
11. oldal  közös ügyeink

Meghívó ünnepi
megemlékezésre
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Évértékelő: élen 
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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 előzetes bejelentkezés alapján,
 amelyet 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 foglalkoztatást elősegítő Kft.
bp. vi., rózsa u. 81–83. Tel.: 332-3962

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
bp. vi., rózsa u. 81–83. Tel.: 3016-700

főgáz észak-pesti szolgáltatási osztálya
bp. Xiii., béke tér 9. Tel.: 462-6472, 465-6474

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

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

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

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

az állandó bizottságok elnökeinek, 
tagjainak névjegyzéke 

pénzügyi és Jogi bizottság
Heltai László elnök, Czuppon zoltán zsolt alelnök, 
Hegyi andrás József, Lindmayer viktor, dr. szili
kovács Tibor, Polló károlyné, Juhász benedek,
onódi ákos

Városgazdálkodási és 
környezetvédelmi bizottság
Czuppon zoltán zsolt elnök, matokanovic
Lídia alelnök, Császárné Csóka ilona, dohány gábor, 
Lindmayer viktor, Juhász Tímea, k. nagy imre,
Takács balázs

Humán bizottság
Császárné Csóka ilona elnök, dr. szili kovács
Tibor alelnök, Hegyi andrás József, matokanovic
Lídia, 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
   



  BeTűKeresŐ JáTéK

 Tisztelt olvasóink!
 keressenek betűket a Terézváros magazin oldalain,   
 vágják ki azokat, ragasszák fel egy levelezőlapra és   
 küldjék be nekünk. vásárlási utalványt nyerhetnek.
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4–5. fóKusZ   Terézváros jelene és jövője is biztosított

6–7. ÖNKormáNyZaT   Támogatásokról döntött

 a képviselő-testület

8–9. ÖNKormáNyZaT – iNTerJú   megújulnak Terézváros

 egészségügyi intézményei

10. KÖZÖs ÜgyeiNK   évértékelő: élen a terézvárosi

 kapitányság

12–13. moZaiK   fergeteges farsang a Tegosz-ban

 vidám záróbuli a jégpályán

 elhunyt rigó imre

 szépkorúköszöntés

 igényeljenek nemzeti lobogót!

14–15. iNTerJú   barbár szonettek

16. sZíNHáZ   frida – ősbemutató az operettszínházzal

 bartók a magnóból, fal könyvekből

17. iroDalom   Lesovics istván: a szív után

21. KoNyHa   főzzünk együtt joghurtból

22. gyereKVilág   farsangi karnevál az iskolában

23. éleTmóD   mozogjunk otthon!

24. HirDeTméNy/apróHirDeTés

25. HiVaTalos VerZió   rendelkezés az ingatlanunkkal

26. BeTűJáTéK/KeresZTreJTVéNy

27. programoK   subbuteo Terézvárosban

20.

18–19.

11.

éTlapoZó  

minőségi vendéglátás

sZíNes TeréZVáros  

a házrengeteg

KÖZÖs ÜgyeiNK  

az én tájképem – kiállítás
a kerületi gyerekek rajzaiból

kiéhezve 
a tavaszra
Az idei tél a hetekig tartó, szo-
katlanul dermesztő fagyokkal, 
korai sötétedéssel, szürkén fel-
hős napokkal igazán próbára tett 
minket. Azt mondják, mindenki 
azért az évszakért rajong, amely-
ben született. Nos, az én esetem-
ben ez kétségtelenül igaz. Halálo-
san nehezen viselem a színtelen, 
hideg, kopogós, vagy éppen sár-
tól lucskos hónapokat. Annál in-
kább várom, sőt sürgetve követe-
lem a kikeletet. Jómagam már az 
első napsütéses reggeleken erőnek 
erejével kerestem a tavasz üzene-
teit: az elsőnek megjelenő hóvi-
rágot, a szerelmesen búgó gerlé-
ket, a duzzadó rügyeket az arany-
esőbokrokon vagy a szerény, kicsi 
ibolyákat, amelyekből hamarosan 
bőven akad a zöldben, csak jól kell 
figyelni. Azokat a bosszantó hely-
zeteket ugyanis, amelyeket bőven 
produkál az élet nap mint nap, 
aligha tudnánk komolyabb lelki 
sérülés nélkül elviselni, ha közben 
nem látnánk meg a reménysuga-
rakat, a szívet melengető jelene-
teket, a jó embereket, az öröm-
re okot adó szépségeket. Lassít-
sunk le tehát néha, és nyissuk ki 
a szemünket, szívünket minderre! 
Mert bizony, lassacskán végre ta-
vasz van. Ilyenkor pedig szinte vak 
az, aki nem veszi észre a szépsé-
get a természetben, a megújulást, 
a föld szagát, a reményt hozó új-
rakezdés lehetőségét.

Mert, hogy is mondja József At-
tila? „Tavasz van, gyönyörű! Jót rik-
kant az ég! / Mit beszélsz? korai? 
Nem volt itt sose tél! / Pattantsd 
ki a szíved, elő a rügyekkel – / A mi  
tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!”.

gaJdáCs emese

a HIRDEtÉsEK FElaDHatÓK

a sajtÓIRODÁN

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

apRÓHIRDEtÉsEK FElvÉtElE: 

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

tERÉZvÁROs kÖzéLeTi, kuLTuráLis és éLeTmódmagazin

KIaDÓ: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
FElElŐs sZERKEsZtŐ: Brém-Nagy Ferenc 
laptERvEZŐ: Gremsperger Péter
sZERKEsZtŐsÉg CíME: 1067 Budapest, Eötvös utca 3.
E-MaIl: szerkesztoseg@terezvaros.hu, foszerkeszto@terezvaros.hu
NyOMDa: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. 
FElElŐs vEZEtŐ: Bánfi Róbert  tERjEsZtÉs: Magyar Posta Zrt.
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Terézváros jelene és jövője is biztosított
Nagyságrendjében és tartalmában egyaránt impozáns, egymilliárd forintot jócskán meghaladó 
fejlesztésekről, a lakosság életminőségét javító támogatásokról, az egészségügyi ellátás színvo-
nalát emelő program elindításáról szóló számok sorakoznak a terézvárosi önkormányzat 2017-es 
költségvetésében, amelyet február 23-án kötött napirendű ülésén fogadott el a képviselő-testület. 
A 2010-ben még a csőd szélén táncoló kerület életének irányítását átvevő vezetés fegyelmezett, a 
közösségi érdekek és értékek szolgálatába állított gazdálkodásával, célorientált, tervszerű takaré-
kosságával biztos alapot teremtett Terézváros jelen idejű és jövőbeli fejlődéséhez.

Papp László, a terézvárosi önkormány-
zat gazdálkodásáért és fejlesztéspoliti-
káért felelős alpolgármestere az idei bü-
dzséről szólva elmondta: Terézváros im-
már harmadik esztendeje egy fillér adós-
ság, pénzügyi védőhálót jelentő hitelkeret 
nélkül, saját erejéből finanszírozza kö-
telező és önként vállalt feladatait.  Teszi 
ezt oly módon, hogy biztonságos és ki-
számítható feltételeket teremtve a vállal-
kozásoknak és az itt élőknek, nem emeli 
az adókat, nem vezet be új adónemeket, a 
lakosság számára nyújtott szociális és ér-
tékalapon folyósított támogatásokat egy-
től egyig megtartja, sőt évről évre újab-
bakkal gyarapítja.

A költségvetés célkitűzéseiről szól-
va Papp László elsőként emelte ki, hogy a 
modern városi társadalomban az önkor-
mányzat hivatott megjeleníteni azt a kö-
zösségi erőt, amelyre az adott helyen lakók 
minden élethelyzetben bizton számíthat-
nak. A terézvárosi önkormányzat az egy-
másra épülő intézkedéseivel igyekezett 
olyan sűrű szociális védőhálót szőni, hogy 
azon senki ne eshessen át. A lakosság ré-
szére folyósított juttatásokat, szolgáltatá-
sokat soha nem ad hoc jelleggel, hanem 
hosszú távon fenntartható vívmányként 
vezeti és vezette be. 

A jó gazdálkodásnak köszönhetően a 
szociális kiadások terén nemcsak a ko-
rábbi támogatások megőrzésére, de egyes 
esetekben a kedvezményezettek körének 
szélesítésére, más esetekben a folyósított 
összegek emelésére, vagy egy adott cél-
ra elkülönített keretösszeg növelésére is 
lehetősége nyílt az önkormányzatnak – 
mondta az alpolgármester. Példaként em-
lítette, hogy az idén a rászorultsági elv 
alapján adott támogatások esetén a jogo-
sultsági határértéket az öregségi nyugdíj-
minimum 50 százalékával emelték, ezál-
tal sokkal többen igényelhetik majd. A 
fűtéstámogatás összege havi háromezer 
forintról négyezer forintra, egy ellenzé-
ki képviselő javaslatát befogadva pedig 

ősztől havi hatezer forintra nő. Az ön-
kormányzat a lakhatási támogatást havi 
háromezerről négyezer forintra emelte, 
a tanévkezdéskor folyósított tankönyv-
támogatást pedig kétezer-hatszázötven 
forintról három-ezerötszáz forintra. A 
gyógyszertámogatási keretet megdupláz-
ta és jelentősen növelte a védőoltásokra 
rendelkezésre álló összeget is.

A felsoroltakon túl, a terézvárosi ön-
kormányzat vezetői tartják az ígéretüket, 
új támogatásokkal biztosítják, hogy az itt 
élők közvetlenül is profitáljanak a sikeres 
gazdálkodás hozadékából. Például 2017-
től a gyermekeként háromezer-ötszáz fo-
rintos iskolaszer-vásárlásra felhasználható 
utalvánnyal járul hozzá a családok kiadá-

saihoz. A Terézvárosban élő fiatal párokat 
pedig, amikor házasságkötésre bejelent-
keznek, jegyescsomaggal lepi meg. 

A gyermek a családok és a közösség 
számára egyaránt érték. Ezt – Papp László 
szavai szerint – a gyermeket vállaló szülők 
felé az önkormányzat – a korábban beve-
zetett születési támogatáson kívül – a te-
rézvárosi újszülöttek részére adott aján-
dékcsomaggal szeretné jelezni.

Az alpolgármester tájékoztatása sze-
rint Terézváros 2017-es költségvetésé-
ben beruházásokra rekordösszegű, 1 mil-
liárd forintot meghaladó összeg szerepel. 
A teljesség igénye nélkül, csak a legfon-
tosabbakat említve elmondta: a Hunya-
di téri vásárcsarnok tetőszerkezetének és 

saját hatáskörben 
adott támogatások 
(kivonat)
Juttatás Tervezett összeg (millió Ft)

karácsonyi csomag 23
egyszeri karácsonyi támogatás 3
születési támogatás 12
idősek világnapja 40
fűtéstámogatás 27
lakhatási támogatás 18
gyógyszertámogatás 20
szolidaritási központ 11
lakásfelújítási támogatás 40
bérletidíj-támogatás 3
méltányossági segély 10
étkezési kiegészítés, 
gyümölcsprogram 17,5
művészeti és sportösztöndíj, 
Terézváros ifjú tehetsége 5
iskolaszer-vásárlási támogatás 5,6
Terézvárosi újszülött 
ajándékcsomag 9
jegyescsomag 5
lakossági tanfolyamok 5
jogosítvány, 
nyelvvizsgaszerzés támogatása 4
egyszeri természetbeni 
támogatás 20

 Összesen  278,1

Papp László, a terézvárosi 
önkormányzat gazdálkodásáért 

és fejlesztéspolitikáért 
felelős alpolgármestere
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Terézváros jelene és jövője is biztosított Ellenzéki képviselők 
a 2017-es költségvetésről

DoháNy Gábor (Jobbik): Terézváros idei költségvetése nagyon sok 
pozitív elemet tartalmaz, amelyek a Jobbik számára is fontos és tá-
mogatandó célok. Magyarországon az egészségügy állapota kataszt-
rofális, ezért nagyon örvendetes, hogy az önkormányzat az eddigi tá-
mogatáson felül közel háromszázmillió forintot tervez a Tesz épüle-
tének és az orvosi rendelőknek a felújítására, valamint a Tesz orvosi 
műszerparkjának korszerűsítésére. Az önkormányzat által biztosított 
szociális támogatások köre bővül, és a kedvezőbb feltételeknek kö-

szönhetően egyre több terézvárosinak nyújt segítséget. Az oktatási, nevelési és szociá-
lis területen dolgozók bérkiegészítése is fontos elem, nagyon ráfér az ágazatban dolgo-
zókra. A beruházások területén a Hunyadi téri csarnok felújítása folytatódik, valamint 
sor kerül óvodák és iskola korszerűsítésére, felújítására is. ezen a területen véleményem 
szerint kicsit nagyobb léptékű elképzeléseket is meg lehetne valósítani, mert a koráb-
bi évek gazdálkodásának köszönhetően az önkormányzat jelentős tartalékokkal rendel-
kezik. Terézváros a közbiztonságra példamutatóan nagy összeget költ, bár sajnálatosan, 
az úgynevezett bulinegyedben uralkodó állapotokra még ez sem gyakorol kellő hatást. 
fontos, hogy a lakosság terhei ebben az évben sem nőnek, nem lett bevezetve új helyi 
adó. Összességében az idei költségvetés annyi pozitív elemet tartalmaz, hogy idén el-
lenzéki képviselőként is támogathatónak találtam, és most először igennel szavaztam a 
költségvetési rendelet elfogadásakor.

helTAi lászló (lMP): Terézváros költségvetése rendben van, évek 
óta javul a mérleg. ennek oka persze részben külső, többek között a 
budapesti iparűzésiadó-bevételek növekedése és az adósságok álla-
mi átvállalása. De  az úgynevezett „puritán gazdálkodás” is hozzájá-
rult, amit a városvezetés hangoztat. A megnövekedett tartalékok le-
hetővé teszik, hogy most már ne csak a napi működés finanszírozá-
sán gondolkozzunk, hanem jövőbe történő beruházásokban is. Három 
területen kellene a kerületnek többet költenie. Aktívabb vagyongaz-

dálkodás: a lakásárak és az albérleti árak megduplázódtak, rengeteg terézvárosinak oko-
zott gondot, sokaknak kellett elköltözniük. Több önkormányzati bérlakás kell, amelynek 
egy részét piaci , másik részét kedvezményes vagy szociális alapon lehet kiadni. Így lehet 
elkerülni, hogy Terézváros kiürüljön, mint az v. kerület. szociális gondoskodás: a magyar 
kormány sajnos a szociális ellátás sok területéről kivonul, rengetegen szorulnak rá az ön-
kormányzati forrásokra. Terézváros jó helyzete megengedi, hogy ezen a területen is lép-
jen, helyettesítse a felelőtlen államot. zöldterület és levegő: a klímaváltozás sajnos itt 
van, a város közepén lassan elviselhetetlenek a  nyári hónapok, és ez csak romlani fog. 
Minden eszközzel növelni kell a zöldfelületeket, az árnyékolásokat, a hűs közösségi he-
lyeket, az autómentes területeket. Terézvárosnak élhetőnek kell maradnia.

Wizer lászlóNé (Dk) Mivel harminc éve Terézvárosban élek, napon-
ta találkozom az itt lakók valós problémáival. A velük való találkozások 
során felmerülő kéréseket, gondokat nemcsak közvetítem a képvise-
lő-testület felé, de a megoldást jelentő javaslatok megfogalmazására is 
törekszem. A költségvetés elfogadásánál véleményem szerint minden 
esetben a Terézvárosban élők, választók érdekeit kell figyelembe ven-
ni, és az önkormányzat anyagi és egyéb lehetőségeit. Képviselőként úgy 
gondolom, ebben a kérdésben sem pártalapon, hanem a választók ér-

dekeit szem előtt tartva kell állást foglalni. Pozitívan értékelem, hogy a költségvetés több 
területen is a lehetőségekhez képest növeli a szociális juttatásokat és megtartja a jól be-
vált támogatásokat is. A 2015-ben bevezetett fűtéstámogatás kezdeményezésemre ősz-
től hatezer forintra emelkedik. Köszönöm a testületnek, hogy elfogadta a javaslatomat. A 
társasházi pályázatnál is bővül a kör, és kedvezőbbek lesznek a feltételek. Azért nem sza-
vaztam meg végül a költségvetést, mert feladatom továbbra is megfogalmazni mindazt, 
amivel nem értek egyet, valamint hogy az itt élők javát szolgáló kérdésekben javaslatot te-
gyek. A társasházak felújítási pályázatát illetően több elemre kiterjedő, nagyobb önkor-
mányzati támogatást tartok szükségesnek. Több szociális lakást szeretnék az alacsony jö-
vedelemből élőknek, több zöld felületet, az üres telkek hasznosítását. A rászorulóknak a 
napi főétkezéshez megfizethető áron hozzáférési lehetőséget kellene biztosítani.

zárófödémének rekonstrukciójára 247 
millió, az egészségügyi intézmények, or-
vosi rendelők felújítására, orvosi mű-
szerparkjának korszerűsítésére össze-
sen mintegy 300 millió, a Fasori Kicsi-
nyek Óvodája felújítására több mint 150 
millió, a Két Tannyelvű Általános Iskola 
és a dunabogdányi gyermeküdülő fűtés-
korszerűsítésére együttesen 55 millió, a 
Kincseskert Óvoda és az épületben talál-
ható Nevelési Tanácsadó liftjének kiépíté-
sére 35 millió forintot különítettek el.

A 2018-as projektek tervezésére, előké-
szítésére 70 millió forint áll rendelkezésre.

Több pénzre pályázhatnak a tulajdo-
nukban lévő épületek felújításakor a tár-
sasházak is. A 370 milliós keretösszeg fel-
használásánál az önkormányzat több elő-
nyös újdonságot vezet be, például a több 
homlokzattal rendelkező épületek esetén 
a felújítási támogatást homlokzatonként 
vehetik igénybe. Minden sikeresen pályá-
zó társasházat kedvezően érinti az az új 
szabály, hogy amennyiben a visszatéríten-
dő részt 3 év alatt visszafizetik, úgy a visz-
sza nem térítendő rész 20 százalékról 30 
százalékra nő – ismertette a változásokat 
az alpolgármester.

Papp László hangsúlyozta: az önkor-
mányzat elismeri az oktatási-nevelési és 
szociális intézmények dolgozóinak áldo-
zatos, magas színvonalon végzett munká-
ját. Megbecsülését kifejezve, helyzetüket 
minden eddig folyósított juttatás megtar-
tása mellett, képesítésüktől és beosztásuk-
tól függően visszamenőleges hatállyal ja-
nuár elsejétől havi tíz- és harmincezer fo-
rint közötti illetménykiegészítéssel javítja. 
Ezenkívül 2017-ben is támogatja tovább-
tanulásukat.

Mivel ez már tavaly is így volt, ezért 
nem számít újdonságnak az az informá-
ció, hogy az önkormányzat olyan jelen-
tős összegű fejlesztési és működési céltar-
talékkal rendelkezik, hogy az sokakat csá-
bítana könnyelmű költekezésre. Ugyan-
akkor a felelősen gondolkodók tudják és 
belátják, hogy ezek a pénzek a többéves 
beruházások, az elkövetkező évekre ter-
vezett fejlesztések fedezetéül szolgálnak, 
valamint az előre nem látható váratlan ki-
adások finanszírozását biztosítják. A köz-
pénzek jó gazdáját megfontoltság, tuda-
tosság, előrelátás és mértéktartó nagyvo-
nalúság jellemzi – mondta végezetül Papp 
László.
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Támogatásokról döntött a képviselő-testület
A jegyespároknak adandó csomagról, új gyermekjóléti rendelet-
ről, a Peter Cerny Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat támogatásáról, valamint a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás további működtetéséről döntött a képviselő-testület  
február 23-án tartott rendes ülésén. Elfogadta továbbá azt az in-
dítványt, hogy az önkormányzat támogassa Palik Zsófia kezde-
ményezését, amelynek célja, hogy a veronai buszbaleset hősei 
kapják meg az Életmentő Emlékérmet. 

Települési arculati kézikönyv készül 
Az előző évben hatályba lépett, a telepü-
léskép védelméről szóló törvény értelmé-
ben új típusú dokumentum készítésére van 
szükség az épített környezet alakítása és vé-
delme érdekében.

A településkép védelme nem új feladat, 
több önkormányzati rendelet van hatályban, 
amely e célt szolgálja. A törvény értelmében 
ezeket kell egy rendeletbe foglalni, és ez egy-
úttal tartalmi felülvizsgálatot is jelent.

A településképi rendelet szakmai meg-
alapozása érdekében településképi arcula-
ti kézikönyvet kell készíteni. A kézikönyv 
szemléletformáló célt szolgál, elsősorban az 
építtetők számára készül, annak érdekében, 
hogy tájékozódhassanak arról, milyen he-
lyi elvárásoknak kell megfelelniük a terve-
zett átalakításoknak, új épületeknek. A ké-
zikönyvben meg kell határozni a kerület te-
lepüléskaraktert meghatározó (településké-
pi) jellemzőit, a településképi szempontból 
egymástól jól elkülönülő településrészeket 
arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a tele-
püléskép minőségi formálására vonatkozó 
javaslatokat, valamint a településképhez il-
leszkedő építészeti elemeket.

A településkép védelméről szóló tör-
vény olyan jogszabályi környezetet terem-
tett, amely alapján a partnerségi egyezte-
tés szabályait is rendeletben kell megálla-
pítani az önkormányzatnak. Ez a korábbi 
szabályozástól eltérően pontosan megha-
tározza, hogy milyen módon kell felven-
ni a kapcsolatot a lakossággal, érdekkép-
viseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, 
vallási közösségekkel. E szerint: közterüle-
ten elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lap-
ban, önkormányzati honlapon és lakossági 
fórumon kell meghirdetni az aktuális dön-
tést, valamint ezek tervezetét annak érde-
kében, hogy a partnerek arról véleményt 
nyilváníthassanak.

Jegyescsomagot kapnak 
az ifjú párok
A január 19-i rendkívüli ülésen döntött a tes-
tület a jegyescsomag bevezetéséről. Az aján-
dékcsomagot az igazgatási és anyakönyvi osz-
tály munkatársai a házassági szándék bejelen-
tésének időpontjában ajándékként nyújtják át 
a jegyeseknek. A program megvalósításához 
szükséges pénzügyi fedezetet a 2017-es költ-
ségvetési rendeletbe betervezték. A most meg-
született döntés értelmében az önkormányzat 
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Támogatásokról döntött a képviselő-testület Életmentő Emlékérmet a hősöknek!
Papp László alpolgármester tolmácsolta a testületi ülésen Palik zsófia kérését, misze-
rint az önkormányzat is támogassa azt a törekvést, hogy a veronai buszbalesetben hősie-
sen helytálló személyek életmentő emlékérmet kapjanak. A volt szinyeis diáklány egy fel-
hívást is átadott az alpolgármesternek, és arra kérte a testületet, csatlakozzanak a kez-
deményezéshez. Az ülésen döntés született arról, hogy az önkormányzat az ügy mellé áll, 
Hassay zsófia polgármester pedig eljuttatja a felhívást a belügyminisztériumhoz. 

részlet Palik zsófia felhívásából
„A veronai buszbalesetben tizenhatan haltak meg, felnőttek és gyerekek egyaránt. voltak 
többen, akik példás magatartásukkal és segítségükkel megakadályozták, hogy a tizenhat 
halott még több legyen. feláldozták saját életüket azért, hogy a társaik és tanítványaik 
életét megmentsék. Antal Köz béla tanár úr a pusztító tűz áldozata lett, vigh György tanár 
úr pedig elvesztette két gyermekét és súlyosan megsérült a feleségével együtt. sokan ne-
kik köszönhetik, hogy életben maradtak. volt egy bátor diák is, akit a kalapáccsal a kezé-
ben találtak meg, nagyon valószínű, hogy ő is a társai mentése közben lelte halálát. ezért 
is szeretném elindítani ezt a petíciót, hátha eljut a felsőbb emberekhez, hogy mind a két 
tanár és a diák is kapja meg az életmentő emlékérmet, Antal Köz béla és az életét vesz-
tett diák posztumusz. Ha valakik, akkor ők azok, akik ezt megérdemlik. (…) Ők az igazi HŐ-
sÖK. Kérek tehát mindenkit, hogy csatlakozzanak minél többen!”

azon jegyespárok részére adja az ajándékcso-
magot, akik legalább egyik tagja Terézváros-
ban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel ren-
delkezik, és a VI. kerületben jelentik be há-
zasságkötési szándékukat. Az ajándékcsomag 
szimbolikus jelentőségű, amellyel az önkor-
mányzat célja, hogy kifejezze a házasság mint 
társadalmi és jogi intézmény kiemelt szere-
pét, valamint segítséget nyújtson a jegyesek-
nek a házasságra való felkészülésben és az es-
küvői előkészületekben. A jegyescsomag tar-
talma: díszdoboz, köszöntő, esküvői munkafü-
zet, gyűrűpárna, Jövőnk könyve – Házasságra 
hangolva című kötet, valamint Terézváros ön-
kormányzatának húszezer forintos ajándék-
utalványa.

Gyermekjóléti rendeletet alkottak
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2017. 
január 1-jei változásai miatt az önkormány-
zat már nem fenntartója és nem működtető-
je a tulajdonában lévő ingatlanokban műkö-
dő iskoláknak. Ezért volt célszerű új rendelet-
be foglalni a gyerekeket, diákokat érintő tá-
mogatások feltételeit. Az önkormányzatnak 
szándékában áll az eddigi támogatási rendszer 
bővítése újabb támogatási formák bevezetésé-
vel. A most megalkotott rendelet tartalmazza 
a korábbi támogatási formákat (étkezési, óvo-
dai és iskolai gyümölcstámogatás, tankönyv-
támogatás). Új támogatási formaként szerepel 
a tervezetben a Terézvárosi Tanévkezdő Cso-
mag, amely személyenként háromezer-ötszáz 
forint, és „Iskolai Erzsébet Utalvány” formá-
jában, postai úton kapnák meg az érintettek.

Támogatás a Peter Cerny 
Alapítványnak
Hassay Zsófia 2017-es polgármesteri kerete 
terhére anyagi támogatást nyújt a koraszü-
löttek és a beteg újszülöttek speciális menté-
sét, őrzött szállítását és újszülött gyógyásza-
ti sürgősségi ellátását 0–24 órában végző Pe-
ter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek 
Gyógyításáért elnevezésű szervezet számá-
ra. Az alapítvány az elmúlt évben Terézváros 
területén 27 esetben nyújtott sürgős segítsé-
get, összesen 1 millió 472 ezer forint érték-
ben. A lakossági térítésmentes segítség ebből 
– az alapítvány javára felajánlott adományok 
terhére – 368 ezer forint volt. Az alapítvány 
munkáját 500 ezer forinttal támogatja az ön-
kormányzat, amelyet a szolgálat koraszülött-
mentési rendszerének működtetéséhez hasz-
nálhat fel.

Beszámolt a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesü-
let nappali melegedőt működtet az Eötvös ut-
ca 21. szám alatt. Tevékenysége során nemcsak 
hajléktalanoknak nyújt szolgáltatást, hanem a 
kerület rászorulói részére is, akik lakcímkár-
tyával igénybe vehetik az intézmény szolgálta-
tásait. A beszámolóból egyebek mellett kiderül, 
hogy 2016-ban a fürdés, mosás mellett lehető-
ség van a ruhák kisebb kijavítására, varrására 
és a cipők rendbetételére. Információt (intéz-
mények szolgáltatásairól, jogsegélyszolgálatról, 
egészségügyi ellátásról, iratpótlási lehetőségről, 
szálláslehetőségről, csomagelhelyezésről, pénz-
ügyi támogatásról, szabadidős tevékenységről, 
álláskeresési irodákról) 5917 esetben nyújtott 
a szolgálat. Népszerű szolgáltatás a ruhaosztás, 
amelyre 2016-ban 3278 alkalommal került sor. 
Internetelérhetőségre és e-mail cím létesítésére 
is lehetőség van, két számítógép használatával. 

Az egyéni esetkezelés során segítséget nyújtot-
tak lakhatási problémák megoldásában, állás-
keresésben, önéletrajz írásában, nyugdíjigény-
lésben. A képviselő-testület a beszámolót el-
fogadta, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület részére 2017-re 4 millió forint támo-
gatást szavazott meg.

Tovább működik a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás
A kerület 2004 óta biztosítja a jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtást a Terézvárosi Gon-
dozó Szolgálat (TEGOSZ) útján. A készü-
lékeket és a diszpécserközpontot a Body 
Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedel-
mi Kft. működteti. A jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás 2013. július 1-jétől állami fel-
adat lett, ám ezt továbbra is az önkormány-
zat vállalja. Ily módon negyvenhárom helyi 
lakos kap gyakran életmentő segítséget a jel-
zőrendszeren keresztül.

PartnErSÉGI EGyEztEtÉS

A terézvárosi önkormányzat képviselő-testületének legutóbbi ülésén döntés született  
Terézváros településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elké-
szítéséről (41/2017. (II. 23.) számú határozat). A két dokumentum elkészítésének cél-
ja Terézváros jellegzetes és értékes, világörökségi védelem alatt álló építészeti arcu-
latának megóvása, alakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelmé-
nek biztosítása.

A 40/2017. (II. 23.) számú határozattal elfogadott Partnerségi egyeztetés szabályai 
szerint eljárva ezúton hívjuk fel a figyelmét mindazoknak, akik a településképi doku-
mentumok elkészítésében részt kívánnak venni, hogy e témával kapcsolatos vélemé-
nyüket, észrevételeiket, kérdéseiket 2017. március 22-ig várjuk írásban a 1067 budapest, 
eötvös u. 3. címre (vagy e-mailen: foepitesz@terezvaros.hu címre).

A Településképi kézikönyv és településképi rendelet készítésének indítása érdekében 
2017. március 14. 16.30-tól az önkormányzat épületében –  1067 Budapest, Eötvös u. 3. 
fsz. 18. terem – lakossági fórumot tartunk. 
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Megújulnak
Terézváros
egészségügyi 
intézményei

Február vége van, ilyenkor 
szoktunk beszélgetni a ma-
gunk mögött hagyott évről, az 
előttünk állóról. Legyünk hű-
ek a hagyományokhoz: mi-
lyen év volt 2016 Terézváros 
életében?

– Jó évnek mondanám. Véghez-
vittük, amit elterveztünk, több mint 
800 millió forintot fordítottunk fej-
lesztésre. Elég talán a nagyberuhá-
zásokat említeni ahhoz, hogy ér-
zékelhető legyen, mennyivel gaz-
dagodott tavaly a kerület. Szept-
emberre felújítottuk az akkor 100. 
tanévét kezdő Bajza Utcai Általános 
Iskolát, decemberben átadtuk az is-
kolának az önkormányzat ajándé-
kaként a korszerű természettudo-
mányos szaktantermet. Elkészült a 
Játékvár Óvoda épületének műem-
léki rekonstrukciója, igazi gyöngy-
szeme lett Terézvárosnak az erede-
ti pompájában helyreállított épü-
let. Még december elején átadtuk a 
SportPontot a Rózsa utca 50.-ben, 
amely különböző sportolási lehe-
tőséget nyújt a kerület iskoláiban 
tanuló diákoknak és az itt lakók-
nak. Szépre sikerült, biztatnék min-
den terézvárosit, nézzék meg, láto-
gassák, hiszen az ilyen lehetőséget 
nyújtó helyek, intézmények azok, 
amelyekből sajnos kevés van a ke-
rületben. Év végére elkészült a Hu-
nyadi téri vásárcsarnok több év-
re tervezett teljes felújításának első 
üteme, és véglegessé vált a Benczúr 
kert felújításának a terve.

Ezzel kapcsolatban elég han-
gos volt a sajtó egy része, az 
egyeztetés hiányát rótták fel 
az önkormányzatnak…

2017 az egészségügyi intézmények felújításának éve 
lesz, megújul a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 
Csengery utcai épületszárnya, az önkormányzat elkez-
di a kerület háziorvosi rendelőinek rekonstrukcióját is 
– mondta el lapunknak Hassay Zsófia polgármester.  

– Egy évvel ezelőtt éppen 
ezeken a hasábokon mond-
tam el, hogy a felújítást a la-
kókkal együttműködve akar-
juk elvégezni. Kérdőívvel for-
dultunk hozzájuk, hogy mond-
ják el ötleteiket, elképzeléseiket. 
Ezeket figyelembe véve készí-
tettük el a terveket, ám a mun-
ka elkezdésekor derült ki, hogy 
ez nem volt elégséges. Ekkor ja-
vasoltam, hogy állítsunk fel egy 
munkacsoportot, amelyben az 
önkormányzat vezetése, a lakók 
és a testület ellenzéki képviselői 
részvételével alakuljon ki végle-
ges koncepció a tér felújítására. 
A kompromisszum megszüle-
tett, a munka folytatódik, tavasz 
végére újabb felújított köztérrel 
gazdagodik Terézváros. Tanul-
tunk az esetből. De visszatér-
ve az eredeti kérdésre, a fejlesz-
tések mellett többet fordítot-
tunk támogatásokra, a társas-
házak felújítását célzókra éppen 
úgy, mint a szociális jellegűek-
re, vagy a lakhatással, a tanu-
lással összefüggőkre. Itt fontos 
hangsúlyozni, nemcsak a mér-
tékük nőtt, de a meglévők meg-
tartása mellett bővült és bővül-
ni fog a támogatások köre is, 
igyekeztünk és igyekszünk eze-
ket olyan rendszerré fejleszteni, 
hogy minden terézvárosi bár-
milyen életkorban és élethely-
zetben számíthasson az önkor-
mányzat segítségére. Vagy aho-
gyan már sokszor elmondtam, 
a kerület lakói a mindennapja-
ikban személyesen is érezzék az 
elmúlt évek jó gazdálkodásának 
eredményét.

Át is tértünk 2017-re. Milyen 
évre számít?

– Okkal bízunk benne, hogy 
hasonlóan jó és eredményes év-
nek nézünk elébe. A képvise-
lő-testület elfogadta az idei költ-
ségvetést, Terézváros gazdasá-
gi helyzete stabil, megfelelő tar-
talékokkal rendelkezünk ahhoz, 
hogy folytassuk a kerület megújí-
tását. Az előttünk álló év, de még 
a következő is az egészségügyi 
intézményeink rekonstrukciójá-
nak időszaka lesz. Felújítjuk a Te-
rézvárosi Egészségügyi Szolgálat 
Csengery utcai épületszárnyát, 
ennek tervezett költsége megha-
ladja a 140 millió forintot, plusz 
pályázunk az épület energetikai 
megújítására, onnan is érkezhet 
még közel 100 millió, amely ki-
egészítheti a saját ráfordításun-
kat. Elkezdjük a háziorvosi ren-
delők felújítását, kettőt biztosan 
el tudunk végezni, ha minden 
jól alakul, hármat is. Fontos része 
ennek a programnak az egész-
ségügyi műszerezettség fejleszté-
se, 100 millió forintot meghalad-
ja majd az az összeg, amelybe az 
elavult berendezések korszerű-
ekre váltása kerül. Ennek kéthar-
madát adja közvetlenül az önkor-
mányzat, a fennmaradó részt a 
Terézvárosi Egészségügyi Szolgá-
lat teszi hozzá saját bevételeiből.

Folytatódik a Hunyadi téri 
csarnok rekonstrukciója a má-
sodik ütemmel, ez a fejépüle-
tek tetőszerkezetének felújítását, 

a zárófödémek helyreállítását és 
a bádogozást jelenti, és mintegy 
250 millió forintba kerül. Va-
lamikor nyár végére elkészül-
nek a harmadik ütemet jelentő 
homlokzatfelújítás tervei is.

A képviselő-testület decemberi 
döntése nyomán felújítjuk a Fasori 
Kicsinyek Óvodája játszóudvarát, 
tavasszal a sportudvar felújításá-
val zárjuk a Bajza100 programot. 
Folytatódik az intézmények ener-
getikai felújításának programja is 
a nyílászárók és a hőközpontok 
megújításával, cseréjével.

Ünnepnek nevezte a költség-
vetést tárgyaló ülést. Miért?

– A mi hivatásunknak ezek a 
fontos momentumai. Ilyenkor tu-
dunk számot vetni azzal, mit vé-
geztünk, és a munkánk eredmé-
nyeként milyen lehetőségek nyíl-
nak a kerület előtt.

Jók a kilátásaink, és nagyon 
fontosak a terézvárosiak és a part-
nereink visszajelzései. Ezek azt 
mutatják, hogy a kerületiek és 
mások is értékelik a munkánkat. 
A testületi ülésen megemlítettem 
néhány területet, ahol Terézvá-
ros  fővárosi vagy országos ösz-
szevetésben az élen, de ha nem 
ott, biztosan a dobogón áll. Ilyen 
a szociális juttatásaink rendsze-
re, amelyben az újszülöttek támo-
gatásától kezdve a beiskolázási és 
tankönyvtámogatáson, a tanul-
mányi ösztöndíjakon, az albérle-
ti  hozzájáruláson, a lakásfelújítási 

Hassay zsófia polgármester
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alkotórészei az önkormányzat gé-
pezetének.  A Vagyonkezelő Bu-
dapesten a leggazdaságosabban 
működteti a parkolást, évről év-
re jelentős bevétellel járul hozzá 
a feladatainkhoz szükséges for-
rások megteremtéséhez. A Te-
rézvárosi Kulturális Nonprofit 
Zrt., amely amellett, hogy szerve-
zi az önkormányzat ünnepsége-
it, az Eötvös10-ben elérhető kul-
túrát nyújt a kerület lakóinak és 
működteti a SportPontot is. Egy 
zöldfelületben olyan szegény ke-
rület esetén, mint Terézváros, ta-
lán nem kell nagyon bizonygatni 
a kertészeti munkákért és a köz-
tisztaságért felelős Terézváro-
si Foglalkoztatást Elősegítő Non-
profit Kft. fontosságát.

Terézváros Budapest és az or-
szág kulturális központja, önkor-
mányzatunk igyekszik megfelelni 
az ebből adódó örömteli kötele-
zettségnek, hiszen ez minden te-
rézvárosi öröksége, amit óvni kell, 
megőrizni és büszkének lenni rá.  

Végül a visszajelzések közé so-
rolnám, hogy az idén már ellen-
zéki támogató szavazatot is kapott 
a költségvetés.

Az ülésen úgy tűnt, az ellen-
zéki kritikák leginkább arról 
szólnak, noha módja lenne 
többet költeni, mégsem teszi 
ezt az önkormányzat…

TANFOLYAMOK

Újra indulnak angolnyelv-tanfolyamok és számítástechnikai képzések 
terézvárosi lakosok számára 2017 márciusától

– Én ezt az eddigi gazdálko-
dásunk elismerésének tekintem. 
Több nap, mint kolbász, ahogy 
mondani szokták. A meglévő 
tartalékaink elég csáberőt jelen-
tenek a költekezésre, de ahogyan 
az örökölt adósság ledolgozása, 
úgy Terézváros fejlődési pályán 
tartása is fegyelmezett gazdál-
kodást kíván, csak ezzel érhetjük 
el, hogy a tartalékaink évről évre 
módot adjanak a kerület fejlesz-
tésére. Minden észszerű, megva-
lósítható, gazdasági helyzetünk 
stabilitására tekintettel lévő ja-
vaslatot támogatunk. Például el-
lenzéki javaslatra nő a tervezett-
nél nagyobb mértékben ősztől a 
fűtési támogatás.

Más téma. Január 24-én ítélet 
született elsőfokon a Fővárosi 
Törvényszéken az Andrássy 
úti paloták eladása miatt in-
dult büntetőperben… 

– Tizenegy éve tart ez az el-
járás, és most a büntetőbíróság 
is kimondta azt, amit mi min-
dig is mondtunk, és polgári bí-
róság már ezt megelőzően több 
esetben megtett, hogy törvény-
sértők voltak a pályáztatás nél-
küli, áron aluli értékesítések, és 
ezzel az érintettek kárt okoztak 
Terézvárosnak. A tárgyalás után 
a testület felszólította az ügyben 
érintett Hatvani Csabát, hogy 

mondjon le a mandátumáról 
és távozzon a közéletből, mert 
méltatlanná vált a terézvárosiak 
képviseletére és arra, hogy a ke-
rület vagyongazdálkodási dön-
téseiben részt vegyen. A testület 
Fidesz–KDNP-frakciója nyílt 
levelet írt az MSZP országos és 
budapesti elnökének ennek ér-
dekében. Ennyit tehettünk, vár-
juk a másodfokú tárgyalást.

Végül nem lehet nem szóba 
hozni a veronai busztragédiát.

– Nem lehet, bár beszél-
ni sem könnyű róla. Az áldoza-
tok hozzátartozóinak vesztesé-
gét és fájdalmát felfogni, átérez-
ni sem lehet. Az elvesztett fiatal 
életek a családokon túl a közös-
ség, Terézváros és az ország vesz-
teségei. Az önkormányzat te-
szi, amit ilyen helyzetben tehet, 
a hozzátartozók mellett áll, se-
gít, amiben tud. 30 millió forin-
tos keretet különítettünk el a tra-
gédiával kapcsolatos teendőkre, 
részt veszünk a hozzátartozók 
segítésére rendezendő jótékony-
sági koncert szervezésében, és 
most álltunk egy volt szinyeis di-
ák kezdeményzése mögé, ame-
lyet több mint hatezren írtak alá. 
Ennek célja, hogy a balesetben 
másokat mentők megkapják az 
Életmentő Emlékérmet.

bréM-Nagy fereNc

és fűtéstámogatáson át egészen a 
szépkorúaknak és rászorultak-
nak juttatott Erzsébet utalványig, 
ingyenes élelmiszercsomagokig 
sokféle formában segítjük Teréz-
város különböző korosztályú la-
kóit.  Pont a költségvetést tárgya-
ló testületi ülés előtt volt a kerüle-
ti rendőrkapitányság évértékelője, 
ahol Budapest rendőrfőkapitánya 
elmondta, fővárosi, de országos 
összevetésben is kiemelkedő az az 
anyagi és erkölcsi támogatás, amit 
a terézvárosi önkormányzat nyújt 
a rendőrségnek, és ha lenne rang-
sor a kerületi kapitányságok kö-
zött, a VI. kerületi annak az élén 
állna. Sokat költünk a közbizton-
ság erősítésére, jó hallani, hogy 
ennek megvan az eredménye. 

Szólni kell még az önkor-
mányzat cégeiről is, mert fontos 

Március végétől a terézvárosi lakosok részére újra ingyenes angol-
nyelv-tanfolyam és számítógép-felhasználói képzés indul. a nyel-
vi és számítástechnikai oktatás megszervezésének az a célja, hogy 
azoknak is lehetősége legyen a tanulásra, akiknek más tanfolyamok 
nem elérhetők. a képzés eredményeként a résztvevők a hétköznapi 
nyelvi és informatikai kommunikációhoz szükséges alapvető isme-
retanyagot sajátíthatják el. 

ebben a félévben is tervezzük három szinten az angol nyelvi 
kurzust. a résztvevők kezdő, haladó és továbbhaladó csoportokban 
bővíthetik ismereteiket.

a számítógépes ismereteket nyújtó tanfolyamokat várhatóan 
kezdő, az alapismeretekkel már rendelkezők részére kezdő-haladó, 
haladó (szövegszerkesztési ismeretek) és továbbhaladó csoportok-
ban szervezzük.

a képzések 30 óra – kb. 8 hét – időtartamúak. a tantermeket az 
önkormányzat biztosítja az általa működtetett iskolákban. az ok-
tatást kerületünkben tanító, szakképzett számítástechnika- és 
nyelvtanárok végzik. a kurzus befejeztével a programot eredmé-
nyesen teljesítő résztvevők emléklapot kapnak. az eredményes tel-

jesítés egyik feltétele a tanórák legalább 80 százalékán való rész-
vétel. 

a képzéseken Terézváros felnőtt lakói vehetnek részt, életkortól 
és képzettségtől függetlenül. 

a megnyitó ünnepséget 2017. március 22-én, 16.30-kor tartjuk 
az eötvös 10 Közösségi és Kulturális színtér színháztermében (1067 
budapest, eötvös u. 10.).

a kurzusokra jelentkezni a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán 2017. március 16-ig személyesen, lakcímkártya 
bemutatásával lehet. a számítástechnika-tanfolyamra jelentke-
zőktől kérjük, hogy kérdőívet töltsenek ki a csoportok megfelelő ki-
alakítása érdekében.

a jelentkezési lapok letölthetők a hivatal honlapjáról, illetve kér-
hetők a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.

az aláírt jelentkezési lapok és a kitöltött számítástechnika-kér-
dőív leadható az alábbi címen:
Terézvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodája, 1067 bu-
dapest, eötvös u. 4.
További információ: www.terezvaros.hu

A 2017-ES éV FELÚJíTÁSAi:

Hunyadi téri vásárcsarnok
2. ütem

Terézvárosi Egészségügyi 
Szolgálat épületének 
Csengery utcai szárnya 

Házorvosi rendelők

Fasori Kicsinyek 
Óvodájának játszóudvara

Bajza Utcai Általános 
iskola sportudvara
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évértékelő: 
élen a terézvárosi 
kapitányság

Kecskés Tamás részletes beszámolójában 
kiemelte azokat a szervezeti, szolgálat-
szervezési változásokat, amelyeknek kö-
szönhetően több területen jelentős mér-
tékben nőtt a rendőri munka hatékony-
sága és eredményessége. Mint mondta: az 
átalakítást annak igényével hajtották vég-
re, hogy Terézvárosban professzionális, 
minőségi munkavégzésen alakuló, szol-
gáltatást nyújtó rendőrség jöjjön létre.

A rendőrkapitány kiemelte, hogy a ké-
szenléti egység létrehozásával sikerült elér-
ni, hogy 24 órán belül nemcsak a sértettek 
meghallgatására került sor, de ezen időn be-
lül több esetben az elkövető is rendőrkézre 
került. A lakosság elégedettséggel fogadta a 
gyors, szakszerű intézkedést, érzékelhetően 
nőtt a rendőrséggel szembeni bizalom.

A vizsgálati alegység munkáját dicséri, 
hogy egy év alatt felére csökkent a több éve 
folyó vizsgálatok száma.

Kecskés Tamás kiemelkedőnek nevezte 
a terézvárosi kapitányságon folyó bűnügyi 
munkát. A kapitány szólt arról is, hogy a 
járőrszolgálatok megerősítésével jelentős 
mértékben növelték a rendőrök utcai je-
lenlétét, ennek eredményeként látványo-
san kevesebb lett a közterületen elkövetett 
bűncselekmények száma. 

Az alezredes kitért arra is, hogy komoly 
eredményeket tudnak felmutatni a pesti 
Broadway területén pár évvel ezelőtt még 
sok fejtörést okozó bűnözési hullám vissza-
szorításában is. A terézvárosi rendőrkapi-
tányság kezdeményezésére létrejött belvá-
rosi akciócsoportnak köszönhetően sike-
rült minimalizálni a szórakozni vágyókra 
leselkedő veszélyeket.

A rendőrkapitány a jövő kihívásának 
nevezte a gazdasági, az interneten keresz-
tül terjedő bűnözéssel szembeni hatéko-
nyabb fellépést.

A terézvárosi rendőrség tavaly végzett munkájáról adott tájé-
koztatást Kecskés Tamás, a VI. kerületi kapitányság vezetője. 
A hagyományoknak megfelelően az állomány jelenlétében az 
Eötvös10-ben február 23-án megtartott évértékelőn részt vett 
Bucsek Gábor, Budapest rendőrfőkapitánya, Hassay Zsófia pol-
gármester, Papp László és Bundula Csaba alpolgármester, vala-
mint Lindmayer Viktor, a Terézváros Közrendjéért és Közbizton-
ságáért Közalapítvány (TEKA) elnöke.

Kecskés Tamás köszönetet mondott a 
Hassay Zsófia polgármesternek azért az 
anyagi, erkölcsi támogatásért, amellyel a 
kerületi önkormányzat segíti a kerületi 
rendőrség munkáját. Az állomány jelen-
lévő tagjainak is megköszönte egész évi 
lelkiismeretes és áldozatos szolgálattelje-
sítését.

Bucsek Gábor, Budapest rendőrfőka-
pitánya elismeréssel szólt a terézvárosi 
rendőrök teljesítményéről. Mint mondta, 
ha lenne rangsor a budapesti rendőrkapi-
tányságok között, akkor felderítési muta-
tói alapján, az első helyen Terézváros kapi-
tánysága állna.

A főkapitány tájékoztatása szerint Bu-
dapesten tavaly 13, a tizennégy kiemelten 
kezelt bűncselekmény vonatkozásában pe-
dig ennél is nagyobb mértékben, 27 száza-
lékkal csökkent a regisztrált bűncselekmé-
nyek száma.

A bűnüldözés hatékonyságát, a rend-
őri munka eredményességének növeke-
dését láttató számoknál is jelentősebb 
sikernek nevezte, hogy a Központi Sta-
tisztikai Hivatal által végzett reprezen-
tatív felmérés szerint 2010-től folya-
matosan nő a magyar lakosság bizton-
ságérzete.  A javulás a fővárosban volt 
a legdinamikusabb, összesen 14 száza-
lékpontos növekedéssel, 73 százalékra 
emelkedett azok száma, akik biztonság-
ban érzik magukat.

Budapest rendőrfőkapitánya hangsú-
lyozta, a rendőrség és a terézvárosi ön-
kormányzat közötti együttműködés bu-
dapesti és országos szinten is példaérté-
kű. Az önkormányzat elkötelezettsége a 
közbiztonság javítását illetően nemcsak a 
rendőrségnek biztosított támogatási ösz-
szegekben, hanem a rendőri munka meg-
becsülésében, erkölcsi elismerésében is 
megmutatkozik.  

C
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Az én tájképem – kiállítás 
a kerületi gyerekek rajzaiból

A versenyre beküldött műveket Farkas Adri-
enn festőművész, Lévay Jenő Munkácsy-dí-
jas képzőművész és Szilágyi János grafikus-
művész bírálta el.

A kiállítást Simonffy Márta alpolgármes-
ter nyitotta meg, aki miután megköszönte 
az Eötvös10-nek, hogy kitalálta, megszer-
vezte és lebonyolította a rajzversenyt, mél-
tatta a zsűriben részt vevő művészek szak-
értelmét. Tetszését fejezte ki amiatt, hogy 
az ifjú alkotók közül többen is fekete-fehér-
rel dolgoztak. „Van, aki fekete ceruzát vesz, 
nem színes ceruzát és azzal próbál plasztikai 
mélységeket, témaszerkezeteket adni, ami 
nagyon nehéz, színnel sokkal könnyebb ezt 
megtenni” – fogalmazott Simonffy Márta. 

Nagyon szépek és nagyon érzékenyek a 
rajzok, én azt hiszem, hogy a zsűrinek igen 
nehéz dolga lehetett, és nehogy azt higgyé-
tek, aki most bármilyen jutalmat kap, csak 
az a jó, mindannyian jók vagytok – fűzte 
hozzá az alpolgármester, majd így folytatta: 
Higgyétek el, hogy az a  legeslegjobb érzés, 
ha az ember önmagából ki tudja adni azt, 
amire gondol, ha ki tudja adni azokat érzel-
meket, amelyek nagyon fontosak számára.  

A kerületi gyerekek rajzaiból nyílt kiállítás február 14-én az Eötvös10-ben. A tárlaton Az én tájké-
pem címmel az Eötvös10 által kiírt rajzversenyre készített alkotásokat mutatták be, és eredményt 
is hirdettek az ifjú alkotók számára.

Simonffy Márta elmondta azt is, hisz 
abban, hogy azt is megérzik majd a gyere-
kek, hogy ezeken a rajzokon keresztül az a 
szeretet, az az ismeret, amivel rendelkez-
nek, mind-mind tükröződik. Végül jókí-
vánságként azt mondta az egybegyűlt if-
jú művészpalántáknak, hogy sok-sok ilyen 
gondolatot és ilyen munkát kíván nekik, és 
azt kérte tőlük, hogy higgyék el, ez hihe-

tetlen boldogságot ad számukra a további-
akban is. 

Bálint István, a kerületi rajzmunkakö-
zösség vezetője is értékelte a verseny tapasz-
talatait. Örömét fejezte ki, hogy az Eötvös10 
felkarolta az idei rajzversenyt, ami tavaly 
már veszni látszott, és megköszönte, hogy 
igazi kiállítóteremben mutathatták be a di-
ákok munkáit népes közönség előtt.



Vidám záróbuli a jégpályán
  
Jó hangulatú bulival búcsúztak az idei jégpá-
lyaszezontól azok a terézvárosiak, akik már de-
cembertől itt korcsolyázhattak.

Második alkalommal döntött úgy Terézváros 
önkormányzata, hogy a téli hónapokra jéggel 
borítja be a Hunyadi téri focipályát. December 
elejétől vehették birtokba a területet a gye-
rekek és felnőttek, akik közül a terézvárosiak 
ingyen használhatták a korcsolyapályát egé-
szen február 19-éig.

Ezen a napon – ahogy tavaly is – vidám, 
vendéglátással egybekötött bulit tartottak a 

csúszkálók számára. Mint a főszervezőtől és 
az eseményt lebonyolító Szépvölgyi Gézától 
megtudtuk, az idényzáró, vasárnap délutáni 
bulin mintegy százhúszan vettek részt. Gye-
rekek és felnőttel egyaránt jól érezték ma-
gukat, az érkezőket egy-egy pohár gyerek-
pezsgővel fogadták. Aki megéhezett, annak 
sem kellett hazaszaladnia, hiszen pogácsát, 
chipset, teasütemémyt, nápolyit falatozhat-
tak, a fázósabbak pedig meleg teát kortyol-
hattak.

A buli résztvevői úgy köszönték meg az 
önkormányzatnak az ingyenes korcsolyázá-
si lehetőséget, hogy mindannyian aláírtak egy 
jókora „levelet”. 

Elhunyt 
Rigó Imre  
  

Életének 67. esztendejében elhunyt Ri-
gó Imre testnevelő tanár sportszer-
vező, akinek munkásságát az önkor-
mányzat 2014-ben Terézváros sporto-
lója címmel ismerte el.

Hosszú évtizedeken át fáradhatatlanul 
dolgozott tanárként, edzőként, sportre-
ferensként, neve szorosan összekapcso-
lódott Terézváros sportéletével. Azt tar-
totta, hogy a rendszeres mozgás, a sport 
egészségjavító hatásain túl a személyi-
ség fejlesztésében, az akaraterő, a ki-
tartás növelésében, a közösségi szellem 
erősítésében is komoly szerepet játszik. 
Diákjainak azt tanította, hogy elsőként 
sohasem másokat, hanem önmagukat 
kell legyőzni. Rigó Imre a kerületi isko-
lák testnevelő tanárainak munkájára tá-
maszkodva éveken át a hatodik kerüle-
ti diák- és tömegsport legfőbb szervező-
je, volt. Oroszlánrészt vállalt a Budapes-
ti Atlétikai Szövetség által újraindított, 
az aradi vértanúknak emléket állító vál-
tófutás szervezésében, lebonyolításá-
ban. Nevéhez köthető a Jégnap, a nyá-
ri napközis tábor, a felnőtt focitornák, a 
családi sportrendezvények, az autómen-
tes nap sportprogramjainak megszerve-
zése is. Tanárként, edzőként több ezer 
gyermekkel ismertette meg a mozgás 
örömét.
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Fergeteges farsang a TEGOSZ-ban
Kiváló hangulatú farsangi bulit rendeztek feb-
ruár 22-én az ifjú szívű nyugdíjasok a Terézvá-
rosi Gondozó Szolgálat (TEGOSZ) klubhelyisé-
gében.  

A rendezvényen részt vett Simonffy Márta alpol-
gármester, aki köszöntő beszédében – a fővárosi 
közgyűlés ülése miatt távol lévő – Hassay zsó-
fia polgármester üdvözletét is átadva jó szórako-
zást, vidám délutánt kívánt az egybegyűlteknek.

A nyugdíjasok vállalkozó kedvű csoportja 
hollywoodi csillagokat megidéző műsorával szó-
rakoztatta a klubtársakat, komoly, olykor elisme-
rő füttyöt is kiváltó sikert aratva.

Nemcsak beöltöztek az amerikai sztárokat 
idéző öltözékbe, hanem a filmcsillagokra jellemző 
jeleneteket adtak elő. énekeltek, táncoltak, külö-
nösen ügyelve arra, hogy vicces legyen a produk-
ció. Egyikük sem akart igazán hasonlítani a meg-
jelenített világsztárra, nem egyszerű utánzásról 

volt szó, hanem önfeledt szórakoztatásról. Mégis 
volt néhány meglepetést okozó produkció. Példá-
ul Charlie angyalait megidézve, a közönség sorai-
ban megszólaló, instrukciókat osztó, Charlie-t ala-
kító úr orgánuma, alakítása kifejezetten jó volt. A 
Michael Jacksont alakító idős hölgy fergeteges 
mozdulatokkal idézte meg nekünk a popikont, 
a Gábor zsazsa-jelenet tényleg vicces volt, és jól 
mutatták meg a díva jellemét. Igazán remekre si-
került az Elvis Presley-t alakító idős úr vagy a Dirty 
Dancingből Jennifer Grey és Patrick Swayze táncje-
lenetének előadása.

A farsangi bulin felköszöntötték a februá-
ri születésnaposokat és névnaposokat, a hagyo-
mányoknak megfelelően mindenkit megvendé-
geltek farsangi fánkkal és egyéb finomságokkal, 
majd igazi táncos mulatságba torkollott a far-
sangi délután. élő, szintetizátoros zenére ropták 
a táncot korukat meghazudtoló frissességgel az 
idős hölgyek és urak.

Z



Szépkorúköszöntés
SImOn JóZSEFnÉ Császárné Csó-
ka Ilona február 20-án a Rippl Ró-
nai utcai lakásában köszöntötte 
fel 90. születésnapja alkalmából 
Simon Józsefnét. Magdi néni Kis-
béren született, tizenkét éves kora 
óta él Budapesten, Terézvárosban. 
Kilencen voltak testvérek. Mag-
di néni „mióta él, nem volt mun-
ka nélkül”, szerinte a hosszú élet 
titka a tevékeny élet. Mindig gye-
rekek mellett dolgozott, szerinte 
a gyerekekkel való foglalkozásra 
születni kell. Magdi néni élénken 
érdeklődik közéletünk, sőt a po-
litika iránt is, közös téma volt te-

hát bőven. Császárné Csóka Ilo-
na átadta az ünnepeltnek Hassay 
zsófia polgármester oklevelét, Or-
bán viktor miniszterelnök köszön-
tőlevelét, továbbá egy tavaszt idé-
ző virágcsokor mellett ajándékkal 
is kedveskedett neki.

A zene igazi világnyelv. 
Jó lenne, ha minél többen beszélnék. 
  
Ebben ön is segíthet!
Tavaly átléptük a bűvös 500 ezer forintos határt!

A 110 éve működő Tóth Aladár zeneiskola munkáját támogató Tóth Ala-
dár Alapítvány táborokat, kirándulásokat, szakmai programokat való-
síthatott meg az eddigi 1%-os felajánlásoknak köszönhetően, valamint 
méltóképpen ünnepelhette az iskola névadásának 30. évfordulóját.
Köszönet minden támogatónknak!

Segítse idén is adója 1%-ának felajánlásával a tehetségek gondozását, 
rendezvényeinket, a közös koncerteket, gyermekeink zenei nevelését!

Felajánlásaikat várjuk és előre is köszönjük!
TóTH ALADÁR ALAPÍTVÁnY
adószám: 19654858-1-42 számlaszám: 11706016-20718417
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Igényeljenek
nemzeti lobogót! 
Lakossági kezdeményezésre 2014 óta 
a terézvárosi önkormányzat lehetősé-
get biztosít a társasházaknak arra, hogy 
nemzetiszín zászlót igényeljenek, ame-
lyet az épület homlokzatára tűzhetnek 
ki. A lakóközösségek az igényeket a pol-
gármesteri hivatal munkatársánál, Dom-
bóvári Eszternél adhatják le a +36 1 351 
7966-os telefonszámon, a dombovari.
eszter@terezvaros.hu e-mail címen vagy 
személyesen, az alábbi igénylőlapot ki-
töltve ügyfélfogadási időben a polgár-
mesteri hivatal 516-os irodájában.
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sportpont
Ahol élmény 
az egészség!

IGÉnYLŐLAP nEmZETI LOBOGóHOZ

Név:...........................................................................

Cím:...........................................................................

A fenti cím szerinti lakóház tulajdonosa/bérlője/közös képvise-
lője (megfelelő aláhúzandó) 1 db nemzetiszín zászlót igényelek.

 ................................................
 igénylő aláírása
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barbár szonettek ború idején protekciónak köszönhet-
tem az életemet. A beregszászi kór-
ház igazgatója a nagybátyám volt, és 
amikor megkaptam az agyhártyagyul-
ladást, körbetelefonált, hogy hol van 
penicillin, ami akkor kezdett feltűnni. 
A korosztályomból négy-öt gyerek fe-
küdt akkor a beregszászi kórházban, 
és Munkácson akadt egyetlen ampul-
la penicillin, amit a nagybátyám nagy 
pénzért megvett. Volt egy ilyen tedd 
ide, vidd oda fiatalember a kórház-
ban, azt felültették egy biciklire, hogy 
menjen el az ampulláért. Ez 1945-ben 
történt.

– Hány éves volt akkor?
– Három-négy. Többen voltunk betegek, 
én maradtam egyedül életben a gyerekek 
közül. Újra kellett tanulnom járni. Keser-
ves volt, de aztán teljesen elmúlt az egész.

– Megmaradt valami a beregi tájnyelv-
ből?
– Megmaradtak, ma is emlékszem rájuk, 
de Pesten sokszor bajban voltam velük, 
mert itt nem ismerték az olyan szavakat, 
mint a lingár meg a csiszlik. Önnek meg-
vannak még?

– Közös pont az életünkben, hogy ön is 
Kárpátalján született és nyolcéves koráig 
ott élt. Én a határon innen. Milyen emlé-
kei vannak Beregszászon töltött gyerek-
korából, az ottani emberekről, a tájról?
– A mezőkről, hegyekről... Ott már a he-
gyek kezdődnek, illetve folytatódnak, 
Sárokhegy és a többi. Sokat írtam a be-
regszászi gyerekkoromról. Az a nyolc 
év nagyon hosszú, mondhatom, hogy 
az életemnek majdnem a fele az az első 
nyolc év, a többi meg a másik fele. Vagy 
talán osszuk inkább három részre: Be-
regszász, a pesti diákkor és a többi.

–  És Szeged.
– Szeged is, igen, az is egy szép időszak 
volt, ott jártam főiskolára, egyetemre.

– A gyerekkorát a súlyos betegsége 
miatt érzi ilyen hosszúnak? A beteg-
ség miatt lett másoknál sokkal érzéke-
nyebb a világra?
– Biztos, hogy közrejátszott benne. 
Anyám szokta mondani, hogy én az 
agyhártyagyulladásomig ádáz gyerek 
voltam, tehát nagyon jövős-menős. 
Utána meg inkább olyan szemlélődő. 
És ez megmaradt mostanáig. A há-

Négy fázisa van a vers születésének, és az első háromról beszélni is 
alig lehet, és a negyedik az, amikor már szavak vannak. Kezdetben 
csak teljesen felfoghatatlan pulzálások, később ezek valahogy ren-
deződnek, a harmadik fázisban elkezdenek hangok feltünedezni és 
a negyedikben formálódik meg a vers – idézte Szepesi Attila Hamvas 
Béla gondolatait, amikor meg akartuk tudni a titkot, miként születik a 
vers. Az egyik legjelentősebb kortárs költővel óbudai otthonában be-
szélgettünk Beregről, barbár szonettekről, az életről.

Emlékszem, Weöres is mesélt 
nekem sokat arról, hogy a vers 
az valami lüktetésekből, 
pulzálásokból indul, és hangokat 
csak később kap, talál.

„
„
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– Nincs meg mind, de a rétolya az még 
megvan.
– Kolovicska, a rollert Beregszászban így 
mondtuk.

– Amikor Magyarországra jöttek, rögtön 
Pestre került a család?
– Hogyne. Úgy volt, hogy apámat itt fog-
ták el a Gellérthegyen a ruszkik. A Gel-
lérthegy védelmében vett részt.

– A kitörés idején?
– Még előtte elfogták őt, és hadifogságba 
esett. Főszolgabíró volt Beregszászban, 
majd besorozták tartalékos tisztként, és 
zászlós lett. Karpaszományos tisztként 
vitték ki hadifogságba és Pestre hozták 
vissza. Úgyhogy mi családegyesítés cí-
mén jöttünk át. Aztán a szüleim gyorsan 
el is váltak, az a sok távollét nem használt 
a házasságuknak.

– Érdekes, hogy a főiskolán a magyar 
mellett rajzszakos volt Szegeden. A rajz 
valamennyire megmaradt?
–A főiskola befejezése után tanítottam 
is, főleg a rajzot szerettem tanítani. A 
magyart kevésbé.

– Miért?
– Mindig utáltam a nyelvtant, és azt is ta-
nítani kellett. De az irodalmat se szeret-
tem tanítani, mert Váci Mihállyal meg 
ilyen nagyságokkal kellett foglalkoz-
ni. Három évig csináltam. Úgy éreztem, 
hogy alkatilag is alkalmatlan vagyok rá.

– Ekkor jöttek mindenféle folyóiratok.
– Kezdődött a Kortárssal.

– A Kortársnál a versrovatban dolgo-
zott. Ön volt az egyik olyan szerkesztő 
a folyóiratnál, aki eldöntötte, hogy egy 
beküldött vers jó-e vagy sem. Régóta 
szeretném megtudni, miként döntik el 
a hozzáértők, hogy egy vers jó vagy nem 
jó. Milyen a jó vers?
– Azt lehet eldönteni, hogy valaki felké-
szült-e, vagy csak úgy habókból csinálja. 
Azt el lehet dönteni.

– Ezt miről lehet eldönteni?
– A ritmikájáról. Hogy a zene felől kö-
zelít-e. Az az igazi. Van, aki mindenáron 
mondani akar valamit: például, hogy a 
Juliska milyen szép. Ez utóbbi a dilettáns.

– Azért szerettünk nagy ünnepekre Sze-
pesi Attilától kérni vezércikket, mert 
annyira szép, lélekemelő szövegek vol-

tak, és ön olyan finoman kerülte ki min-
dig a napi politikát. Eközben találtam ön-
től nagyon sok olyan gondolatot, amely a 
közéletünkre vonatkozó kemény megál-
lapításokat tesz. De máshonnan közelíti 
meg ezeket a témákat is.
– Így volt, valóban. Én botcsinálta új-
ságírónak tartottam magam, és tulaj-
donképpen boldog voltam, amikor ki-
piszkáltak engem a Magyar Nemzettől. 
Egyértelmű volt mindig, hogy hova tar-
tozom, de direkt politikába nem keve-
redtem soha. Például párttag soha nem 
voltam, és most már valószínű, hogy 
nem is leszek.

– A Magyar Nemzetnél is a kulturális ro-
vat tagja volt, előtte pedig mindig iro-
dalmi lapoknál dolgozott.
– Igen, a Kortársnál és az Új Írásnál. A 
Pesti Hírlapnál voltam először a napi-
lapok közül. Még az ősidőkben a Köz-
ponti Sajtószolgálat írt ki tárcapályá-
zatot. Minden évben pályáztam, és 
nyertem is néhány díjat. Amikor meg-
szűnt az Új Írás, talán 1991-ben, a díj-
átadás után beszélgettünk, és mond-
tam ott a fiúknak, hogy mától fogva ál-
lástalan vagyok. Akkor Lázár Ervin azt 
mondta, holnaptól te a Pesti Hírlapnál 
dolgozol. Így kerültem napilaphoz, a 
Pesti Hírlaphoz, majd az Új Magyar-
országhoz, végül ehhez a szerencsét-
len sorsú, ide-oda hányt-vetett Magyar 
Nemzethez.

– A költőknek tehát mindig kell valami 
mást is csinálniuk a versíráson kívül.
– A prózaírók könnyebben elboldogul-
nak állás nélkül.

– Ön prózával komolyabban nem is fog-
lalkozott?
– Írtam tárcákat, esszéket. Meseregényeket.

– Nagyregényre nem gondolt soha?
– Gondoltam rá, de nem csináltam. Az 
egészen más. Volt, hogy megpróbáltam, 
de abból nem lett semmi. Brahms nagy 
zeneszerző volt, de soha nem írt szín-
padi zeneművet. Belefogtam néha, va-
lameddig elkecmeregtem, de bedöglött.

– Mindig érdekelt, hogy miként szüle-
tik meg egy vers. Egy gondolat, vagy egy 
apró mozzanat, egy kép indítja el az al-
kotófolyamatot. 
– Van Hamvas Bélának egy elmélete 
erről. A héber tradícióból veszi a ter-
minusokat. Hamvas azt mondja, hogy 

négy fázisa van a vers születésének, 
és az első háromról beszélni is alig le-
het, és a negyedik az, amikor már sza-
vak vannak. Kezdetben csak teljesen 
felfoghatatlan pulzálások, később ezek 
valahogy rendeződnek, a harmadik fá-
zisban elkezdenek hangok feltünedez-
ni és a negyedikben formálódik meg a 
vers. Tulajdonképpen a vers leírása az 
már csak ráadás, az már szinte az ötö-
dik fázis. Arany János mondja, hogy a 
vers neszméből lesz. Ő használja ezt a 
szót, hogy a neszme. Emlékszem, Weö-
res is mesélt nekem sokat arról, hogy a 
vers az valami lüktetésekből, pulzálá-
sokból indul, és hangokat csak később 
kap, talál.

– Arany Jánosról azt tanultuk az isko-
lában, hogy sokszor fiókba rakta, majd 
elővette és csiszolgatta a verseit. Ön is 
így van vele? Vagy amikor kirakja a pon-
tot a végére, akkor az készen van?
– Nem, sőt. Épp nemrég mondtam Edit-
nek, a feleségemnek, amikor le kellett 
írnom valami verset még egyszer, mert 
egy antológiához kértek tőlem, hogy 
olyan még nem volt, hogy én kétszer 
egyformán ugyanúgy írtam volna le 
őket. Ha más nem, de egy pontosvesz-
sző, vagy egy gondolatjel mindig válto-
zik, de van úgy, hogy szavak, szórendek 
is. Formai leleményem – nem tudom, 
büszkélkedjek-e vele – a barbár szonet-
tek, így nevezem őket. 

– Miért barbár szonettek?
– Mert tizennégy sorosak, mint a szo-
nettek, de ezek nem petrarcai szonettek. 
Legutóbbi könyvem, az 1956-os versek-
ből álló kötet is barbár szonetteket tar-
talmaz, de erre nem írtam ki, hogy bar-
bár szonettek, mert lebeszéltek róla 56 
miatt. A próza és a vers mezsgyéjén van-
nak, annyiban mégis versnek és szonett-
nek tekinthetők, hogy egyközpontúak. 
Ugye a szonett tizennégy sor és abban 
csak egy valami jelenhet meg.

– A mostani költők között kit tart  
jónak?
– Sokan vannak. A nagyon fiatalokat 
már nem tudom áttekinteni, nagyon fi-
ataloknak tekintem a negyven alattia-
kat. De kitűnő költő, aki teljesen kiment 
a forgalomból, és ma a nevét sem em-
lítik, Veres Miklós. Aztán Gergely Ág-
nest, Kovács András Ferencet emelném 
ki a csíkszeredaiak, Lázár László és Fe-
kete Vince mellett.        Torkos MaTild
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Merj élni, meghalni bárki tud – vallotta a világhírű 
festőművész, Frida Kahlo, akiben magyar vér is csör-
gedezett. A Duda Éva Társulat és a Budapesti Operett-
színház közös produkciója a próza, a zene, a tánc és 
a videoanimáció egyedi hatásával idézi meg a legen-
dás, különös sorsú művész életét, akit erő, hit és bátor-
ság jellemzett. A Frida március 3-tól látható az Átrium 
Film-Színházban. A Duda Éva koreográfus-rendező 
kezdeményezésére készült darabot még Dinyés Dá-
niel zeneszerző, Hegyi György dal- és szövegíró, va-
lamint Oláh-Horváth Sára dramaturg jegyzi. A Mexi-
kó merész és színes világát idéző jelmezeket Kiss Jul-
csi tervezte. Mindák Gergő díszlete minimalizmusá-
val koncentrálja a figyelmet, Karczis Gábor kivételes 
animációi pedig a festmények hangulatát és a történel-
mi környezet gazdagságát jelenítik meg.

– Szertelenség és kicsapongás, lesújtó tragédiák, 
egy életre szóló szerelem és persze a meghökken-
tő festmények magával ragadó története ez – hal-
lottuk a szerzőktől. – A kora 20. századi Mexikó-
város, Detroit, New York és Párizs forgatagában já-
runk, ahol a technika, a művészet és a világnézet is 

forradalmi. Az összművészeti produkcióban a szín-
ház, az élő zene, a kortárs tánc és a videoművészet 
hatásos elegyével idézzük meg Frida Kahlo különös 
sorsát és világát. 

Frida Kahlóról annyit tudni kell, hogy Mexikó 
legismertebb, egyúttal a világ egyik legnépszerűbb 
női festőművésze. Műveinek egyéni látásmódja a 
mai napig inspirálóan hat más művészeti ágak kép-
viselőire. Egykori otthona ma már múzeum, ked-
velt turistalátványosság, karakteres önarcképeinek 
és festményeinek jellegzetes világa nem csupán a 
művészetek, de a divat, a dizájn és a film területén 
is visszaköszön. Ez a sokoldalúság uralkodik a mű-
vészeti ágak és műfajok határvonalain átívelő, azo-
kat harmonikus egységgé olvasztó produkcióban, 
amelynek célja bemutatni a művészt, a rendíthetet-
len embert, a nőt, aki tragikus élete ellenére betel-
jesítette sorsát, és megküzdött minden pillanatáért.

A címszerepet Gryllus Dorka és Gubik Petra ala-
kítja váltott szereposztásban, partnereik az előadás-
ban Szabó P. Szilveszter, Kálid Artúr, Molnár Áron, 
Papadimitriu Athina és Dézsy Szabó Gábor. T. L.

Sikerrel zárult a február elején kezdődött és egy 
hétig tartó negyedik Keresztény Színházi Fesz-
tivál az Újszínházban, ahol határon túli magyar 
társulatok vendégjátékát is megtekinthettük. 
Sajnos az eredeti programhoz képest eggyel ke-
vesebbet, mert a Kassai Thália Színház előadá-
sa, A kassai polgárok betegség miatt elmaradt. 
A tőlünk távolabb élő magyar anyanyelvű mű-
vészek a többi előadásban kitettek magukért. 
Egy kétszemélyes tragédia például bepillantást 
engedett a „poloskákkal” teli múlt rendszerbe – 
Romániában…

Ha a telefon bebugyolálva az ablakon kívülre ke-
rül és a magánbeszélgetéseket magnóból szóló Bar-
tók-dallamokkal kell elnyomni, akkor bizonyos, 
hogy nincs minden rendben az ember szabadságá-

val. Kányádi Sándor darabja az ember hatalom ál-
tali tönkretételének, lét- és identitásvesztésének fé-
lelméről, arról az állandó rettegésről szól, amely a 
Ceausescu-korszak minden pillanatában jelen volt. 
A Kétszemélyes tragédia című darabot a Beregszá-
szi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház előadá-
sában tekinthettük meg a Jászai Mari-díjas Árkosi 
Árpád rendezésében. A két szereplő, Tarpai Viktó-
ria és Ivaskovics Viktor remekül szemléltette a min-
dennapokat a félelmetes, bepoloskázott Romániá-
ban. Lehet, hogy akkoriban a kárpátaljai magyarok 
is hasonlókat éltek át? A darab vége felé egy érde-
kes jelenetnek is tanúi lehettünk, a szereplők egy-
re több könyvet hoztak be „lakásukba”, azaz a szín-
padra, és körberakták azokat a szobában, egyre ma-
gasabban, jelezve, hogy így is be lehet zárkózni, il-
letve falat építeni.  (Temesi)

Egy művész, akinek képei bejárták az egész világot. Egy szenvedélyes nő, 
aki tragikus élete ellenére beteljesítette sorsát. Egy rendíthetetlen em-
ber, aki soha nem adta fel, és megküzdött az életért. Ez Frida Kahlo, aki-
ről most Frida címmel egy különleges előadás született a Budapesti Ope-
rettszínház és a Duda Éva Társulat közös produkciójában.

frida – ősbemutató 
az operettszínházzal

bartók a magnóból, fal könyvekből

E
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Lesovics istván

A szív után
A szike legvége még kiállt a nemrég műtött mell-
kas, a kórházi ruha és a papír fölött a testből, ami-
kor a két öltönyös férfi megállt a boncasztalnál. Az 
egyik fehér köpenyt, a másik egy sötétkék Chester-
fieldet viselt, utóbbin esőcseppek friss nyomai lát-
szottak. A meg-megrázkódó ablakok jelezték, hogy 
odakint felerősödött a szél.

− Köszönöm, hogy így hagyták.
− Természetesen. Csupán áthozattam ide. Késő-

re jár. Azt javaslom, csapjunk is bele! − A kabátos 
finoman bólintott, miközben a másik gumikesz-
tyűt húzott. − Azonnal meghalt. Az ügyeletes orvos 
sem tehetett semmit. Ujjlenyomatok csak tőle ma-
gától. Mint látja, rengeteg vért veszített. A szúrás – 
ekkor felemelte jobb mutatóujját a köpenyes –: az 
egyetlen szúrás… Nos, akárha egy sorozatgyilkos 
szívsebész munkája lenne. Átjutva a bordák között 
keresztülvágta a vena cava superiort, elmetszette a 
vena és az arteria pulmonalis dextrát, bemetszette 
az arcus aortaet, felnyitotta az atrium dextrumot, 
végül a ventriculus dexteren áthatolva a vena cava 
inferiorban állt meg.

− Ezt inkább majd írásban. Balkezes volt?
− Remek meglátás, felügyelő.
− Tehát öngyilkosság?
− Ha engem kérdez, egyértelműen. Hogy a szi-

kéhez hogy jutott, elképzelni sem tudom, az már a 
maga asztala. A műtét után jó másfél napig altatás-
ban volt, ma reggel felébresztették, és miután job-
ban lett, estefelé átadták neki a barátja levelét.

− Ez az?
− Igen. Lezárt borítékban, a hirtelen aktuálissá 

váló műtét előtti nap adta fel a kórház címére, de 
eljuttatandó az áldozatnak. – Az eredetileg négyrét 
hajtott, középen átszakított, véres papírlapot eköz-
ben óvatosan áthúzta a fémen, megfordította és 
odébb egy erősen megvilágított felületre helyezte.− 
Mindjárt meg is van. Íme. A vér átitta, de olvasható.

− Próbáltuk értesíteni, egyelőre nem találják.
− Értem. Átjönne erre az oldalra, kérem? Szóval 

miután magára maradt a hölgy, elolvasta, láthatóan 
elsírta, aztán megölte magát. Átszúrva a donorszí-
vet. Amit ráadásul mintha kifejezetten neki szánt 
volna a sors. És ami… furcsa most ilyet mondani: 
megmentette az életét.

− Arra céloz, hogy azét a férfiét kapta, aki két 
napja kora hajnalban a mentős bejáratnál pisztolyt 
dugott a saját szájába?

− Pontosan. A szíve ép volt és beültethető. Ez a 
nő pedig jó ideje első a várólistán.

− Azzal az üggyel nem én foglalkozom. Tud-
ja, hogy áll az azonosítás? – Ezt úgy kérdezte a 
chesterfieldes, hogy már mindketten a levél fölött 
álltak, de még egymásra néztek.

Az arca és a fogazata egy része használhatatlan-
ná roncsolódott, ujjlenyomat alapján nincs a nyil-
vántartásban. És úgy tudom, nem is jelentettek az 
elmúlt napokban olyan eltűnést, ami számításba jö-
hetne. Papírok nem voltak nála, a fegyver valószí-
nűsíthetően lopott volt.

Egyszerre kezdték hangtalanul olvasni a szöve-
get, miközben nem is sejthették, milyen sokszor ol-
vassák majd fel hátralévő életükben hangosan ezt a 
részletét: „Azt hittem, belepusztulok, amikor közöl-
ték velem, hogy donor nélkül már csak heteid, talán 
csak napjaid vannak hátra, vagy még annyi sem, ha 
ezt te is megtudod. Akkor döntöttem. »S egy álom ál-
tal elvégezni mind…« Kérlek, értsd meg, tévedés lett 
volna másként döntenem! Miként az is tévedés lett 
volna, ha nem szeretek beléd, vagy nem úgy, ahogy 
megérdemled. Próbáltalak mindig annyira erősen 
hinni, ahogy csak lehet, és úgy megszolgálni azt a rö-
vid időt, amely kettőnknek adatott, ahogy az a nő, 
aki századokkal ezelőtt ilyen sorokat írt titkos sze-
retőjének: »Mielőtt találkoztunk, nem gondoltam 
volna, hogy ily hatással lehet reám bárki. Szeretlek. 
Ahogy csak lehet. Minden érző részemmel mindent, 
mi te vagy. Elmosolyodok, midőn belegondolok, hogy 
helyetted halok meg. Nem a tett miatt. A leghatal-
masabb úr, az idő felett diadalmaskodom. Elcseré-
lem a sorsunkat, mert megtehetem, és mert nem tűr-
ne más választást most a lelkem. Egyszer egy ókori 
király, hogy kétes jóslatú csatába indult, levelet ha-
gyott szerelmetes feleségének ama kikötéssel, hogy 
azt csak akkor olvashatja el, ha a halálhírét venné. 
Találni benne egy szakaszt, mit magamnak számost 
felidézek: „Hisz egyszer éppen te, ki szerfelett drága 
vagy nekem, te mondtad, hogy az istenek előtt a mi 
lelkünk már közös. Úgy hát mondd, időm asszonya, 
hová leszünk, ha megszűnt a dobogás? Mondd, mi 
van a szív után?” Én feladom magamat, hogy engem 
végezzenek ki. Hogy te tovább élhess. De sose vádold 
ezért magadat! Neked élned kell, mert az esküvésnek 
szüksége van reád! S tán mint ez ókori király a ki-
rálynőjében, benned élek, tebenned lüktetek majdan 
tovább.« Én eltűnök, mire téged felébresztenek. Az-
tán egy ideig talán még titkolóznak majd előtted ve-
lem kapcsolatban. De ez jó így. Az új szívet el kell 
fogadnia a szervezetednek. Amikor ezt a levelet ol-
vasod, már mindent értesz. Fontosabb vagy nekem 
magamnál. Amikor e levelet írom, tudom. Amikor 
olvasod, előre hiszem.”

 Amikor a végére értek, egyikük sem szó-
lalt meg, csak némán elköszöntek a lengőajtónál a 
megbeszélés másnapi folytatásának reményében. 
Közben odakint már szakadt az eső, a csapdosó 
szél miatt összevissza, minthogyha facsarták volna. 
170126 (Anettért)

Tarpai Viktória 
és ivaskovics Viktor 

a Kétszemélyes tragédia 
című darabban

Gubik Petra játssza 
a Frida című előadás 

egyik címszerepét
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Mindent összevetve, őseinkhez képest a 
kényelmünket szolgáló eszközök tekin-
tetében irigylésre méltó helyzetben va-
gyunk. A baj ott van, hogy a kényelmün-
ket szolgáló berendezések hovatovább 
megmérgezik körülöttünk a világot, és 
az ártalmak gyorsabban növekednek, 
mint ahogy az ember alkalmazkodni ké-
pes az új viszonyokhoz.

Közömbös, személytelen nagyvárosi 
forgalom: autók özöne, dugó, a járdá-
kon zúduló tömeg, a boltokban ideges 
eladók és ideges vásárlók. Az élet szün-
telen áramlik, meg-megtorlódva a meg-
állóknál, útkereszteződéseknél, de igazá-
ból meg nem áll egy pillanatra sem, csak 
ha muszáj: ha szerencsétlenség történik.

Az évi egy-két nagy lomtalanítás alkal-
mával utcára kitett holmikon lemérhetők 
a civilizáció betegségei, az életforma és az 
ízlés változásai. A kapualjak, lépcsőházak, 
ablakok, erkélyek is árulkodnak. Pedig 
olykor érdemes felemelni a tekintetünket, 
mert egy-egy terézvárosi, erzsébetvárosi 
vagy ferencvárosi kopott bérház erkélye 
olyan, mintha Szemirámisz babiloni füg-
gőkertje volna. Sokan és sokszor leírták, 
hogy egyre kevesebb a virág a pesti utca 
ablakaiban. Hogy a kapuk alatti szürke le-
velesláda-sor rideg, hogy amióta mobilte-
lefonos világban élünk, azóta dísztávira-
tot, baráti és rokoni levelet, üdvözlőlapot 
alig-alig, inkább csak csekket, bírságot, fi-
zetési meghagyást kézbesít a posta, ami-
től személytelenné vált a postás és a lakók 
kapcsolata. A kapualjakban ma már nem 
állnak meg trécselni az emberek, a szom-
szédok alig-alig ismerik egymást. Kihal-
tak a sámlin üldögélő, trécselő öregek. Ki-
pusztultak a bérházi hárpiák, akik hangos 
veszekedésükkel, sunnyogó pletykahor-
dásukkal is valamiféle összekötő kapocs 
voltak az emberek között.

Régi panasz, hogy a szűk, udvari szo-
bákban, a kiöregedett „őspestiek” kétség-

beejtő magányban élnek. A szecessziós 
bérházak hátsó traktusaiban gyerekek nő-
nek fel egész nap égő villanyok mellett. Az 
öregeket mind jobban rettenti a kint zaj-
ló élet ritmusa, félnek a járművek forgata-
gában, nem bírnak az aluljárók lépcsőso-
rával, ki vannak szolgáltatva az elromlott 
lifteknek. Egyre többen vállalják az élet-
fogytig tartó börtönt a lakásaikban, ha te-
hetik, ha van, aki ellássa őket.

A föld alatti építmények leszűkítik a fák 
gyökereinek terét, a levegőtől aszfalttal el-
zárt talaj, a fagymentesítő leve, a szennye-
zett levegő megmérgezi a növényeket.

Az arctalan lakónegyedek lassan egész 
városrészeket tesznek jellegtelenné, kibír-
hatatlanná. Ki ne élte volna át a nyomasz-
tó élményt: idegen helyen, idegen lakóte-
lepen éjszaka keresni a háztömböt az egy-
formaságban – szinte kafkai szorongást 
keltenek az egyforma sötét tömbök, az 
egyforma kapualjak, a házak közötti egy-
forma térközök, az egyforma satnya vege-
táció. Ott aztán nappal sem jut örömhöz a 
szomjas tekintet. Ablakok és erkélyek egy-
hangú sorai néznek rád; az ezernyi ablak-
sor mögött mintha nem is volna élet. Hi-
ába az utcai forgalom, a városkép halott, 
befelé forduló. Nincsenek virágok, nincse-
nek muskátlis kisablakok, nincs hová ki-
ültetni a petúniatövet, nem lehet leküzde-
ni az elrémítő sivárságot, az elviselhetet-
len geometrikus rendet.

Szakítsuk most meg a panaszok és si-
rámok sorát.

Fel a fejjel!
Úgy értem, emeljük fel a fejünket, a te-

kintetünket. Nézzünk magasabbra. Lás-
suk meg a vakolatok színeit. A százéves 
díszítés maradványait. Az ablakokat, füg-
gönyöket, virágokat, a díszes erkélyeket, 
az erkélyek hímes rácsát. Mert nem igaz, 
hogy elfogytak. Nem igaz, hogy nincse-
nek már. Csak nem látjuk őket.

 Marek János
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A házrengeteg
a nagyvárosi ember két-háromezer éve panaszkodik a zsúfolt-
ságra, zajra, rossz levegőre, a gyatra szolgáltatásokra. Örök a pa-
nasz és örök az alkalmazkodás is: amit dédapáink elviselhetet-
lennek hittek, az unokáik szemében kánaán. az igazság, mint 
legtöbbször, most is kétarcú. Visszasírjuk a 19. század dereká-
nak pesti levegőjét, de ha ugyanannak a kornak az orvosi ellátá-
sát tukmálnák ránk, foggal-körömmel ragaszkodnánk a maihoz. 
(ami, különben, meggyőződésünk szerint elviselhetetlen.)

Székely 
Bertalan 
és Kmetty 
György 
utca sarka

Lovag utca
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Lovag u.

Lovag utcai iskola Teréz körút Szondi utca sarok

Rippl Rónai utca
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terézváros nemcsak a kulturá-
lis, oktatási életéről, az építé-
szetéről, de a gasztronómiájáról 
is híres. megannyi étterem, ven-
déglő, kifőzde a bizonyíték arra, 
hogy aki a Vi. kerületben kíván-
ja az éhét csillapítani, kedvére 
válogathat a legkülönbözőbb íz-
lésvilágú, kategóriájú vendég-
látó-ipari egység közül. Hónap-
ról hónapra górcső alá veszünk 
egyet, és értékeljük.

Minőségi vendéglátás
Az igazság az, hogy az Andrássy úton sé-
tálva az étteremnek a nevébe szerettem 
bele. Hogy az a rengeteg külföldi, aki bent 
volt, mi alapján választotta, hogy itt eszik, 
azt elképzelni sem tudtam, mert kívülről 
annyira jelentéktelen, a neve is csak egy 
kis fekete táblán van feltüntetve. Szeren-
csénk volt, mert elmentek az egyik asz-
taltól, így lett helyünk, ráadásul pont a 
„kirakatban” ültünk, ahonnan az éppen 
napsütötte, nyüzsgő Andrássy utat látni. 
Kedves, csinos felszolgáló hölgy jött, aki 
a kérdésre, hogy mit ajánl, határozottan 
vágta rá, mindent, mert minden finom. 
Ez első hallásra nagyképűségnek tűnik, de 
végül is valamitől csak tele van az étterem. 

Rögtön a limonádénál ért az első kelle-
mes csalódás, nem sziruppal volt felönt-
ve, ahogy azt sok helyen megszoktam, ha-
nem igazi gyümölcsökkel volt tele, és még 
esztétikai élménynek sem utolsó, ahogy 
szervírozzák. A libanyaklevesnél biztosra 
vettem, hogy csészében érkezik, mert az 
ára a környéken annyit szokott magában 
foglalni, de nem, „rendes” tányérnyi jött, 
és hát nem mondhatom, hogy kihagytak 
belőle bármit is.

A halászlét helyes kis lábasban tálal-
ták, és nem vethető a szemükre, hogy 
az csak akkora, mert már a rendelés-
nél jelezte a hölgy. Mindkettő 900 Ft, 
ezenkívül gulyáslevesük van. Az előé-
telek is nagyon hangzatosak (például 
szarvasgombaolajos zöldsaláta 1800 Ft, 
hideg magyar libamáj tokaji zselével, há-
zi kenyérrel 1900 Ft), de mivel előre szólt 

a hölgy, hogy a főételek nagy adagok, er-
ről lemondtunk. És valóban, a csirke-
paprikás galuskával (2300 Ft) és a vasalt 
csirkecomb petrezselymes burgonyával, 
uborkasalátával (2300 Ft) sem veszett el 
a tányér közepén a díszítés mellett. Rá-
adásul minden íz a helyén, a fűszerezés 
pont annyi, amennyi kell, a hús kellően, 
de nem túl átsütve, szóval tényleg igaza 
volt a felszolgálónak, finom a felhoza-
tal. Ezeken kívül – többek között – volt 
konfitált kacsacomb hagymás tört bur-
gonyával, lila káposztával (3300 Ft), bél-
színsteak szarvasgombás burgonyapü-
rével, tejszínes vargányagomba-mártás-
sal (5100 Ft) vagy magyar libamáj roston 
tokaji szőlőmártással, burgonyapürével 
(4200 Ft). 

Menet közben megértettem, miért van 
tele külföldiekkel az étterem, hiszen ha el-
jönnek otthonról, nyilván nem pizzára és 
tésztára, hanem autentikus magyar ízek-
re vágynak. Itt ezt kapnak jól elkészítve, és 
nemcsak ízelítőt, hanem „rendes” adagot. 
Az meg már csak hab a tortán, hogy ked-
ves a személyzet és nem rossz a kilátás. 

A desszert az ugyanaz a kategória, mint 
az előétel, azaz vagy nem kérünk mást, 
vagy kimarad. Ugyanis a szomszéd asztal-
nál látva a túrógombóc tejföllel, sárgaba-
racklekvárral (800 Ft), kifogott a fiatalem-
beren. Nem hangzik rosszul a pikáns for-
ró csokoládé libamájjal (1200 Ft) vagy a 
karamellás madártej (800 Ft) sem, de eze-
ket maximum csak leves mellé, mert le-
fordulunk a székről.

r
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A korábban csak aludttejnek 
hívott joghurt a századelején 
kezdett ismertté válni. Egy 
orosz származású bakterioló-
gus végzett kutatómunkákat 
az idő előtti öregedés témakö-
rében. Azt a földrajzi területet 
kereste, ahol a legmagasabb 
kort érik meg az emberek. 
Munkáiért később Nobel-díjat 
is kapott. A kutatásai Bulgári-
ába juttatták, ahol a legmaga-
sabb volt a 100 évet megélők 
aránya. Ott a joghurt elenged-
hetetlen része a mindennapi 
étkezésnek. Ma már tudomá-
nyosan is kimutatták külön-
féle vizsgálatok, hogy a jog-
hurtnak egészségvédő hatása 
van. Szabályozza az emésztést, 
megfelelő életfeltételeket biz-
tosít a vastagbélben élő – és az 
emésztéshez nélkülözhetetlen 
– baktériumok számára, va-
lamint meggátolja a baktéri-
umok elszaporodását. Emiatt 
gyógyszeres kezelés vagy hu-
zamosabb ideig való szedés 
mellett elengedhetetlen a na-
pi fogyasztása. De a vitalitás 
növelésére is kiváló, és méreg-
telenítő hatással is van a szer-
vezetre. A hizlaló tejföl helyett 
használhatjuk levesekhez, fő-
zelékekhez, mártásokhoz, il-
letve sütemények készítéséhez 
is. Gyümölccsel, mézzel, müz-
livel vagy önállóan is kiváló.  
Energiát keveset, fehérjét vi-
szont nagy mennyiségben tar-
talmaz, ezért ideális társ a fo-
gyókúrában. Nem csak belső-
leg, külsőleg is kiválóan hasz-
nálhatjuk. Arcpakolásként 
mézzel és tojássárgájával ke-
verjük össze, így pihenjünk 
egy fél órát. Üdévé varázsolja 
a bőrt. Problémás, pattanásos 
bőr esetén kis élesztővel ke-
verjük össze. Többheti rend-
szeres fogyasztása a bőrön is 
látható lesz, hogy feszesebb, 
rugalmasabb, élettel telibb.

Joghurtos uborkaleves
A joghurtot egy tálban a tejjel 
simára keverjük, majd a többi 
hozzávalót is hozzákeverjük. Vé-
gül a hámozott uborkát  – magok 
nélkül – kockára vágjuk és a le-
vesbe keverjük. Jól behűtjük.

Joghurtos csirkecomb
A csirkecombok bőrét eltávo-
lítjuk, sózzuk, vagy ízlés szerint  
fűszerezzük. A joghurthoz ke-
verjük a  tojást.  A kukoricapely-
het kissé összetörjük sodrófával, 
majd egy tepsit kikenünk olajjal. 

A csirkecombokat belefor-
gatjuk a joghurtos tojásba, ép-
pen csak lecsepegtetjük, bele-
forgatjuk a kukoricapehelybe, 
majd azonnal az olajozott tepsi-
be tesszük. 

„Panírozás” után a combok 
felületét is kissé meglocsoljuk 
olajjal, fóliát teszünk a tepsi-
re, és előmelegített sütőben 200 
fokon kb. 40 percet sütjük. Utá-
na levesszük a fóliát, és szép ró-
zsaszínűre pirítjuk a kérget a 
combokon. Folyadékot nem 
kell a combok alá önteni. Ízlés 
szerint különféle fűszerekkel 
kísérletezhetünk hozzá.

Joghurtos piskóta
A tojásokat kettéválasztjuk. A 
tojássárgáját kikeverjük a cu-
korral, hozzáadjuk a joghur-
tot és az olajat. Az átszitált liszt-
hez hozzákeverjük a sütőport. 
A tojásfehérjét felverjük, és ezt 
is óvatosan hozzáadjuk a keve-
rékhez. Végül óvatosan hozzá-
keverjük a lisztet. Kivajazott, ki-
lisztezett tepsibe öntjük, ez lehet 
akár muffinforma is. Előmelegí-
tett, közepes hőfokú sütőbe rak-
juk 180-200 fokra. Akkor kész, 
ha a tetejét kissé megnyom-
va ruganyosan visszaugrik, és 
aranybarna színű. A sütési idő 
kb. 20 perc, de az első 10-15 
percben ne nyitogassuk a sütőt, 
mert összeesik! Bármivel lehet 

Joghurtos uborkaleves  
hozzávalók: 45 dkg joghurt, 1,5 dl tej, 1 citrom leve,  
2 tk. olívaolaj, só, bors, 2 gerezd fokhagyma, 1 csomó oregánó

Joghurtos csirkecomb  
hozzávalók: 8 csirkecomb (felső rész), 1 pohár joghurt, 1 db to-
jás, 20-25 dkg kukoricapehely, só vagy szárnyasfűszer, olaj 

Joghurtos piskóta  
hozzávalók: 1 joghurt, 3 pohár liszt, 2 pohár cukor, 1/2 pohár 
olaj, 1 csomag sütőpor, 3 tojás

Gyümölcsös joghurt
hozzávalók: 500 g natúr joghurt, 6 db kivi, 2-3 ek. méz, 
6-8 szem málna, 20 g zselatin

Főzzünk együtt…

joghurtból
ízesíteni, gyümölccsel, csokolá-
déval, kakaóporral, mákkal stb. 
Arra kell ügyelni, hogy ha gyü-
mölccsel készítjük, akkor a gyü-
mölcsöt bele kell keverni a liszt-
be, hogy ne szálljon le az aljára, 
ha mákot, diót vagy kakaóport 
teszünk bele, akkor annyival ke-
vesebb lisztet kell beletenni. 

Gyümölcsös joghurt
Keverjük össze a joghurtot a 
mézzel. Öntsük átlátszó falú 

tálakba vagy poharakba a jog-
hurtos keverék egy részét. A 
kivit kockázzuk fel apró da-
rabokra, majd oldjuk fel ala-
csony hőmérsékleten a zsela-
tint, és ha langyos, akkor ke-
verjük össze a feldarabolt kivi-
vel. Ha kihűlt, finoman öntsük 
rá a joghurtra, majd jöhet rá a 
következő joghurtréteg. A leg-
felső réteg mindig joghurt le-
gyen, és gyümölcsdarabokkal 
díszítsük. 
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farsangi karnevál 
az iskolában
Karnevál van az iskolában, mindenki tán-
col álruhában – zengett az ének a Két 
Tannyelvű általános Iskolában, amikor a 
tél búcsúztatóját tartották. Az idén elő-
ször nemcsak beöltöztek a diákok, ha-
nem műsort is adtak elő. számtalan öt-
letes produkció született, volt részlet a 

valahol európában című musicalből, va-
lamint a csokigolyók tánca is óriási si-
kert aratott. A téltemető napon volt jel-
képes kiszeégetés és bábkészítés is. A 
diákok legnagyobb örömére a tanárok is 
jelmezt öltöttek. A napot „eszem-iszom” 
és táncház zárta.
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Mozogjunk otthon!
Még csak vágyunk a jó időre, de az időjósok 
szerint biztos, hogy a tavasz nem marad el az 
érdeklődés hiánya miatt. Gyorsabban itt lesz, 
mint gondolnánk, és előkerülhetnek a rövi-
debb kabátok, szoknyák. De mi van akkor, ha 
sikerült annyira belesüppednünk a télbe, hogy 
teljes mértékben elhanyagoltuk magunkat? A 
pluszkilók kezdenek zavarók lenni, és muszáj 
a bő felsőt felvenni, mert az ápol és eltakar. 
Most van itt az ideje, hogy ne ámítsuk tovább 
magunkat, hanem tegyünk azért, hogy formá-
ba kerüljünk. Nem kell feltétlenül drága kon-
di- vagy fitneszbérletet venni, még csak saját 
személyi edzőre sincs feltétlenül szükség, csu-
pán az elhatározásra. Egyszerűsítsük az éle-
tünket, és vegyük sorba a lehetőségeket, ame-
lyeknél az sem lehet a kibúvó, hogy messze 
van. Ugyanis otthon is formába tudjuk hoz-
ni magunkat, ha tényleg akarjuk! És még bo-
nyolult felszerelés vagy eszköz sem kell hozzá. 
Egyszer olvastam egy nagyon jó idézetet egy 
mozgásstúdióban: „A testedzést egyetlen eset-
ben tudod rosszul csinálni, ha nem csinálod!” 
Legyen ez a kiindulópont, és ne a kifogásokat 
keressük, hogy miért nem, hanem a megoldá-
sokat, például hogy mikor. Észszerűen azon-
nal, mert mindig lesz holnap!

A legegyszerűbb, és már Jane Fonda óta 
hódító megoldás az aerobik-DVD. Többféle 
nehézségi fokú és számtalan magyar nyelvű 
verzió létezik, de zumba- és pilates-DVD-ket 
is lehet már kapni. Ezekkel egy komplett órát 
végig lehet tornázni.

Van két olyan eszköz, amely valószínűleg 
mindenkinek van otthon vagy a garázsban, 
pincében, egy elrejtett zugban, mert gyerek-
korunkban kaptunk, és jókat ugrabugráltunk 
vele. A hulahoppkarika és az ugrókötél. Ve-
gyük elő, vagy vegyünk újat, és kezdjünk el ve-
lük újra mozogni. Az első pár napban a hula-
hoppkarikával csak 2-2 perceket reggel és este 

– viccesnek tűnik, de nem is lesz olyan egysze-
rű, és a 2 perc is fél órának fog tűnni –, majd 
naponta emeljünk az időn.  Tegyük be a ked-
venc zenénket, vagy nézzük meg a tévében a 
reggeli híreket, miközben próbáljuk a dere-
kunkon megtartani, rögtön az időn is spórol-
tunk. A karikával a csípőn, illetve a derékon 
kell egyensúlyozni, és az igazán kritikus terü-
leteket veszi célba: a hasat, a derekat, a csípőt, 
a feneket, de még a combokat is.  Ráadásul ja-
vítja a testtartást, az állóképességet, és közben 
igazán mulatságos, úgyhogy garantáltan jobb 
kedvünk lesz. Kiváló megoldást nyújthat az 
ízületi problémákkal küszködőknek, hiszen 
nem kell ugrálni, nem terheli a térdet vagy a 
bokát, sőt az állandó, apró, laza mozdulatok 
segítenek is az ízületek erősödésében.

Az ugrókötéllel inkább a nagyobb teraszon 
vagy a kertben érdemes gyakorolni, az első 
napokban szintén csak 2-3 percet. Kétnaponta 
emeljük 2x 2-3 percre (aztán 3x, 4x…), de ik-
tassunk be egyperces pihenőket. Az ugróköte-
lezés rengeteg izmot megmozgat, így amikor a 
következő napon hasizomlázat érzünk, vagy a 
mély hátizmokat, akkor lesz egyértelmű, hogy 
miért is hasznos ez a módszer a helyes test-
tartást biztosító izomfejlesztésben. Kiegészí-
tő tevékenységként a versenysportolók is hasz-
nálják, mivel a koncentrációs képességet és az 
egyensúlyérzéket egyaránt fejleszti. És az sem 
elhanyagolható érv mellette, hogy kicsi, ezért 
bármikor magunkkal vihetjük. Ha néhány 
napra elutazunk, vigyük magunkkal, nincs az 
a hely a világon, ahol pár percet ne tudnánk ve-
le gyakorolni.

Hétvégenként pedig mozduljunk ki a la-
kásból, vegyük elő a biciklit vagy a görkorcso-
lyát, garantáltan élvezni fogják a gyerekek is, 
ha együtt sportol a család. Az elszántabbak ko-
coghatnak is a kicsik mellett, mögött, a hang-
súly – az együttlét mellett – a mozgáson van.

A ter-tv 
a Hatoscsatorna műsorán

Terézvárosiaknak 
szóló műsoraink 

a Hatoscsatorna műsorán

HéTfő

18.00 Terézvárosi magazin

benne: ez történt a héten
Önkormányzati percek
Terézvárosi kékhírek
Nagykörút (közéleti magazin)

Terézvárosi közlemények, 
programajánló

Ismétlések

hétfő: 6.00 
kedd: 0.50 és 10.30
csütörtök: 7.00
szombat: 16.30

 
Az önkormányzati adások heti 

műsorrendje előre megtekinthető 
a www.terezvaros.hu 

és a www.hatoscsatorna.hu 
weboldalon.

A Hatoscsatorna teljes műsorkínálata 
a www.hatoscsatorna.hu 
weboldalon található.

e-mail: 
studio@hatoscsatorna.hu

Tel.: 301-0956
fax: 301-0957

Cím: 1064 budapest, 
vörösmarty utca 65., 

vII. em.

n
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KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vá-
sárolok antik bútorokat, festményeket, 
bronztárgyakat, porcelánokat, Kovács 
Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórá-
kat (hibásat is) 6–12 személyes ezüst 
étkészleteket, gyertyatartókat, tálcát 
stb., könyveket, régi katonai kitünte-
tések tárgyait és teljes hagyatékot első 
vevőként a legmagasabb áron. Tel.: 06-
20-280-0151, herendi77@gmail.com

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.

Vaszary János, Szőnyi István, Márffy 
Ödön, Scheiber Hugó, Berény Róbert, 
Egry József, Kádár Béla, Batthyány Gyu-
la, Schönberger Armand, Czigány De-
zső, Perlrott Csaba Vilmos, Ziffer Sán-
dor fesTŐMŰvész ALKoTásAIT Ke-
ressÜK MeGvéTeLre KészPéNzérT.
Nemes Galéria 1024 budapest, szilágyi 
erzsébet fasor 3. Tel.: 06-30-949-29-00 
nemes.gyula@nemesgaleria.hu

Készpénzfizetéssel keresek eladó ingat-
lant, bérelnék is. Tel.: 06-30-729-75-46

Pedikűr, masszázs, gyógypedikűr az ön ké-
nyelméért saját otthonában budapesten.  
Gyakorlattal, precíz munkavégzés. Hívjon 
bizalommal. zsolt: 06-70-366-32-26

Eladó és kiadó lakások közvetítése (válás, 
vagyonmegosztás, hagyaték). Jutalék 2,5-
3,5%, bérbeadás 1 havi díj. www.pesti-bu-
dai.hu, 249 1373

Fogsor AKCIÓ 20% kedvezménnyel!
Gyors, precíz munka fogtechnikustól.
Kívánságra házhoz is megyek. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06-30-737-52-51

Készpénzes felvásárlás!  
Arany 8500 Ft-tól, ezüst 350 Ft-tól, 
borostyán ékszerek grammáron. régi 
pénzérme, kitüntetés, képeslap, karóra, 
mindenféle régiség, drágaköves éksze-
rek. TeLJes hagyaték készpénzért. v., 
szent István krt. 25. Tel.: 06-70/608-
60-82

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, véCé-
CsészéK, véCéTArTáLYoK cseréje, ja-
vítása. Mosó-, mosogatógépek beköté-
se. Tel.: 06-30-447-36-03

Ingatlanirodánk eladó lakásokat/háza-
kat keres ügyfeleinek. Gyorsan vevőt ho-
zunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. Is-
merősének lakása eladó? Hívjon, aján-
lási jutalékot kap! Laurus.ingatlan.com, 
0620-9-600-600

GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA cserép-
kályhaégők, gázkonvektorok, tűzhe-
lyek, FÉG vízmelegítők javítása, karban-
tartása. Tel.: 220-9765, 06-20-432-5598, 
Bán László

MINDENNEMű RÉGISÉGET vásárolok 
díjtalan kiszállással. Bútort, festményt, 
porcelánt, kerámiát, bronz- és fémtár-
gyakat, csillárt, szőnyeget, bizsut, bo-
rostyánt, órákat, könyvet, kitüntetést, 
jelvényt, képeslapot, háborús tárgya-
kat, bakelit hanglemezt, híradástech-
nikát, teljes hagyatékot. Lomtalanítást 
is. Pintér Nikoletta: 466-83-21, 
06-30-973-4949

ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOABLAK-
DOKTOR.HU. 23 ÉVE VÁLLALOM KED-
VEZŐ ÁRAKON ABLAKOK, AJTÓK JA-
VÍTÁSÁT, ILLESZTÉSÉT, ZÁRAK CSE-
RÉJÉT, FESTÉSÉT, HŐSZIGETELŐ 
ÜVEGEZÉSÉT, SZIGETELÉSÉT GARAN-
CIÁVAL. FELMÉRÉS DÍJTALAN! HOR-
VÁTH ÁKOS TEL: 06 70 550 02 69

hirdessen a teréZVÁrOs magaZinban!
MÉRETEK, ÁRAK:
1/1 oldal kifutó 210x294 mm 200 000 Ft + áfa
1/1 oldal 184x254 mm 180 000 Ft + áfa
1/2 oldal fekvő  184x125 mm 100 000 Ft + áfa
1/2 oldal álló     90x254 mm 100 000 Ft + áfa
1/3 oldal fekvő     184x83 mm 70 000 Ft + áfa

1/3 oldal álló     59x254 mm 70 000 Ft + áfa
1/4 oldal fekvő     184x60 mm 60 000 Ft + áfa
1/4 oldal álló     90x125 mm 60 000 Ft + áfa
1/8 oldal fekvő     184x60 mm 35 000 Ft + áfa
1/8 oldal álló     43x125 mm 35 000 Ft + áfa

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.

pÁlyÁZati FelhÍVÁs
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képvise-
lő-testületének Humán Bizottsága a 6/2016. (II. 18.) önkormány-
zati rendelet alapján a tehetséges kerületi fiatalok támogatása ér-
dekében pályázatot hirdet a Terézváros ifjú tehetsége önkormány-
zati támogatásra.

A támogatásra pályázhatnak a pályázati felhívás közzétételét megelő-
zően legalább 90 napja az önkormányzat közigazgatási területén lakó-
hellyel rendelkező és életvitelszerűen is az önkormányzat közigazgatási 
területén élő, az igény benyújtásakor 24. életévüket be nem töltött ma-
gyar állampolgárok, ha 
– korosztályukban kimagasló hazai vagy nemzetközi művészeti (ének- 
és zeneművészet, előadó-művészet, képző- és iparművészet, színház- 
és filmművészet, táncművészet, népművészet, irodalom), vagy sportsi-
kereket értek el vagy önálló és kiemelten eredményes műszaki/tudomá-
nyos tevékenységet folytatnak.
A támogatás hazai és külföldi versenyeken, mesterkurzusokon, kiállí-
tásokon, bemutatókon való részvételre, nevezési díj, útiköltség, szál-
lásköltség, anyagköltség, eszközbeszerzés finanszírozására, sport- és 
hangszer vásárlására vagy bérlésére használható fel.
A pályázatot az erre a célra rendszeresített adatlapon személyesen kell 
benyújtani a budapest főváros vI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hi-
vatal Humánszolgáltatási főosztályán (Iv. emelet 410/a).
A pályázathoz csatolni kell: kézzel írt szakmai önéletrajzot, a pályázó lak-
címkártyája másolatát, iskolalátogatási igazolást, az elért eredmények iga-
zolásául szolgáló iratok másolatát, a szaktanár szakmai ajánlását, illetve az 
adott szakterület országosan ismert és elismert képviselőjének ajánlását, 
kiskorú esetén a törvényes képviselő által adott írásos hozzájárulást.

A pályázati adatlapok beszerezhetők és a 6/2016. (II. 18.) rendelet teljes 
szövege megtekinthető a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodájában vagy letölthető a www.terezvaros.hu honlapról. A tá-
mogatásról érdeklődni lehet a 342-7582-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásakor a polgármesteri hivatal munkatársa a személyes 
adatokat igazoló okmányok alapján ellenőrzi az adatlapon szereplő sze-
mélyes adatok valódiságát. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájá-
rul ahhoz, hogy adatait – a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mel-
lett – az önkormányzat a szükséges időtartamra nyilvántartásba vegye.
A benyújtott pályázatokat budapest főváros vI. kerület Terézváros Ön-
kormányzata Képviselő-testületének Humán bizottsága bírálja el.
A nyertes pályázóval Terézváros polgármestere támogatási szerződést köt.
A nyertes pályázó a támogatási összeg felhasználását követő 60 napon 
belül, de legkésőbb a következő pályázati forduló meghirdetéséig a tá-
mogatásról számlákkal, bizonylatokkal igazoltan elszámolni köteles.  
A támogatás eseti jellegű, fedezetét az önkormányzat éves költségveté-
sének külön sora biztosítja. A keret felhasználása a beadott pályázatok, 
teljesítmények minőségének függvényében alakul. 
A pályázat benyújtása egész évben folyamatos.
A pályázat elbírálásának határideje: a beérkezett pályázatokat a bizott-
ság a benyújtást követő rendes ülésén bírálja el.
A pályázat benyújtásának helyszíne:
budapest főváros vI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Humán-
szolgáltatási főosztályának Iv. emelet 410/a szobájában (1067 buda-
pest, eötvös utca 3.).
A fent hivatkozott rendeletnek nem megfelelő pályázatok érvénytelenek. 

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

Hassay Zsófia polgármester

ú
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Az ingatlan fogalma
Jogszabályi meghatározás az ingatlan fogal-
mára nincs, ám mégis tudjuk, hogy miről be-
szélünk. Az ingatlan a föld és a ráépített szi-
lárd építmények összessége. Ingatlan a föld 
szárazföldi felszínének körülhatárolt, más in-
gatlanoktól elkülönített része, továbbá az ön-
álló rendeltetésű és önálló forgalmú építmény 
vagy építményrész. Az ingatlan-nyilvántartá-
si szabályok szerint ingatlan az olyan földrész-
let, amely az ingatlan-nyilvántartásba önálló-
an bejegyezhető: egy helyrajzi számon nyil-
vántartott földrészlet a hozzá tartozó felépít-
ménnyel, külön telekkönyvezett felépítmény, 
társasházi külön tulajdon, közterületről nyí-
ló pince. Tekintve, hogy Terézváros építészetét 
tekintve belvárosias jellegű, vagyis elenyésző a 
különálló kertes ingatlan (az Andrássy út, va-
lamint a Városligeti fasor mellett helyezkednek 
el csupán), így leginkább társasházak találha-
tók a kerületben. Érdemes a társasház fogal-
mát is tisztázni, hiszen a cikk szempontjából 
tekintve az ingatlan hétköznapi fogalma a ke-
rületben leginkább a társasházat jelenti. A tár-
sasház a közös tulajdonban álló ingatlan kü-
lönleges formája. Olyan jogi megoldás, amely 
lehetőséget ad arra, hogy a tulajdon egyrészt 
egységes tulajdonként jelenjen meg a hatósá-
gok felé, másrészt az egyes társasházi lakások 
vagy helyiségek a tulajdonosok kizárólagos tu-
lajdonába kerülhessenek, vagyis ingatlan-nyil-
vántartási különlapon szerepelnek (korábban 
albetétben). A földterület, amelyen a társasház 
áll és az épület szerkezeti elemei közös tulaj-
donban állnak. A közös tulajdont a társasház 
ingatlan-nyilvántartási törzslapján tüntetik fel.

Adásvétel
Amikor ingatlant veszünk vagy eladunk, több 
opció közül választhatunk a vevő vagy eladó 
felkutatására. Választhatunk ingatlanközvetítőt, 
aki mindezt helyettünk – optimális esetben – 
megteszi (természetesen megbízási díjért vagy 
jutalékért, esetleg mindkettőért), vagy hirdet-
hetjük mi is az ingatlanunkat az interneten vagy 
a nyomtatott sajtóban. Jelen írással nem kívá-
nok egyik verzió mellett sem érvelni, minden-
ki eldönti, neki melyik a jobb, melyik éri meg 
leginkább. Arra azonban felhívom a figyelmet, 
hogy ha közvetítőt kívánunk alkalmazni, gon-
doljuk meg és tisztázzuk vele, hogy kizárólagos 
szerződést kötünk-e, a szerződés mennyi időre 
szól, mit kell tennie a közvetítőnek érte, van-e 
felmondási lehetőség, és ha százalékos arány-
ban határozzuk meg a közvetítés díját, azt net-
tó vagy bruttó módon kell-e érteni. Ha megvan 
a másik fél, nincs más hátra, mint lebonyolítani 

rendelkezés az ingatlanunkkal
életünk során többször is előfordulhat, hogy az ingatlanunkat eladjuk, vagy éppen fordítva, ingatlant 
vásárolunk. bár viszonylag egyszerűnek tűnik az egész ügylet lebonyolítása, sok kérdés merülhet fel, 
ami bizonytalanságra adhat okot. ezeket a kérdéseket, fogalmakat tisztázzuk sorozatunkban.

az ügyletet. Az adásvétel fogalma könnyen ért-
hető: adásvételi szerződés alapján az eladó köte-
les az ingatlan tulajdonát a vevőre átruházni és a 
dolgot a vevő birtokába bocsátani, a vevő pedig 
köteles a vételárat megfizetni és a dolgot átven-
ni. Azonban az élet nem ilyen egyszerű, sok-
szor több feltételt is rögzíteni kell a szerződés-
ben. Kezdjük az alapoktól: az ingatlan adásvé-
teli szerződését minden esetben írásba kell fog-
lalni. Az ingatlan tulajdonjogának átruházására 
irányuló szerződés írásba foglaltnak akkor te-
kinthető, ha szerződési nyilatkozatát mindegyik 
szerződő fél aláírta. A szerződés érvényességét 
azonban nem érinti, ha nem ugyanaz az okirat 
tartalmazza valamennyi fél szerződési nyilatko-
zatát, hanem mindegyik szerződő fél külön ok-
iratba foglalt nyilatkozata révén jön létre a felek 
kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítása. 
Ezeken túl ügyvédet is alkalmazni kell a szerző-
dés során! Ennek ellenére furának tűnhet, de az 
adásvételi szerződés érvényességének nem fel-
tétele az ügyvédi ellenjegyzés. Az ingatlan tu-
lajdonjogának átruházására irányuló szerződés 
érvényes létrejöttéhez a tartalmi követelmények 
szempontjából szükséges – és egyben elegendő 
–, ha a szerződésről készült okirat tartalmából a 
felek személye mellett az ingatlan tulajdonjogá-
nak átruházását célzó akaratnyilvánításuk kitű-
nik, továbbá, ha az okirat tartalmazza az ingat-
lan és az ellenszolgáltatás megjelölését, vagy ha 
az átruházás ingyenes, ez az okirat tartalmából 
megállapítható. Az ügyvédi ellenjegyzés vagy 
közokiratba foglalás az ingatlan-nyilvántartás-
ba való bejegyzés feltétele. Az adásvételi szerző-
désben biztosított jog, azaz a vétel a bejegyzés-
sel jön létre. Úgy vélem, hogy ha nincs semmi 
extra igényünk, nem kell feltétlen saját ügyvé-
det keresni és alkalmazni, elfogadhatjuk a má-
sik fél ügyvédjét is, vagy közösen kereshetünk 
egy ügyvédet, akiben mindketten megbízunk. 
Az ügyvéd díjazásának viselése nyilván ennek 
tükrében alakul, de ha közösen választottak 
ügyvédet a felek, a gyakorlatban fele-fele ala-
pon rendezik a díját is, annak hangsúlyozásá-
val, hogy az ügyvédi díjazás és annak viselése 
szabad megállapodás kérdése.

Ingatlan-nyilvántartás
Eddig sokszor esett szó az ingatlan-nyil-
vántartásról, nézzük, mit is jelent ez ponto-
san. Az ingatlan-nyilvántartás olyan közhite-
les nyilvántartás, amely településenként tar-
talmazza az ország valamennyi ingatlaná-
nak a törvényben meghatározott adatait, az 
ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és más, jo-
gi szempontból lényeges (releváns) tényeket. 
Tartalmazza továbbá az oda bejegyzett sze-

mélyeknek a nyilvántartáshoz szükséges, a 
törvényben meghatározott személyazonosí-
tó- és lakcímadatait is. Az ingatlan-nyilván-
tartás – ha törvény kivételt nem tesz – a be-
jegyzett jogok és a feljegyzett tények fennál-
lását hitelesen tanúsítja. Ha valamely jogot az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztek, illet-
ve ha valamely tényt oda feljegyeztek, senki 
sem hivatkozhat arra, hogy ezek fennállásá-
ról nem tudott. Az ellenkező bizonyításáig az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogról il-
letve feljegyzett tényről vélelmezni kell, hogy 
az fennáll, és az az ingatlan-nyilvántartás sze-
rinti jogosultat illeti meg. Az ingatlanokkal 
kapcsolatos ingatlanügyi hatósági ügyek inté-
zése, ezen belül az ingatlan-nyilvántartás ve-
zetése első fokon az ingatlan fekvése szerint 
illetékes járási, a fővárosban a Budapesti 1. 
számú, illetve Budapesti 2. számú Földhiva-
tal hatáskörébe tartozik. Az ingatlan-nyilván-
tartást a földhivatalok településenként, azon 
belül fekvésenként (belterület, külterület) ve-
zetik. Terézváros a Budapest Főváros Kor-
mányhivatala XIV. kerületi Hivatala Föld-
hivatali Főosztályhoz (cím: 1149 Budapest, 
Bosnyák tér 5., telefon: 422-4510) tartozik. 
A földhivatalokban ügyfélszolgálat működik, 
amelynek feladata a beadványok átvétele, az 
ügyfelek részére való adatszolgáltatás, vala-
mint az eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatás 
nyújtása. A járási földhivatalok (adott eset-
ben kirendeltségeik útján) látják el első fokon 
az ingatlanokkal kapcsolatos – törvényben 
meghatározott – ingatlanügyi és telekalakí-
tási hatósági ügyek intézését. A fővárosi kor-
mányhivatal földhivatala látja el a járási föld-
hivatalok szakmai irányítását, felügyeletét, el-
lenőrzését, ennek keretében másodfokú in-
gatlanügyi hatóságként elbírálják az elsőfokú 
döntésekkel szemben benyújtott fellebbezési 
kérelmeket, valamint a járási földhivatalok el-
járásával kapcsolatos panaszügyeket.
 Dr. MoGYorósI sáNDor JeGYzŐ

Képünk illusztráció
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BEtűkERESő játÉk
Tisztelt olvasóink! 
A terézváros magazinban felteszünk egy kérdést, és a válasz betűit elrejtjük az újság különböző oldalain. 
Ezeket a betűket kell megkeresni, kivágni, a helyes választ kirakva belőlük felragasztani egy levelezőlap hátoldalára, 
és 2017. március 20-ig beküldeni. A helyes válasz betűsorát beküldők között öt darab ötezer forintos vásárlási utalványt sorso-
lunk ki. Az utalványokat postán küldjük el a nyerteseknek.
Előző számunk nyertesei: Hajzik Zoltánné, kassai Vilmos, Lóth judit, Sholcz Lajosné, tatár józsefné.
kérdés: Melyik terézvárosi utcát nevezték el egy kiváló művészről?
A levelezőlapokat az alábbi címre várjuk: terézváros magazin szerkesztősége, 1067 Bp., Eötvös utca 3.

Milyen típusú pezsgőt szolgálunk fel a belvárosi trófea Grill éttermekben?
Beküldendő a színnel kiemelt sorok tartalma 2017. március 20-ig. 
Cím: Terézváros szerkesztősége, 1067 budapest, eötvös utca 3. 
előző számunk nyertesei: Hanussné Lendvai erzsébet, Maczkó Gáborné. A helyes megfejtést beküldők között 
2 darab Trófea Grill-utalványt sorsolunk ki, amelyek a Király utcai Trófea Grill étteremben használhatók fel.

* Megfejtés
1. rész Júdás

Érték 
----------------- 

Magaslat
Az alján 

----------------- 
Ó.M.F.

Raktár 
----------------- 

Karika

Tengerészek 
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-----------------
Ének
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rénszarvasa 
-----------------

Nemzet

Lándzsa Gúnár

Leó keverve!
... Pacino

-----------------
Régi magyar 
személynév

Ittrium *
Muham-
mad..., 

ökölvívó

*
Alátámaszt 
-----------------

Ábránd
Napnyugta 
-----------------

Névelő * Kompromisz-
szum

Teller ..., 
atomfizikus Veszteség Maga Telesport Fogoly

Megfejtés
2. rész

-----------------
Csendes

Ajándékoz
-----------------
Csehország 

folyója
Csomóz 

-----------------
Kötszer

Város Fejér 
megyében

Jó 
megjelenés

Adás része! 
-----------------
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Szerző

Állatkert
Lendvai 
Károly 

-----------------
Olaszország 

autójele

Véna 
-----------------
Ételízesítő *
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Sír
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őse Tonna Köszönő 

szócska Doktor

Liter Nyár része! Amper Csodálkozó 
hang

Lábunk 
legalsó 
része * Hosszú
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A tERMÉSZEtVÉDők 
tURIStAEGYESÜLEtÉNEk 
MáRcIUSI PROGRAMjA

Március 4., szombat: Ismerkedés Pestszenterzsébettel. Ki-
zárólag előzetes bejelentkezéssel.
Túravezető: Mógor Gabriella (70/380-88-71)
Március 11., szombat: séta a budai hegyekben.
Találkozás: 10 órakor a széll Kálmán téren a metrókijáratnál
Túravezető: rimán erika (20/505-7661)
Március 19., vasárnap: séta a Gellérthegyen
Találkozás:  10 órakor a Móricz zsigmond körtéren a 27-es 
busz megállójában. Túravezető: farkas orsolya 
Március 25., szombat: séta a budai hegyekben.
Találkozás: 10 órakor a széll Kálmán téren a metrókijáratnál
Túravezető: véső Tamás (30/44-666-75)
áprilistól indulnak különbuszos útjaink, csak ízelítőül a ter-
vezett programokból: Alcsút, felcsút, Gánt, Kecskemét, Kis-
kunsági Nemzeti Park, Gemenc, szekszárd, balaton-felvidék, 
bakony. Mátraalja, szatmár stb.
Fogadóóráinkra szeretettel várjuk a kedves érdeklődő-
ket minden szerdán 16 és 17 óra között az eötvös u. 10. sz. 
alatt, a 415-ös teremben, ahol további programjainkról is 
bővebb felvilágosítást tudunk adni, valamint be lehet fi-
zetni az éves tagdíjat. 
Telefon: 30/383-57-63, az esti órákban.

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szerve zünk az Amplifon Hallásközpontokban
VI. kerületi lakosok számára 2017. március 2-től 24-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

VI., Andrássy út 76.
Bejelentkezés: 06 1 311 50 58

amplifon.hu

Amplifon Hallásközpont

VI., Andrássy út 76.
Tel.: 06 1 311 50 58

amplifon.hu

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag halló készülék viselők vehetnek részt a kampányban.
Egy személy 5 Ft/darab áron maximum 3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz
hat darab elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza magával halló készülékeit, valamint a Halló ké szülék
Nyil ván tartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az 5 forintos
darabár nem érvé nyes. Az ajánlat 2017. március 2-től 30-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes.
Az ak ciós elem csak a hirdetésben szereplő hallás   központunkban vehető át. A képen látható termék
illusztráció.

Hallókészülék elem
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Subbuteo terézvárosban 
– Profi foci az asztalon

A terézvárosi székhelyű budapest 
subbuteo egyesület várja mindazokat, 
akik szeretik a focit, és szeretnék kipró-
bálni a subbuteót, a világ legnépszerűbb 
futballutánzó játékát, ezt a Magyaror-
szágon még nagyon fiatal sportot.

A subbuteo nevű, Angliából eredő já-
tékot ugyanúgy asztalon játsszák, mint 
a gombfocit, ám a játékmenete gyor-

sabb, változatosabb, fejleszti a kon-
centráló képességet, a finommozgáso-
kat, valamint a taktikai gondolkodást.

A focirajongó kicsik és nagyok min-
den szerdán 18 és 20 óra között az eöt-
vös utca 50. szám alatt lévő szüerro 
Tánciskolában próbálhatják ki ezt az 
igazán felhőtlen szórakozást nyújtó já-
tékot.
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Március 6-án este hat órától a Szinyei Merse Pál Gimnázium 
szervezésében jótékonysági emlékestre kerül sor 
a Thália Színházban, az egész országot megrázó veronai buszbaleset 
áldozatainak emlékére, érintettjeinek megsegítésére.
 
A fellépő művészek a gimnázium volt növendékei, 
akik az esten való részvételükkel és művészi előadásukkal fejezik ki 
együttérzésüket. A támogatói jegyekből befolyt összeget 
a balesetben érintettek kapják meg.
  

Az esten fellép: Balla Endre, Barkó Judit, Csanády Stella, 
Deák Lili (Spirit Dance Company modern tánctársulat), 
Dolák-Saly Róbert, Fenyő Iván, ifj. Jászai László, Jeges Krisztián, 
Jónás Judit, Kanda Pál, Lengyel Zoltán, Lengyelfi Miklós, 
Maszlay István, Szabó Petra (Adol Mozgásművészeti Stúdió) 
és a Szinyei Merse Pál Gimnázium énekkara.
Művészeti vezető: Kiss József.
 

Az est védnöke Tóth Gábor, a Szinyei Merse Pál Gimnázium 
intézményvezetője, 
fővédnöke Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere.
 
A jótékonysági emlékestre támogatói jegyek kaphatók 
a Thália Színház jegyértékesítő pontjain és online ezen a címen:  
http://www.thalia.hu/index.php/main/program/jotekonysagi-emlekest-
szinyei-merse-pal-gimnazium_3271#sthash.mEuEoUEC.dpuf

Jótékonysági emlékest
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