner úr? 
Ugye nem tudják? Krúdy Gyula bezzeg 
tudta. Azt írja, hogy az öreg Glasner il-
latos kalácsos boltja volt a legnagyobb és 
legjobb pékség az összes terézvárosi pék-
bolt közt.

Tudják, hogy a székely származású 
Magyarzsákodi Hegedűs Sándor hajdani 
kereskedelmi miniszter és akadémikus, 
akit Mikszáth Kálmán „százkezű politi-
kusnak” titulált, valaha a Hunyadi téren 
lakott? És azt is tudják, hogy Jókai-lányt 
vett feleségül? Jókai Mór bátyjának, Jókai 
Károlynak a leánya, Jókai Jolán maga is 
író volt, emlékirataiból kiderül, hogy Jó-
kai Mór, Jolán Móric bácsija dühös orosz-
lánként őrizte az íróasztalát. „Ha kértük, 
hogy engedje már a port letörülni íróasz-
taláról, az volt a válasz: Nehogy valaki azt 
a bátorságot vegye magának, hogy az én 
asztalomhoz nyúljon, mert az menten ha-
lál fia lesz!”

Tudják, hogy Jókai Mór 1872-ben a Te-
rézvárosban szenvedett vereséget ellenfe-
létől, a Deák-párt jelöltjétől?

Hát azt vajon tudják-e, miről volt ne-
vezetes özvegy Konti Józsefné Király utcai 
nagytrafikja? Igen, természetesen a remek 
ceyloni és jávai meg holland dohányairól, 
de én most nem arra gondolok, hanem a 
csengettyűs bejárati ajtóban strázsáló ha-
talmas angol bulldogra, amely mellett ret-
tegve óvakodtak be a boltba a környékbe-
li gyerekek.

Krúdy Gyula szerint a Király utca „úgy 
kanyarog, mint valamely női hajtincs”, 
és ott működött a régi Pest-Buda leghí-
resebb tajtékpipametszője, a sváb Weisz 
Antal svecháti sört csapoló híres sörháza, 
ahová még az öreg Dréher Antal is be-be-
tért egy pikolóra.

Tudják, hogy Európa egyik legrégibb 
porcelán- és kristályáruháza, a Haas & 
Czjzek 139 éve, 1879 óta létezik a Terézvá-
rosban a Bajcsy-Zsilinszky út 23. alatt? A 
belga Georg Haas és a cseh Johann Czjzek 
a kiegyezés évében, 1867-ben vásárol-
ta meg Csehország egyik legrégibb por-
celángyárát. A két családnévből összeil-
lesztett márkanév akkor jelent meg a por-
celánpiacon. Az első világháború után, 
az Osztrák–Magyar Monarchia széthul-
lásakor a gyár Csehországban maradt, a 
kiskereskedelmi iroda ennek ellenére to-
vább működött a Terézvárosban. A szoci-
alizmus évtizedeiben Czjzekék kivásárol-
ták Haaséket, de a márkanevet nem vál-

18    színes terézváros   Terézváros 2018. május 17. Terézváros 2018. május 17.    színes terézváros    19

Terézvárosi tohuvabohu
A héber tohuvabohu szó zűrzavart, pusztaságot, káoszt jelent. A terem-
tés előtti állapotot. „A föld pedig vala ékesség nélkül való és puszta, és 
setétség vala a mélységnek színén, és az Úrnak Lelke táplálja vala a’ vi-
zeket.” A tohu eredetileg a formátlanság, alaktalanság szava, a bohu az 
ürességé. De ne tudományoskodjunk, hanem lássuk a mi kis terézvárosi 
formálatlan összevisszaságunkat. Alább csupa olyan érdekes apróságot 
lapátoltam össze, amellyel mélyebben foglalkozni nem akarok (vagy nem 
tudok), ám veszendőbe menni sem szívesen hagynám őket.

Fotó: Fortepan

A Haas és Czjzek üzlete 
a Bajcsy-zsilinszky úton, 1959-ben

Jókai Jolán és Jókai róza
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toztatták meg. 2001-ben a cég majdnem 
megszűnt, ám akkor egy szakmai befek-
tető megvásárolta, és talpra állította a vál-
lalatot.

Tudják, hogy melyik Budapest legke-
vesebb zöld területtel ellátott kerülete? 
Bizony, a Terézváros. Emiatt az udvarok 
és az út menti fasorok jelentősége különö-
sen nagy mind a komfortérzet, mind pe-
dig a levegő frissessége miatt. A 2013-ban 
készített felmérés, az úgynevezett faka-
taszter szerint a kerületben összesen 6284 
fa található, amelyből 1097 zöldsávban 
van, 1144 faveremben, 626 előkertben, 
1711 udvarban, 328 parkban, 26 játszóté-
ren, 204 pedig MÁV-területen.

Tudják, hogy 1896. május 4-én Stefá-
nia főhercegnő meglátogatta a Terézvá-
rosban a Fehér Kereszt Egylet lelenchá-
zát, amelynek ő volt a fővédnöke?

Tudják, hogy az 1700-as években hosz-
szú időn át Pestnek nem volt zsidósága? 
1785-ig csak a pesti vásárokra érkezőkről 
és a tartózkodási engedéllyel rendelkező, 

úgynevezett „commorans” zsidókról tu-
dunk. 1787-ben már közel száz, 1799-ben 
durván ezer a számuk, és többségük a Te-
rézvárosban él. A Király utca környékén 
kialakuló zsidó városrész miatt 1850-ben 
az akkori Terézvárosban (az Erzsébetvá-
ros akkor még nem különült el) a zsidó 
népesség aránya 26,9 százalék. (A Lipót-
városban és Óbudán ennél valamelyest 
nagyobb a zsidók aránya.) 1870-ben a Te-
rézváros 73 700 lakosából 26 400 a zsidó, 
ami több mint a fővárosi zsidóság fele.

Oroszlános kút, Béke kút, Egyetértés 
kút. A Király utca és a Hegedű utca sarkán 
áll, legrégibb nevét oroszlánfejes vízköpő-
iről kapta. De tudják-e, hol állt eredetileg? 
Majdnem ugyanott. Az 1800-as évek leg-
elején állították fel, de nem azon a helyen, 
ahol ma látható, hanem a templom épüle-
te előtt, a Nagymező utcában, a kurta kis 
Érsek utcával szemben. Néhány évtized 
múlva a talapzat tetejére faragott alak ke-
rült: Canova allegorikus Béke-alakjának 
másolata. A kutat 1896-ban a Népligetbe 
helyezték át, és csak 1998-ban került visz-
sza az Avilai Szent Teréz-templom köze-
lébe, ha nem is pontosan az eredeti helyé-
re. A kút díszítményeinek korát és törté-
netét illetően a források ellentmondanak 
egymásnak, némelyek szerint már erede-

tileg is kőváza díszítette a talapzatot, má-
sok szerint a váza későbbi. Az bizonyos-
nak látszik, hogy a Népligetben ismét vá-
za díszíti a kutat, és az egyik leírásban azt 
találom, hogy a mai szoboralak – vagyis a 
Bauer készítette Canova-másolat másola-
ta – Madarassy Walter munkája.

marek jános

Terézvárosi tohuvabohu

Fotó: Fortepan, klösz györgy, 1894

Az oroszlános-kút a nagymező utcában, 
mögötte az érsek (ma Pethő sándor) utca 
és a Községi Polgári és Közép Kereskedelmi 
Iskola (ma Bartók Béla Konzervatórium)

Az oroszlános kút 
a népligetben

Jókai Jolán és Jókai róza
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A tavalyi év történéseiből összeváloga-
tott kiállításon egyaránt van kedve nevet-
ni és sírni a látogatóknak. A vidám pilla-
natok mellett számos szomorú és elgon-
dolkodtató fotó tárul a szemünk elé, nin-
csen olyan kép, amely mellett szó nélkül 
el lehetne menni. A hazánkban megren-
dezett tavalyi vizes világbajnokságnak kö-
szönhetően több perspektívából láthatók 
a sportolók, hol mulatságos pillanatok-
ban, hol az igazi küzdelmüket megmutat-
va. A menekültek is jócskán adtak témát 
tavaly a fotográfusoknak, és a terézvárosi 
Szinyei Merse Gimnázium tanulóinak ve-
ronai balesetéhez kapcsolódó fotókkal is 
többen pályáztak. A Hír, eseményfotó ka-
tegóriában a legjobbnak ítélt alkotás is a 
veronai tragédiához köthető. 

Szigeti Tamás, a kiállítás rendezője a ké-
peket a valóság egy-egy szeletének nevez-
te a megnyitóünnepségen. „Sokan részt 
vehettek azokon a kiállításokon, koncer-
teken vagy éppen cirkuszi előadásokon, 
amelyeknek a szereplői, tárgyai itt újra 
megjelennek a fotósok képein. A valóság 
egy-egy pillanatai ezek is. Ugyanúgy, mint 
azok a sajtófotók, amelyek távolabbi he-
lyeken készültek azért, hogy a fotóriporte-
rek – a riport szó eredeti jelentésének ér-
telmében – beszámoljanak az ottani va-
lóságról. Így nyerhetünk betekintést egy 

mélyszegénységben élő család hétköznap-
jaiba, de egészen távoli vidékekre is ellát-
hatunk a képeknek köszönhetően. Megis-
merhetjük egy hajléktalanokat segítő krí-
zisautó személyzetének munkáját. Ők leg-
inkább éjszaka dolgoznak, akkor, amikor 
a többség alszik. De van olyan képsoro-
zat is, amely arra figyelmeztet, hogy a sa-
ját közvetlen környezetünket, a minket 

körülvevő mikrovilágot is érdemes meg-
figyelni. Azt, amelyet mindennap látunk, 
amely a napi valóságunk, ám mivel benne 
élünk, talán észre sem vesszük az apró, de 
fontos részleteket.

A sajtófotó-kiállítások harminchato-
dik éve tárják elénk az előző év legem-
lékezetesebb, leglátványosabb, legfon-
tosabb pillanatait, azért, hogy emlékez-
tessenek meg azért is, hogy egy kicsivel 
többet tudhassunk arról, milyen a körü-
löttünk lévő világ.”

Az idén harminchatodik alkalommal látható a Magyar Sajtófotó Kiállí-
tás, amelynek ebben az évben is a Robert Capa Központ ad helyet.

sajtófotók a Capa Központban
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Főzzünk együtt…

virágokkal

Százszorszépleves
Hozzávalók: 2 marék százszorszépvi-
rág (megmosva és szárazra törölve), 1 
ek. napraforgóolaj, 1 liter zöldségleves, 
2 szelet rozskenyér kockára vágva, 1 ek. 
napraforgóolaj, százszorszépvirágfejek 
vagy -bimbók, frissen reszelt 
parmezánsajt
Elkészítése: Az olajat hevítsük fel, a vi-
rágot pirítsuk meg benne. Öntsük fel a le-
vessel és forraljuk fel. Ezzel egyidejűleg 
a kenyérkockát pirítsuk meg a másik ka-
nálnyi olajban. A levest osszuk el négy tá-
nyérba, és szervírozzuk a kenyérkockák-
kal, a virágbimbókkal és a reszelt sajttal.

Vegyes pitypangsaláta
Hozzávalók: petrezselyem, hagyma, 
metélőhagyma, medvehagyma, főtt 
burgonya, fűszerek ízlés szerint, olíva-
olaj (vagy más salátaolaj)
Elkészítése: Olajból, borecetből vagy 
citromléből kevés só hozzáadásával sa-

látaalapot készítünk. Ehhez apróra vá-
gott zöldséget és szükség szerint finom-
ra őrölt fűszert: kakukkfüvet (esetleg 
majoránnát, bazsalikomot) adunk. Íz-
lés szerint más fűszereket is felhasz-
nálhatunk, így köményt, ánizst, kori-
andert, borsfüvet, zsályát, levendulát, 
rozmaringot. Ezekhez egy szétnyomott 
főtt burgonyát adunk. A finomra vá-
gott zsenge pitypangleveleket a pácba 
tesszük, jól átforgatjuk és legalább egy 
órán át – ha van időnk, tovább – állni 
hagyjuk.

Kandírozott ibolya
Hozzávalók: ibolyavirág (az ibolyának 
ugyan csak a virágja ehető, ám ehhez a 
művelethez célszerű megtartani a szá-
rát), tojásfehérje, porcukor
Elkészítése: Villával kicsit lazítsuk fel a 
tojásfehérjét, igyekezzünk minél kevés-
bé habosítani. Mártsuk a tojásfehérjébe 
az ibolyát, majd a száránál fogva rögtön 

rázzuk is le róla a felesleget. Forgassuk 
azonnal porcukorba, majd helyezzük 
egy sütőpapírra. Szellős, napsütötte he-
lyen körülbelül 3 óra alatt megszárad. 
Tépjük le a szárát, hagyjuk még egy na-
pig szellőzni, majd fogyasztható.

Levendulás jégkrém
Hozzávalók: 2 dl tejszín, 6 dl joghurt, 
5 ek. nádcukor, 2 ek. friss levendula,
1 dl víz, 1 vaníliás cukor, ½ kg eper 
Elkészítése: A víz és a levendu-
la kivételével minden hozzávalót 
összeturmixolunk. A levendulát a víz-
zel felforraljuk és pár perc állás után a 
levendulás vizet szűrön keresztül a tur-
mixba öntjük. Jól nyomkodjuk ki a le-
vendulát a szűrőn át, hogy minden íz 
jól átmenjen a fagyiba. A turmixot a 
formákba öntjük, és rakunk bele egy-
egy pálcikát. Mélyhűtőbe tesszük, ak-
kor jó, ha a pálca nem jön ki belőle – ez 
nagyjából 3 óra.

Nem, nem elírás a cím, virágokról beszélünk. 
Azokról a virágokról, amelyek – ha elsőre hihe-
tetlenül is hangzik – ehetők. A gasztronómia vi-
lágában egyre népszerűbbek a színesnél színe-
sebb virágok, és egyre több helyen használják ki, 
hogy nemcsak dekorációs célra, hanem evésre is 
alkalmasak.

A sok gyönyörű virág nemcsak a szemnek, 
a szájnak is ingere, hiszen a természet számos 
kinccsel szolgál, amelyek a tavaszi fáradtság-
ra is kitűnők vitamin- és tápanyagtartalmuknak 
köszönhetően. Ráadásul nem is új keletű a do-
log, hiszen már nagyanyáink is használták a le-
vendulát, rózsát, bodzát étkezési célokra. Nem 
árt azonban tudni, hogy a virágoknak csak a szi-
romlevelei fogyaszthatók, a bibéket és a porzókat 
el kell távolítani, és kizárólag csak friss virágot 
használhatunk. Ehető virágokat mi is termeszt-
hetjük, de ha garantáltan megbízható, vegyszer-
mentes darabokra vágyunk, akkor egyszerűbb 
készen vásárolni.

A szörpök, lekvárok, turmixok mellett süte-
ményekhez, főételekhez is használhatjuk őket, 
de csak a dekorációhoz is kiválók. Egy desszertre 
vagy a reggeli müzlis, granolás ételekhez hozzá-
adva látványnak sem utolsók, bármelyik unalmas 
reggelt feldobják. Érdemes velük kísérletezni!
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Közlekedésbiztonsági nap az eötvös10-ben

Horváthné Szászi Erzsébet, az óvodások és 
az iskolás lurkók körében Zsizsi néniként, 
a szülők és a pedagógusok által pedig csak 
„egyszerűen” a terézvárosi gyerekek őran-
gyalaként ismert és emlegetett rendőr alez-
redes az előzményekről szólva elmondta, el-
ső szóra örömmel mondtak igent, amikor a 
Kulturált Közlekedés Alapítvány megkeres-
te a kerületi rendőrkapitányságot a közle-

kedésbiztonsági nap megtartásának ötleté-
vel. Annál is inkább, mivel tavaly a Derko-
vits Gyula Általános Iskolában már elnyerte 
a diákok tetszését egy hasonló rendezvény, 
így jó esély van arra, hogy ez a kötetlen, jó 
hangulatú program hagyománnyá válik. 

A résztvevők láthatóan élvezték a ver-
senyszerű, ám tét nélküli eseményt. A hat 
állomás mindegyikén az ott lévő szakem-
berekkel kötetlen fórum alakult ki, az oda-
vissza elhangzó kérdések egyike sem ma-
radt válasz nélkül. Minden állomáson más-
más téma került a középpontba, így a köz-
biztonságtól kezdve a bűnmegelőzésen, az 
életmentésen és az elsősegélynyújtáson, a 
kerékpározás szabályain át a KRESZ-táblá-
kig vagy a biztonságos internethasználatig 
sok olyan dologról szó esett, amelyek eseté-
ben az ismeretek hiánya veszélyekkel jár. 

Az izgalom kedvéért néhány állomáson 
anonim módon, csak az iskola nevének fel-

tüntetésével teszteket lehetett kitölteni, ame-
lyeket a rendelkezésre álló idő lejártával ott 
helyben meg is beszéltek. 

A közlekedésbiztonsági nap végén min-
denki nyertesként távozhatott, a diákok az 
új ismereteken kívül egy hasznos felszere-
léseket, láthatósági mellényt, kerékpárra 
szerelhető macskaszemet, fényvisszaverő 
karszalagot, közlekedésbiztonsággal kap-
csolatos tájékoztató füzeteket rejtő hátizsá-
kot kaptak. 

A Bajza, a Vörösmarty és az Erkel Ferenc Általános Iskolából 
összesen kétszáz 7. és 8. osztályos diák vett részt a Kulturált 
Közlekedés Alapítvány által szervezett közlekedésbiztonsági 
napon május 10-én az Eötvös10-ben. Az időpont választása nem 
volt véletlen, hiszen három esztendeje, 2015-ben Magyaror-
szágon május 11-ét választották a közlekedési kultúra napjává, 
amikor is országszerte rendezvények sokasága irányítja a közfi-
gyelmet arra, miként tehetjük biztonságosabbá, balesetmentes-
sé, egy kis türelemmel és némi előzékenységgel kellemesebbé, 
stresszmentessé a közlekedést. 

SzIlÁgyI zSoMBor és KuSpEr JÁzMIn, 
a Bajza utcai általános Iskola két 7. osztá-
lyos tanulója egybehangzóan elmondta, ne-
kik az újraélesztési gyakorlat tetszett legin-
kább. A legtöbb kérdésre tudták a választ, 
de azért voltak „homályos pontok” is. Ösz-
szességében jól érezték magukat, azt sem 
titkolták, hogy így az év vége felé cseppet 
sem bánják, ha a tanítási időn belül néhány 
óra erejéig az iskola falain kívülre kerülnek.
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Az algákról a leggyakrabban 
mindenkinek az jut az eszébe, 
hogy gusztustalanok és lera-
kódnak a medence szélére. Ter-
mészetesen ennél jóval többet 
tudnak, sőt kifejezetten hasz-
nosak az emberi szervezet szá-
mára. A japánoknál nem telhet 
el úgy nap, hogy ne fogyasszák, 
porcelánbőrüket ennek (is) tu-
lajdonítják. A szuperélelmisze-
rek közé sorolt alga többek kö-
zött kiváló méregtelenítő, az 
egyik leghatékonyabb gyulla-
dáscsökkentő és kitűnő fehér-
jebomba. 

Az algák a világ összes élőanyag-meny-
nyiségének körülbelül harmadát teszik 
ki – mintegy huszonötezer fajt sorolnak 
az algák közé. Ezek közül a két legismer-
tebb a Chlorella (smaragdzöld alga) és a 
Spirulina (kékeszöld alga). 

Az algákat már ősidők óta használ-
ják és fogyasztják különböző betegségek 
megelőzésére és gyógyítására: a maják, 
az aztékok és az ókori görögök is ismer-
ték a növény több áldásos hatását. Szinte 
hihetetlen, de kétezer enzimet és négy-
ezer nyomelemet tartalmaznak, míg pél-
dául az aloe verában is csak körülbelül 
háromszáz nyomelem található. Az algák 
ásványianyag- és nyomelemtartalma te-
hát kiemelkedő a föld élővilágában, így 
nagy mennyiségben tartalmaznak töb-
bek közt brómot, vasat és mangánt. De 
jód- és káliumtartalmuk is igen magas, 
ezért a vízhajtókat szedőknek előnyös a 
fogyasztásuk, valamint a magas jódtar-
talmuk a pajzsmirigy működését is se-
gíti. Emellett tartalmaznak A-, C-, E-vi-
tamint és az összes B-vitamint, de nagy 
mennyiségben találhatók bennük nukle-
insavak (RNS-DNS) és klorofill is, amely 
kitűnő regeneráló, dezodoráló szer, illet-
ve a baktériumellenes hatása is kiváló. 

Ezeknek a tulajdonságoknak köszön-
hetően az algák segíthetnek a vírusfertő-
zések legyőzésében is. Ezek a növények az 
allergiás tünetek, a különböző gyulladá-
sok, valamint láz- és fájdalom csillapítá-
sára is hatásosnak bizonyulnak. Emellett 
emelik a vörös vérsejtek számát, lúgosí-
tanak, salaktalanítják a szervezetet, segí-
tik a fogyást, csökkentik a fáradtságot és 
jót tesznek a rákbetegségben, az emész-

tési zavarokban vagy a cukorbetegségben 
szenvedők számára is. Kutatások kimu-
tatták, hogy rendszeres fogyasztása csök-
kentheti a mellrák kialakulásának kocká-
zatát, megelőzi az elhízást. 

Nemcsak belsőleg, külsőleg is csodák-
ra képesek. Csoknyai Tünde szépség- és 
mozgásterapeutea szakember Bajcsy-
Zsilinszky utcai szalonjában több mint 
tíz éve dolgozik algatartalmú termékek-
kel. Tapasztalatai alapján nemcsak a bőr 
problémáin segítenek hatékonyan az al-
gás készítmények, hanem a velük való 
kezelés által tökéletes ellazulást érnek el 
a vendégei. A Tünde által használt ter-
mékek UNESCO világörökségként nyil-

vántartott algákból készülnek, amelyeket 
a tengerből való betakarítás után nedves 
környezetben, az élő sejtek működését 
megőrizve szállítanak, és 24 órán belül 
feldolgozzák. Így tiszta, friss algakivo-
natok készülnek a legértékesebb alkotó-
részekkel. „A tengervíz és az algák egye-
dülálló hasonlóságot mutatnak az embe-
ri vérplazmákkal. A természetes ozmoti-
kus jelenség teszi lehetővé a hatóanyagok 
maximális bejutását. Az algák szinte 
minden létfontosságú nyomelemet tar-
talmaznak, nehéz ezeknél jobb vitamin- 
és nyomelemforrást találni” – foglalja 
össze Tünde, hogy mitől ennyire hatéko-
nyak az algával végzett kezelések.
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Alga: kívül-belül csodaszer
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Pünkösdkor nyílik meg Budapest 
legkomplexebb kutyaparkja a városligetben

A parkmegújítás keretén belül lebontották a 
Hermina úti volt állatorvosi rendelő romos és 
használaton kívüli épületeit, valamint eltávo-
lították az épületek közötti és körülötti beton- 
és aszfaltburkolatot. Erre a területre épült az 
első kutyaélménypark, amely több mint 5000 
négyzetméterrel növelte meg a park zöldterü-
letét. Kulcsár Edina tévés műsorvezető hang-
súlyozta: „Nagy öröm, hogy a romos épüle-
teket, amelyek a kutyapark helyén voltak, le-
bontották, és zöld övezet alakult ki a helyén. 
Sokat fogunk idejárni.”

A kutyás élménypark műszaki átadása-átvé-
tele megtörtént, és a próbaüzem keretében több 
szervezet is tesztelte kutyáival a parkot. A ligeti 
kutyás szervezetek mellett többek között a Pest 
Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, az A kutya 
magazin vagy a WeLoveBudapest csapata. Fe-
kete András, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szol-
gálat önkéntese elmondta: „Én úgy látom, hogy 
ez egy nagyon jól kialakított park, mi még nem 
láttunk ilyen felkészült és ennyire szépen össze-
rakott, kutyáknak szóló játszóteret.” 

Civil egyeztetés
A park fejlesztésével kapcsolatban a Liget Bu-
dapest Projekt kiterjedt társadalmi egyez-

tetéseket folytatott, amelyben több mint öt-
ven kutyás civil szervezet vett részt, köztük az 
EB-OVO Egyesület, a ZöldEb Egyesület és az 
Országos Állatvédőrség Alapítvány. Csonka 
Berta, az EB-OVO Egyesület vezetője a tesz-
telés során elmondta: „Nagyon nagy élmény 
volt ezt látni, hogy megvalósult, és úgy való-
sult meg, ahogy terveztük.”

Az első közparkról készített
tanulmány
Az EB OVO Közhasznú Egyesület a Város-
liget átalakítása kapcsán a Liget Budapest 
Projekt megbízásából egy közvélemény-
kutatáson alapuló tanulmányt is készített, 
amelyben a Városligetet rendszeresen hasz-
náló kutyatartók jelenlegi helyzete, park-
használati szokásai, illetve jövőbeni igényei 
mutatkoztak meg. Ez a tanulmány a kutya-
park tervezési folyamatának egyik fontos 
„tanácsadója” volt, így a kutyák vidámpark-
ja objektív adatok és szakmai rálátás alapján 
készülhetett el.

A tanulmányból kiderült, hogy a Bu-
dapesten élők 25 százaléka kutyatartó, így 
minden negyedik fővárosi lakóra jut egy eb. 
Ezeknek a négylábúaknak a lemozgatására, 

a jogszabályokat alapul véve, nagyrészt a ku-
tyafuttatók állnak rendelkezésükre, ami jól 
mutatja ezeknek a telítettségét, illetve szük-
ségességét. 

Ügyességi pálya
Az 5280 m2 alapterületű, négy kapuval is 
ellátott kutyapark a funkciójához mér-
ten három területből áll össze. Az első rész 
a Pántlika étteremnél található. Egy dom-
bos terepplasztikákkal megformált felszí-
nű ügyességi pálya, ahol ugratók, hidak és 
rejtett alagutak várják a négylábúakat, akik 
szlalomelemekkel és ugratópályákkal is 
tesztelhetik rátermettségüket. Az ügyességi 
pálya központi részén egy 60 m2-es homo-
kos felület is épült, ahol az ásás örömeinek 
hódolhatnak a házi kedvencek. 

Kutyapancsoló
Az ásás végén, a nyugati oldalon egy 70 m2 
területű kutyapancsolóban tudnak hűsöl-
ni, vagy pihenni az ebek, amely főleg a for-
ró nyári napokon lesz praktikus. Ez a ki-
fejezetten négylábúak számára létrehozott 
vizes élménytér 10 cm és 20 cm mélységű 
medencékből áll össze, amelyeknek az al-
ján egy-egy leürítő építettek be, ahol a víz 
elfolyik, majd távozik a csatornába. A me-
dencék bazaltbeton burkolattal készülnek, 
amely geotextillel van elválasztva a termő-
talajtól.

Labdázó, futtató
A Hermina úthoz közelebbi részen egy hatal-
mas füves területet alakítottak ki a rehabili-
táció során a nagy mozgásigényű kutyáknak, 
akiket a Városligeti körút felőli kijáratnál egy 
kerti csapnak köszönhetően ott helyben le is 
csutakolhat a tulajdonosuk. A közvilágítás-
nak köszönhetően a terület éjszaka és télen is 
alkalmas lesz a kései látogatásokra. A komp-
romisszumok és egyeztetések mellett a beru-
házás során természetesen a gazdik kényel-
mére is gondoltak, akik támlás padokon pi-
henhetnek, míg kedvenceik az új pajtásaikkal 
rohangálnak. 

Tudnivalók
A park nyitvatartását a kutyások szokásai-
hoz igazították: éjjel-nappal látogatható lesz, 
a használata természetesen ingyenes. A park-
ban kutyaitatók és az ürülék összegyűjtésére 
szolgáló zacskók, valamint szemetesek támo-
gatják a felelős kutyatartókat. (x)

A városligeti kutyavilágnak soha nem volt jobb dolga, mint most, hi-
szen megnyílik Budapest egyik legnagyobb kutyajátszótere a Hermi-
na út és a Városligeti körút által határolt területen. Egy nagy zöld oázis 
jön itt létre a romos épületek helyén, ami a szabad kutyázás mellett ki-
váló színteréül szolgál a közös játéknak. A területet több szervezet és 
a hozzájuk tartozó négylábúak is tesztelték, és a képek, vélemények 
tanúsága alapján örömmel fogadták. A kutyapark csak plusz, hiszen a 
kutyasétáltatás szabályai alapvetően nem változnak a Városligetben. 

A kutyapancsolóban tudnak hűsölni 
vagy pihenni a házi kedvencek
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A biztosítás megjelenése
A biztosítás nem annyira a modern tár-
sadalomhoz kapcsolódó fogalom, mint 
ahogy ez magától értetődőnek tűnik. 
Egyes nézetek szerint már az ókorban is 
megjelent ez a gondolatvilág, sőt a kína-
iaknál, a mezopotámiaiaknál, egyiptomi-
aknál már írásos nyoma is van a kereske-
dő karavánok közös kockázatviselésének 
Kr. e. 2250 körül.

A pun háborúk időszak is e terület fej-
lődését szolgálta, a Római Birodalomban 
pedig szinte teljesen kidolgozták a máig 
érvényes szabályokat. Természetesen az 
azóta eltelt idő sokat finomított a fogal-
makon és az eljárási szabályokon, de a lé-
nyeg nem változott.
 
A biztosítás fogalma
Hétköznapi megfogalmazásban – leegy-
szerűsítve – a biztosítás alatt azt értjük, 
hogy az általunk előre fizetett díj fejében a 
biztosító helytáll a kárért. Ez önmagában 
elegendő a biztosítás lényegének meg-
fogalmazásához, azonban – mint ahogy 
lenni szokott – az ördög a részletekben 
rejlik. Már önmagában a fogalom meg-
határozását is pontosítani szükséges. Így 
mondhatjuk, hogy a biztosítás fogalma 
alá a véletlenszerűen bekövetkezett, előre 
nem látható események anyagi kárai elle-
ni védelem tartozik. A biztosítás alá von-
ható kockázatok alapkövetelménye, hogy 
olyan tiszta kockázat legyen, amely eseté-

ben a bekövetkezés egyértelműen károko-
zásból ered. Így például nem lehet biz-
tosítást kötni szerencsejátékból keletke-
ző veszteségre mint egyfajta kárra. Ezek 
alapján megkülönböztethető abszolút és 
relatív kockázat, az első kategóriába tarto-
zik a halálesetre vonatkozó életbiztosítás, 
ahol a kár valamikori bekövetkezése biz-
tos, csak az időpont bizonytalan, az utób-
bi esetben pedig a kár bekövetkezése nem 
biztos, így időpontja sem az, idetartoznak 
többek között a gépjármű-biztosítások.

Látható, hogy már a fogalom is újabb 
meg újabb elemeket hoz be a meghatáro-
zás szempontjai közé. Éppen ezért a legin-
kább átlátható rendszert az teremti meg, 
ha kategóriákat állítunk fel, vagyis faj-
ta szerint csoportosítunk, előtte azonban 
nézzük még meg, mit mond a törvény. 
A biztosítási szerződés alapján a biztosí-
tó köteles a kontraktusban meghatározott 
kockázatra fedezetet nyújtani, és a kocká-
zatviselés kezdetét követően előforduló 
biztosítási esemény bekövetkezése esetén 
a szerződésben meghatározott szolgálta-
tást teljesíteni; a biztosítóval szerződő fél 
díj fizetésére köteles.

A biztosítás fogalma minden biztosí-
tóra nézve ugyanazt takarja, de maguk a 
biztosítások (egyes fajták és termékek) el-
térők lehetnek, akár tartalmukat, akár a 
díjakat nézve. Az azonban minden eset-
re igaz, hogy a biztosításnak vannak meg-
határozott kritériumai, mint például fenn 

kell állnia a pénzbeli kifejezhetőségnek, 
előre nem látható, véletlenszerű esemény 
kell, hogy a kárt okozza, és megbecsülhe-
tő legyen a kockázat előzetes statisztikák 
alapján. Az esetre vonatkozóan, amely 
kockázatokat egy adott biztosító nem vál-
lal fel, azokat a megállapodásban minden 
esetben kizárásként fel kell tüntetni.
 
A biztosítások fajtái
A biztosítási kockázatokat a biztosítási 
ágak (élet ág és nem élet ág) szerint lehet 
csoportba rendezni. Az élet ágra inkább 
jellemző az abszolút kockázat, a nem élet 
ágra pedig inkább a relatív kockázat (kivé-
telek vannak). Az élet ág ágazatai: élet-, há-
zassági, születési biztosítások, befektetési 
egységekhez között életbiztosítások, egyéni 
és csoportos nyugdíjbiztosítások, társada-
lombiztosítási nyugdíjat kiegészítő biztosí-
tások. A nem élet ág ágazatai: baleset-, be-
tegségbiztosítás, szárazföldi járművek cas-
co biztosítása, tengeri, tavi, folyami, légi, 
sínpályához kötött járművek casco biztosí-
tása, szállítmány-, tűz- és elemi kár biztosí-
tás, egyéb vagyoni károk biztosítása (jégve-
rés, fagy, lopás).

Ezen ág bővíthető a végtelenségig, már 
csak azért is, mert akár több ágazat koc-
kázataiból összeválogatott megoldások is 
előfordulhatnak. Sőt, a kockázatok lehet-
nek természettel és az országgal kapcso-
latos kockázatok is (gazdasági, társadal-
mi, politikai eredetű). A cikksorozat kö-
vetkező részében tisztázzuk a jogviszony 
alanyait, a kárt és a kapcsolódó fontosabb 
fogalmakat.

 dr. mogyorósi sándor jegyző

A biztosítás
Olyan témáról lesz szó a Terézváros következő számaiban, ami 
a mindennapi életünk része, de remélhetőleg nem sokszor ke-
rülünk tényleges kapcsolatba vele, ez pedig a biztosítás. Erről a 
szóról valószínűleg először mindenkinek a sárga csekkek, a ha-
táridők, majd a káresemény bekövetkeztekor a bonyolult eljárá-
sok és a mentesítő klauzulák jutnak eszébe.

Képeink
illusztrációk
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Szín és vonal
Mártha Albert festőművész kiállítása
Vendégkiállító: Székelyi Kati textilművész
Díjtalanul megtekinthető 2018. június 30-ig. 

„FÉNYES és SÖTÉT”
Válogatás a Magyar Elektrográfiai Társaság 
archívumából
Díjtalanul megtekinthető 2018. június 30-ig. 

Négy világ meséje
Füle Viktória grafikusművész kiállítása
Díjtalanul megtekinthető 2018. június 30-ig. 

Helytörténeti kiállítás
Az aulában válogatás tekinthető meg a 2017-es kerek 
évfordulóra készült „240 éves Terézváros” című kiállítás 
anyagából, a második emeleten pedig ugyanebből 
az anyagból, valamint Kerényi Zoltán Ablak a múltra 
című sorozatából.

A kiállítások díjtalanul látogathatóak 2018. június 30-ig.A kiállítások díjtalanul látogathatóak 2018. június 30-ig.

Puskin nap Terézvárosban
2018. június 10., vasárnap 10.00
Ismeretterjesztő program az Alfavit 

Oktatási és Kulturális Alapítvánnyal
A részvétel díjtalan.

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

Táncolda
Aprók táncháza mondókákkal és népi gyerekjátékokkal
Vezeti: Egerer Tímea óvodapedagógus és néptáncos

2018. május 25., június 8., péntek 17.00
Jegyár: 500 Ft/fő, terézvárosiaknak 250 Ft

Eötvös10 Kuckó
Kötetlen játék szülői felügyelettel

A nyitvatartás megtalálható a honlapon.

Jegyár: 500 Ft/gyermek, terézvárosiaknak 250 Ft/gyermek

Védőnők a Kuckóban
2018. június 1., péntek 11.00-12.00
Kullancsok által terjesztett betegségek, illetve Kullancsok által terjesztett betegségek, illetve 
megelőzésük
A belépés díjtalan.

„Zenegyerekeknek”
Május 30-ig szerdánként 9.30
Foglalkozásvezető: Juhász László
Jegyár: 500 Ft/fő, 2. kísérőtől 250 Ft; terézvárosiaknak 250 Ft/fő
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A program az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Csoóri Sándor Alap 
támogatásával jött létre.

Nosztalgia táncklub  
2018. május 22., kedd 15.00 
Kristály duó
2018. június 5., kedd 15.00 
Bakacsi Béla
Jegyár: 500 Ft, terézvárosiaknak 250 Ft

Majorka Színház: A kékfestőinas
2018. június 27., szerda 10.00 
Bábelőadás 6-12 éveseknek
A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött (tel.: 322-2886).

Testünk a csoda 
2018. május 28-tól június 3-ig
A Játékos Tudomány Egyesület interaktív kiállítása
Testünk működését játékosan, érdekes információkkal 
bemutató tárlat, ahol az anatómiai ismereteken kívül rengeteg 
különlegesség és fontos tudnivaló is helyet kap.
Nyitvatartás egyéni látogatók számára:Nyitvatartás egyéni látogatók számára:
- hétköznaponként 16.00–18.00 óráig, valamint
- hétvégén 10.00–18.00 óráig 
Csoportokat kizárólag a VI. kerületi intézményekből fogadunk, 
előzetes bejelentkezés: kontha.nelli@eotvos10.hu
Jegyárak: 500 Ft/gyermek; 800 Ft/felnőtt
Terézvárosi családok számára a kiállítás ingyenesen, 
kizárólag a pénztárban átvehető belépőkártyával látogatható.kizárólag a pénztárban átvehető belépőkártyával látogatható.

2018. június 23., szombat
10.00−22.00 Kiállítások
18.00 HAász Ágnes Munkácsy Mihály-díjas grafikus-
művész tárlatvezetése a József Attila emlékkiállításon

Workshopok: 
16.00−20.00 Laza Paca alkotóműhely 
16.00−22.00 SpiriTUSz alkotókör 16.00−22.00 SpiriTUSz alkotókör 
Koncert:
18.00 Bajza Hangkör: Viva la Musica

Filmvetítések
Formabontó projektet indított partnereivel a Müpa: 
kimozdulva a megszokott keretek közül, a ház falain kívül, 
ingyenes vetítésekkel ad ízelítőt az elmúlt évek 
felejthetetlen programjaiból. felejthetetlen programjaiból. 

17.00 Recirquel Újcirkusz Társulat: Trükkök 
19.00 Nemzeti Filharmonikusok 
Brahms: A párkák éneke, op. 89
Bartók: Concerto, BB 123

A kiállítások megtekintése és a programokon való 
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