
12. oldal  közös ügyeink

Székelyföldi óvónők
Terézvárosban

11. oldal közös ügyeink

Nyílt nap: egyéves
a SportPont

Show és a Mikulás 
a jégpályamegnyitónTe
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10. oldal 
Közös ügyeinK
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Önkormányzati fogadóórák
tisztségviselők
Név TiszTség iNTézméNy A fogAdóórA idŐpoNTjA

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

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

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

listán megválasztott képviselők

Név iNTézméNy Neve és Címe  A fogAdóórA idŐpoNTjA

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

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

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

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

országgyűlési képviselő  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az állandó bizottságok elnökeinek, 
tagjainak névjegyzéke 

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

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

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

Választókerületek képviselői

evK.    Név                   iNTézméNy  A fogAdóórA idŐpoNTjA

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

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

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

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

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

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

10.   Hatvani Csaba Idősek Klubja Minden hónap 1. hétfőjén
   Benczúr u. 35/c 17-től 19 óráig
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Tisztelt
terézvárosiak!
Az önkormányzat és a polgármesteri 
hivatal dolgozóinak nevében áldott, 
békés karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánok önöknek!
 Hassay Zsófia

polgármesTer

Ügyfélfogadás
a munkaszüneti
napokon
Tájékoztatjuk önöket, hogy a Polgár-
mesteri Hivatalban a munkaszüneti 
napok körüli munkarend és ügyfélfo-
gadási idő az alábbiak szerint alakul:

2017. december 27-től 2018. janu-
ár 1-jéig a polgármesteri Hivatal-
ban igazgatási szünet lesz. annak 
érdekében, hogy az igazgatási szü-
net alatt is biztosítani tudjuk a ha-
laszthatatlan intézkedést igénylő 
feladatok ellátását az Ügyfélszolgá-
lat és az anyakönyvi osztály ügyfél-
fogadása az alábbiak szerint alakul: 
2017. december 27., szerda: 8.00–
16.00, 2017. december 29., péntek: 
8.00–11.30, 2018. január 2., kedd: 
8.00-16.00. a rendészeti osztály az 
igazgatási szünet alatt folyamatos 
(0–24 órás) ügyeletet tart (06-1-279-
2270). megértésüket köszönjük!
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fóKUSz

Családi nap
a Bajzában

5.  fókusz  ajándékcsomagot kaptak 

 a terézvárosi babák

6–7.  önkormányzat elfogadta a testület 

 Terézváros arculati Kézikönyvét

8. közös ügyeink lélegeztetőgépeket

 adományozott az önkormányzat 

9.  közös ügyeink az irodalom tere lesz 

 a Jókai tér

10.  közös ügyeink  show és a mikulás

 a jégpálymegnyitón 

11.  közös ügyeink  Nyílt nap: egyéves

 a sportpont

12.  közös ügyeink  székelyföldi óvónők

 Terézvárosban

14. mozaik  Ötvenéves a pedagógiai

 szakszolgálat

 varsányi Katalin fotókiállítása

 szent lászlóról

15. hirdetmény/ apróhirdetés

16–17. interjú  „a cigányzenéléshez érzelem

 és szív kell”

18–19. panoptikum  Tél!

20. arcok/helyek terézvárosban  a szép bőr  

 egészséges, az egészséges bőr szép

21.  konyha  főzzünk együtt karácsonykor

23. életmód   minden napra C-vitamin!

24–25. liget  megújul a faállomány a városligetben

26–27. programok

gyerekvilág
interaktv nyílt nap
a szív oviban

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

APróHirdeTéSeK 
felvéTele: 
VI., Eötvös utca 3., recepció, 
hivatali nyitvatartási időben.

TerézvároS KözéleTi, KUlTUráliS éS éleTmódmAgAzin

KiAdó: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
felelőS SzerKeSzTő: Brém-Nagy Ferenc 
lAPTervező: Balázs Norbert
SzerKeSzTőSég címe: 1067 Budapest, Eötvös utca 3.
e-mAil: szerkesztoseg@terezvaros.hu, foszerkeszto@terezvaros.hu
nyomdA: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. 
felelőS vezeTő: Bánfi Róbert  TerjeSzTéS: Magyar Posta Zrt.

KözöS ügyeinK 
Karácsonyi ajándék 
a terézvárosi gyerekeknek

11.

HiTéleT
Karácsonyi emlékek a jászolnál 
– biztonság és békesség

13.

22.

4–5.
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A hagyománnyá vált rendez-
vény egyre népszerűbb a gye-
rekek és szüleik körében, évről 
évre egyre többen vesznek részt 
a programokon. Ebben a tanév-
ben a biztonságos internethasz-
nálathoz kapcsolódó témakörö-
ket dolgozták fel a tanulókkal 
az iskola pedagógusai. Számos 
program, workshop és interak-
tív foglalkozás szolgálta az is-
meretek átadását. A szülők egy 

elismert szakembertől, Vaj-
da Zsuzsanna egyetemi tanár-
tól hallhattak egy színvonalas 
előadást Barangolás a digitális 
bennszülöttek földjén: gyerek-
kor a mediatizált világban cím-
mel.

A tanulók ismereteinek bőví-
tésében számos szakember volt 
a segítségükre a biztonságos in-
ternethasználattal kapcsolat-
ban: Kovács Márta és Preszl 

Éva, a Nemzetközi Gyermek-
mentő Szolgálat munkatársai (a 
Safer Internet Projekt előadói), 
Barkóczi Gabriella rendőr zász-
lós és Hlavacska Gergő polgári 
alkalmazott, Popcsa Anna köz-
gazdász, Porázik Péter rend-
szermérnök, Szauer István volt 
bajzás pedagógus, Heitz Vik-
tória védőnő és a Bókay János 
Egészségügyi Szakközépiskola 
és Gimnázium tanulói. A prog-
ramok kiegészítéseként az alsó-
sok és az 5. osztályosok szüleik-
kel a rendkívül népszerű Nagy 
vagy! elnevezésű családi sport-
vetélkedőn bizonyíthatták ál-

lóképességüket a Kölyökatléti-
ka eszközcsomag felhasználásá-
val. A hatodikosok az Egy perc 
és nyersz! című kedvelt progra-
mon vettek részt.

A szünetekben, a tanári szo-
bában egy kis frissítő várta a lá-
togatókat, illetve a lépcsőház for-
dulóiban berendezett standok-
nál vásárolhattak az érdeklődők 
gyékényből, gyöngyből készített 
termékeket, mézeskalácsokat, 
mézkülönlegességeket, a Mó-
ra Könyvkiadó termékeit, bajzás 
pólókat, kitűzőket, évkönyveket, 
a DÖK által készített termékeket 
és különleges szappanokat. 

Testi-lelki egészségünk és a biztonságos internethaszná-
lat szerepe a gyerekek életében – ezen gondolatok jegyé-
ben került sor az idei családi napra a Bajza utcai Általános 
Iskolában.

családi nap a bajzában

A gyerekek újraélesztési
technikákat is tanultak

Lehetőség volt
többféle játék
kipróbálására is

A Móra könyvkiadó
megvásárolható könyvei

sok érdeklődőt vonzottak
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Hersovici Martin Dávid, 7. osztályos tanuló:
Nagyon szeretjük ezt a napot, összehozza a csa-
ládokat. rengeteg mindent lehet vásárolni, köny-
vet, mézet, ezek karácsonyi ajándéknak is jó ötle-
tek. sok új dolgot tanulunk egy ilyen napon, pél-
dául az elsősegélynyújtáson megtanultuk, hogyan 

kell egy embert stabil oldalfekvésbe helyezni vagy újraéleszteni. 
Gyümölcssalátát is készítettünk a nap folyamán, nagyon jól érez-
tem magam.

simonyi Boróka, 5. osztályos tanuló:
Hasznos volt a mai nap, sokat megtudtunk az in-
ternet előnyeiről és veszélyeiről. én otthon a szüle-
immel is szoktam erről beszélni, de még így is tud-
tam meg új dolgokat. Jó ötlet a családi nap, mindig 
jól érzem magam, de egyébként is szeretek ide jár-

ni, sok kitűnő program van, jó a közösség, kedvesek és segítőké-
szek a tanárok.

Ajándékcsomagot kaptak 
a terézvárosi babák

A terézvárosi önkormányzat 
nemcsak karbantartja az ön-
kéntes vállalásaiból álló tá-
mogatási rendszerét, hanem 
évről évre újabb elemekkel 
bővíti. Az idén egyes szociá-
lis alapon folyósított támoga-
tás esetében az önkormányzat 
szélesítette a kedvezménye-
zettek körét, más esetekben 
felemelte a korábban folyó-
sított összeget, egyes juttatá-
soknál pedig a keretösszeget 
növelte. Az újonnan beveze-
tett, értékalapú, alanyi jogon 
járó támogatások kedvezmé-
nyezettjei 2017-ben a gyer-
meket nevelő családok voltak. 
Az önkormányzat ily módon 
kívánta jelezni, hogy nem-

csak a családok, de a közösség 
számára is érték a gyermek.

A 2017-es esztendőben első 
ízben kaptak a terézvárosi új-
szülöttek babacsomagot, amely 
egy pelenkázótáskából, fürdő-
lepedőből, mosható textilpelen-
kákból, babaétkészletből, előké-
ből, fürdéskor használható víz-
álló, csipogó játékból és a Rin-
gató című könyvecskéből áll.

Az Eötvös10-ben a csoma-
gok átadása jó hangulatban, 
gördülékenyen, sorban állás 
nélkül zajlott. Ott-tartózkodá-
sának ideje alatt a szülők Hassay 
Zsófia polgármestertől vehették 
át az ajándékot. A fiatal szülők 
látható örömmel fogadták a ba-
bacsomagot.

Az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtérben ve-
hették át november 27-én a szülők és a babák a te-
rézvárosi önkormányzat ajándékát. A 2017-től min-
den terézvárosi újszülöttnek járó 22 ezer forint érté-
kű babacsomag a csecsemőápolás kellékeiből áll, de 
hogy a kicsinyek is örömüket leljék benne, játék és 
mesekönyv is került bele.

A csomagok
praktikus kellékeket
tartalmaznak

Hassay zsófia
is részt vett
az átadásban

Lehetőség volt
többféle játék
kipróbálására is
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Több ifjú tehetség juthat 
támogatáshoz
A testület határozata szerint a jövőben 24-
ről 25 évre emelik a Terézváros Ifjú Tehet-
sége önkormányzati támogatásra jogosul-
tak korhatárát. Mint ismeretes, Terézvá-
rosban az elmúlt évben döntöttek arról, 
hogy azok, akik korosztályukban kimagas-
ló művészeti, sportsikereket értek el vagy 
önálló és kiemelten eredményes műsza-
ki, tudományos tevékenységet folytatnak, 
támogatást igényelhetnek. Erre a célra a 
2017-es költségvetésben 5 millió forintot 
különtettek el, amelyből eddig 10 fiatal ré-
szére összesen 2,7 millió forintos támoga-
tást nyújtott az önkormányzat. A korhatár 

megemelésével több fiatal élhet a pályázat 
lehetőségével.

Elfogadták Terézváros Arculati 
Kézikönyvét
Az előző évben hatályba lépett, a telepü-
léskép védelméről szóló törvény új feladat 
elé állította az önkormányzatokat, ugyan-
is új típusú dokumentumok és jogszabá-
lyok megalkotását írja elő. Ezek egyike a 
Településképi Arculati Kézikönyv, ame-
lyet Terézváros képviselő-testülete nov-
emberi ülésén fogadott el. A településkép 
védelme nem új feladat, hiszen már most 
több erre vonatkozó önkormányzati ren-
delet van hatályban, amely e célt szolgálja. 

A törvény értelmében ezeket kell egy ren-
deletbe foglalni, amely egyúttal tartalmi 
felülvizsgálatot is jelent. A Településké-
pi Arculati Kézikönyv közérthető formá-
ban fogalmazza meg a kerület elvárásait 
és érvényesítendő szempontjait a majda-
ni építkezésekkel, felújításokkal, beruhá-
zásokkal, illetve általában az ingatlanok 
településképet érintő használatával kap-
csolatban.

Matus István főépítész ezzel kapcsolat-
ban a testületi ülésen elmondta: nagyon 
fontos dokumentumot fogadott el most a 
grémium. Terézváros speciális helyzetben 
van e téren, hiszen nincs még egy olyan ke-
rület, ahol ennyi védett érték lenne. Teréz-
városban több mint 650 ilyen épületet tar-
tanak nyilván. A főépítész arról is beszélt, 
hogy a dokumentumot két részre bontot-
ták: az egyikben szerepelnek a besorolások, 
a másik egy folyamatosan változó, aktuali-
zálható, naprakész helyzetet rögzít.

elfogadta a testület 
Terézváros Arculati Kézikönyvét
November 30-án tartott ülésén Terézváros képviselő-testülete egyebek kö-
zött elfogadta a kerület építészeti értékeinek védelmét is garantáló arculati 
kézikönyvét, döntött továbbá arról, hogy a megújuló Hunyadi téri vásárcsar-
nok Eötvös utcai fejépületében bérelhet irodát az Állambiztonsági Szolgála-
tok Történeti Levéltára.
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Levéltár költözhet 
a csarnok emeletére
A Hunyadi téri vásárcsarnok felújításával 
párhuzamosan már a helyiségek haszno-
sítását célzó munka is zajlik. Ennek köré-
be tartozik, hogy az idén nyáron az Állam-
biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltá-
rának főigazgatója azzal a kéréssel fordult 

az önkormányzathoz, hogy részükre a vá-
sárcsarnok Eötvös utcai fejépületének 2. 
emeletét iroda céljára adják bérbe. A levél-
tár közel húsz éve működik a Hunyadi té-
ri csarnok közvetlen szomszédságában. Az 
itt felmerülő többletfeladatok ellátása ér-
dekében létszámbővítés várható az intéz-
ménynél, ennek megfelelően új, a jelenle-

gi épületen kívüli irodák létrehozása vált 
szükségessé. A Hunyadi téri vásárcsarnok 
Eötvös utcai fejépülete elhelyezkedésénél 
fogva ideális lehetőséget nyújt erre. Az ön-
kormányzat számára – vagyongazdálkodá-
si szempontból – a bevétel növelése érde-
kében az ingatlanrész tartós hasznosítása 
indokolt, ezért a testület támogatta a bér-
beadást. Ennek megfelelőn a történeti le-
véltár vállalja, hogy saját költségén részt 
vesz az iroda kialakítási és a lépcsőház-re-
konstrukciós munkálataiban. Az önkor-
mányzat az iroda megvalósulását követően 
a 449 négyzetméteres helyiséget bérbe ad-
ja a levéltár részére harminc évre, havon-
ta nettó háromezer-harminc forint/négy-
zetméteráron.

Óvodavezetői 
pályázatokat írtak ki
A Fasori Kicsinyek Óvoda intézményveze-
tőjének, Barkóczi Mariannak és a Mesevi-
lág Óvoda intézményvezetőjének, Jámbor 
Zsuzsannának a vezetői megbízása 2018. 
július 31-én jár le. Ezért e két intézmény 
vezetői helyére a fenntartó önkormányzat 
pályázatot írt ki a törvényi feltételeknek 
megfelelően.

Alapítványokat támogat 
az önkormányzat
Papp László alpolgármester javaslatára és 
alpolgármesteri kerete terhére az önkor-
mányzat anyagilag támogatja a Kisebbsé-
gekért Pro-Minoritate és a Terézvárosi Tu-
dástér Alapítványt.

A Terézvárosi Tudástér Alapítvány 230 
ezer forintot kap projektor vásárlására és a 
két tannyelvű általános iskolában megren-
dezett népek napja című eseményen fellé-
pő vendégművész tiszteletdíjára.

A Pro-Minoritate Alapítvány 100 ezer 
forintos támogatásban részesül, amelyet a 
XXII. Csángó Bál megrendezéséhez hasz-
nálnak fel.

December 21-én lesz 
a közmeghallgatás

A testület döntése értelmében Terézvá-
rosban az idén december 21-én tartják a 
közmeghallgatást. Az érdeklődőket az 
eötvös10 kulturális színtér dísztermébe 
várják 17 órára. A közmeghallgatáson az 
önkormányzat beszámol az elmúlt idő-
szakról, a terézvárosi polgárok, helyi szer-
vezetek képviselői pedig javaslatokat te-
hetnek a képviselő-testületnek és felte-
hetik kérdéseiket is.

Simonffy márta
alpolgármester
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Lélegeztetőgépeket adományozott az önkormányzat

Hassay Zsófia elmondta: az Országos Men-
tőszolgálat és a terézvárosi önkormányzat 
együttműködésének hátterében a Merse 
Pál Gimnázium diákjait és tanárait ért köz-
lekedési tömegszerencsétlenség áll, ami ja-
nuár 20-án Verona mellett történt. A bal-
eset 17 halálos áldozatot követelt, az élet-
ben maradt utasok közül sokan megsé-
rültek, kórházba kerültek vagy ellátásra 
szorultak.

Az Országos Mentőszolgálat húszfős ko-
ordinációs csapata négy teljes felszereltségű 
esetkocsival azonnal a helyszínre indult. 
Megérkezésüket követően egy szálloda au-
lájában átmeneti rendelőt alakítottak ki, 
tartották a kapcsolatot a kórházakkal, az or-
vosokkal, a családokkal, és nekik köszönhe-
tő az is, hogy amint állapotuk engedte, ha-
zahozták a sérülteket – idézte fel a történ-
teket a polgármester, majd hozzátette: a 

kint rekedt túlélők és a hozzátartozók kap-
csolatteremtését, támogatását segítendő, az 
önkormányzat jegyzőjével maga is a tragé-
dia színhelyére utazott, ily módon közvet-
len tapasztalatot szerzett a magyar mentő-
szolgálat bajban tanúsított tevékenységéről. 
Ennek kapcsán fogalmazódott meg a gon-
dolat, hogy a helytállásért az önkormányzat 
háláját kifejezendő, az Országos Mentőszol-
gálatnak munkáját segítő adományt juttat.

Tájékoztatása szerint az erről való 
egyeztetéskor az OMSZ jelezte, hogy mo-
bil lélegeztetőgépekre lenne szüksége, az 
önkormányzat pedig kérésüket teljesít-
ve beszerezte a mintegy 13 millió forint-
ba kerülő négy életmentő készüléket, ame-
lyek a fővárosi mentőállomásokra kerül-
nek, ahonnan a terézvárosi lakosok ellátá-
sa is történik.  

Dr. Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója 
megköszönve az adományt, személyes em-
lékeit elevenítette fel. A baleset bekövetkez-
tekor mindössze öt napja állt az Országos 
Mentőszolgálat élén, amikor is szavai szerint 
mind a fővárosban, mind az ország legkü-
lönbözőbb pontjain egy emberként mozdult 
meg a szolgálat, hogy segítsen a tragédiában.

Hangsúlyozta, azóta számtalan fejlesz-
tés valósult és valósul meg a jövőben is, 
több olyan változás következett be, amely 
még egységesebbé és hatékonyabbá tette a 
mentést. Mint fogalmazott: minden olyan 
adományt örömmel fogadnak, amely a la-
kosságot szolgálva a betegellátás színvona-
lát emeli.

A tragikus veronai buszbaleset után nyújtott segítségért köszönetkép-
pen Terézváros önkormányzata négy modern, mentőautóba szerelhető 
lélegeztetőgépet vásárolt az Országos Mentőszolgálatnak. Az adományt dr. 
Csató Gábor főigazgatónak Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere és Papp 
László alpolgármester adta át.

Dr. Csató gábor és Hassay zsófia
a készülékek átadásán egy mentőautóban
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Az irodalom tere lesz a Jókai tér

Az önkormányzat elképzeléseit a közös gon-
dolkodásra invitáló meghívást elfogadó la-
kókkal Bundula Csaba, Terézváros vagyon- 
és jogi ügyekért, a tájékoztatásért és Simonffy 
Márta kultúráért és humánterületekért fele-
lős alpolgármestere, Matus István főépítész, 
valamint a két tervező, Szakács Barnabás és 
László Viktor ismertette.

Bundula Csaba hangsúlyozta: a végle-
ges tervek csak a környéken élők igényei-
nek feltérképezése, azok megvalósíthatósá-
gának kiértékelése, valamint a beruházásban 
társfinanszírozóként és egyes kérdésekben 
döntéshozóként is érintett Fővárosi Önkor-
mányzattal való egyeztetések után készülhet-
nek csak el. Mint jelezte, a lehetőségeket ille-
tően meghatározó szavuk van a közműszol-
gáltatóknak is, ugyanis a módosítások egy 
része csak az engedélyükkel hajtható vég-
re. A Jókai tér 400 millió forintos felújításá-
ról jelenleg még csak azokat a rajzokat tud-
ják bemutatni, amelyeket a tervezők – az ön-
kormányzat koncepciója alapján – több vál-
tozatban készítettek. 

Az alpolgármester határozottan kijelen-
tette, a tér felújítását követően nő a zöld fe-
lület, fák kivágására nem, legfeljebb néhány 
egyed áthelyezésére kerül majd sor. Hozzá-
tette: a Jókai teret az önkormányzat nem kí-

vánja megnyitni a vendéglátósok előtt. Sza-
vai szerint a park körül megmarad a mos-
tani kerítés, ezenkívül az önkormányzat a 
tér őrzéséről is gondoskodik. Összességé-
ben elmondható, hogy a meglévő értékek 
megtartásával az önkormányzat egy olyan 
21. századi pihenőparkot akar létrehozni, 
amely méltó a világörökségi területhez és 
azokhoz a fejlesztésekhez, amelyeket a vá-
rosrész közterein az elmúlt esztendőkben 
megvalósított.

Matus István főépítész a századfordu-
ló környéki és a jelenlegi Jókai teret bemu-
tató képekkel érzékeltette, milyen változáso-
kon ment át a terület az idők során. Hang-
súlyozta: az önkormányzat koncepciója sze-
rint egy háromfunkciós köztér jönne létre: az 
Andrássy út felőli részen, a szobrok körül egy 
találkozóhely, a közepén egy pihenő, sétálós 
rész, a hátsó fronton pedig egy író-olvasó ta-
lálkozóra, pódiumbeszélgetésekre alkalmas 
színpad épülne.

Szakács Barnabás tervező elmondta: a Jó-
kai tér az elképzelések szerint az irodalom te-
révé válna, ahol lehetőség nyílna kulturális 
rendezvények megtartására is. Az átalakítást 
követően is megtartaná pihenőpark jellegét. 
Áthelyezésével és lesüllyesztésével szinte el-
tűnne a teret jelenleg elcsúfító gáznyomás-

szabályozó, helyére egy vízjáték kerülne. A 
tér burkolatán egy olyan irodalmi sávot ala-
kítanának ki, ahol az egyes térköveken idéze-
tek olvashatók. A tér körül az utakat és a jár-
dákat egy szintre hozzák majd, ezáltal a je-
lenlegi kis park lényegesen tágasabbá válik. 
Latolgatják annak a lehetőségét is, hogy a 
parkolóhelyek számának csökkentésével nö-
velik meg a mostani területet. Tájékoztatása 
szerint a középső részben gyerekek és felnőt-
tek részére egyaránt jó szórakozást biztosító 
játszóelemek is lesznek. Megújul a világítás, 
új növényeket és automata öntőrendszert te-
lepítenek majd. Hangsúlyozta: a tervezés so-
rán az igényeket és a lehetőségeket messze-
menően igyekeznek összehangolni. Mint fo-
galmazott: a tér arculata rendezettebbé, szeb-
bé válik, ugyanakkor jelenlegi, kertszerű 
atmoszférája nem változik. 

A környéken élők többsége örömmel fo-
gadta, hogy több növény lesz a téren, ám a 
parkolóhelyek számának csökkentése lénye-
gesen kisebb tetszést aratott. A felszólalások-
ból kiderült, hogy sokan szeretnék, ha a gye-
rekeknek is lenne a téren játszóhelye.

Az elhangzottak kérdésekre, észrevételé-
re az alpolgármesterek, a főépítész és a ter-
vezők azonnal reagáltak. A tervezők számára 
vélhetően az lesz a legnagyobb kihívás, hogy 
megtalálják a módját annak, hogyan lehet a 
zöldterületet a jelenlegi parkolóhelyek meg-
őrzésével növelni. 

A találkozó végén a jelenlévők megálla-
podtak abban, hogy a későbbiekben újra asz-
talhoz ülnek.

Több zöld felület, cserjék és igazi kerti hangulatot teremtő növények, pihe-
nésre, üldögélésre csábító bútorzat lesz a megújuló Jókai téren. A gázszabá-
lyozó otromba felépítményének helyére vízjáték kerül, összhatásában egy 
tágasabb, rendezettebb park jön létre – hangzott el a tér átalakításáról szóló 
december 11-i fórumon.

Az első egyeztetés volt
a tér megújításáról
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show és a mikulás a jégpályamegnyitón

Szikrázó napsütés, ám már igazi téli hideg 
fogadta december 1-jén a Hunyadi térre ér-
kezőket. A csípős idő sem szeghette kedvét a 
csúszkálni vágyóknak, akik hamarosan bir-
tokba vették a kosárlabdapálya helyén kiala-
kított korcsolyapályát.

Harmadik éve, december elején nyitja 
kapuit a kicsik és nagyok által egyaránt köz-
kedvelt jégpálya, amit a terézvárosiak ingye-
nesen vehetnek igénybe.

Ahogyan az előző években, ezúttal is 
Hassay Zsófia polgármester köszöntötte az 
első korcsolyázókat, és kedves szavakkal 

emlékeztetett arra, hogy az idén is reggel-
től estig tart nyitva az este szépen kivilágí-
tott pálya.

Reggel 8-tól délig a terézvárosi intézmé-
nyek gyermekcsoportjai élveznek elsőbbsé-
get, a lakosságot délután várják. Kivételt je-
lentenek ez alól a hétvégék, ünnepnapok, il-
letve az iskolai téli szünet ideje, amikor a ke-
rületi lakosok a teljes nyitvatartási időben 
igénybe vehetik a korcsolyapályát. Decem-
ber 24-én a pálya 14 óráig, december 31-én 
16 óráig, január 1-jén pedig 12 órától lesz 
nyitva.

A 15 méter széles, 26 méter hosszú jég-
pálya közel 10 centiméter vastagságú, mes-
terséges temperálású, ami azt jelenti, hogy 
nem függ az időjárás viszontagságaitól. A 
jégpálya közepén Terézváros címere világít 
át a jégen.

A pályát teljesen ingyenesen használhat-
ja minden VI. kerületi lakos a lakcímkártyá-
ja felmutatása után, illetve a kerületben lé-
vő intézmények tanulói diákigazolványuk, 
vagy az intézmény vezetője által kiállított 
igazolásuk felmutatása után. A műjégpálya 
használatára jogosultak a kerületi intézmé-
nyek dolgozói és családtagjai is.

A sportolni, csúszkálni vágyók a helyszí-
nen felépített faházban korcsolyát kölcsönöz-
hetnek, éleztethetnek, az esténként szépen 
kivilágított pályán pedig zenei aláfestés teszi 
még élvezetesebbé a szabadidő eltöltését.

A korcsolyapálya ünnepélyes megnyitó-
ján az UTE korcsolyaszakosztályának tagjai 
a Karácsonyi mesék című jégtáncelőadást 
mutatták be nagy sikert aratva, majd a jelen-
lévők birtokba vehették a pályát. Meglepe-
tésvendégként megérkezett a Mikulás is, az 
önkormányzat munkatársai pedig forró teá-
val és punccsal kínálták a jelenlévőket

Kisebb és nagyobb gyerekek látványos show-műsorával nyitott meg 
december 1-jén a Hunyadi téri jégpálya, amely februárig ingyenesen
fogadja a terézvárosiakat.

A profik is elégedettek a pályával

A műsor előtt beszélgettünk az UTe 
korcsolyaszakosztályának tagjaival, 
akiknek a fellépés előtt már volt mód-
juk kipróbálni a terézvárosi jeget. Rádi 
Réka Csepke, Tomasoszki gréta és Cso-
mor Virág nikolett (képünkön) elmond-
ta: nagyon jó minőségű a Hunyadi téri 
pálya, ők is élvezettel használták. A lá-
nyok először meglepődtek azon, hogy 
egy kosárlabdapályából varázsoltak itt 
jégpályát, ám az eredménnyel ők is na-
gyon elégedettek voltak. mint mondták: 
nagyon jó ötletnek tartják, hogy a kerü-
leti gyerekek bármikor ingyen csúszkál-
hatnak, így bizonyára sokan kedvet kap-
nak a korcsolyázáshoz olyanok is, akik 
korábban nem próbálták.

Ünnepi díszbe öltözött a kerület

A hagyományoknak megfelelően december 1-jén felgyulladt Terézvárosban az ünnepi 
díszkivilágítás, amely amellett, hogy megszépíti esténként a kerületet, jelzi, elérkezett 
az advent, a várakozás ideje, a keresztény világ megváltója születésére készülődik. 

Az UTe korcsolyaszakosztályának 
jégtáncelőadása
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Egész estés programkínálattal ünnepelte első születés-
napját a Rózsa utcai SportPont december 4-én.

Nyílt nap: egyéves  
a sportPont

Egy esztendővel ezelőtt ünnepé-
lyes keretek között nyitotta meg 
Hassay Zsófia polgármester a VI. 
kerület sportközpontját a Rózsa 
utca 50. szám alatt. A gyönyörű-
en kialakított, kétszintes komple-
xumban minden korosztály szá-
mára kínálnak különféle mozgási 
lehetőségeket. Ez az első pillana-
toktól kezdve cél az önkormány-
zat 100 millió forintos beruházás-
sal létrehozott, hiánypótló intéz-
ményében. Az Eötvös10 Közös-
ségi és Kulturális Színtér keretein 
belül működő SportPontot mára 
megismerték, megkedvelték a te-
rézvárosiak.

„A kezdeti tesztüzem után 
egyre több vendégünk lett, mind 
többen járnak vissza hozzánk. A 
kerület iskolásai is rendszeresen 
nálunk tartják testnevelésórái-
kat, és a fiatalabbak mellett már 
az idősebb korosztály is képvisel-
teti magát a zumba gold óráknak 
köszönhetően” – tudtuk meg Kő-
rös Anikótól, a SportPont mar-
keting- és kommunikációs cso-
portvezetőjétől, aki azt is elárulta, 
hogy januártól szombaton is lá-
togatható az intézmény, egyelőre 
9–13 óra között.

„Ugyancsak jó tudni, hogy a 
SportPont januártól is változatlan 
árakkal várja vendégeit, a teréz-
városi lakosok, diákok és nyug-
díjasok továbbra is kedvezmé-

nyesen vehetnek részt a csopor-
tos órákon. Folytatódik a Páros 
jegy akció, a Várakozz csemetéd-
re sportosan akció, és baráti tár-
saságok, valamint céges csapatok 
tetszőlegesen választott időpont-
ban jöhetnek privát edzésekre. 
Örömhír, hogy havi egy-egy al-
kalommal nevesebb edzők is fel-
bukkannak a SportPontban: Ka-
tus Attila minden hónap első 
hétfőjén Body Tornát tart, min-
den hónap harmadik hétfőjén 
Stanilsava Chalova várja az ér-
deklődőket egy jó hangulatú és 
pörgős zumbaórára. Az árak 
ezekre az órákra változatlanok, 
viszont a Páros jegy akció nem 
érvényes. Továbbra is lehet jönni 
személyi edzésre és egyre népsze-
rűbbek a csapatsportok is” – so-
rolta Kőrös Anikó.

A születésnapi nyílt napot 
a nagyteremben Szívós Zoltán 
aerobicoktató köredzése nyitot-
ta, majd Stanislava Chalova ve-
zetésével Zumba Party vette kez-
detét. Eközben a kisteremben a 
csoportos foglalkozásokból adtak 
30 perces ízelítőket az oktatók. 
Az érdeklődők kipróbálhatták a 
funkcionális tréninget, az alak-
formáló tornát, a pilatest és az in-
tegrál jógát is. A galérián állapot-
felmérést tartottak, míg a büfénél 
étrend-kiegészítőket kóstolhattak 
a vendégek.

Karácsonyi ajándék 
a terézvárosi gyerekeknek
Kedves műsorral fogadták az óvodások és bölcsődések 
Hassay Zsófia polgármestert és Simonffy Márta alpolgár-
mestert, akik december 5-én a Játékvár Óvodában adták 
át a kerület kisgyermekeket nevelő intézményeiből érke-
zett küldötteknek az önkormányzat ajándékát.

Elsőként Hassay Zsófia köszön-
tötte a gyerekeket, minden jelen-
lévőnek áldott adventi készülő-
dést, karácsonyi ünnepet és sok 
szép ajándékot kívánt. Ezt követő-
en került sor a gyerekek műsorá-
ra. A Mesevilág óvodásai betlehe-
mest játszottak, Terézváros Egye-
sített Bölcsődéi, a Kincseskert, a 
Patrona Hungariae, illetve a Szív 
Óvoda fellépői Mikulás-váró és 
karácsonyi dalokat, verseket ad-
tak elő. A Fasori Kicsinyek Óvo-
dájának küldöttsége gitárkíséret-
tel énekelte el A télapó gyere már 
és a Hull a pelyhes fehér hó kez-
detű gyerekdalt. Az ünnepséget a 
házigazdák, a Játékvár Óvodába 
járó gyermekek műsora zárta.

A társaik előadását az utolsó 
percig példás csendben hallgató, 
olykor egy-egy dal éneklésébe be-
kapcsolódó gyerekek között óriási 
zsibongás tört ki, amikor az óvo-
dák csoportjainak szánt ajándé-
kok átadására került sor.

Az ünnepség után a polgár-
mester elmondta, az önkormány-
zat hagyományai szerint minden 
esztendőben meglepi a kerület 
óvodáit. Az ajándékok kiválasz-

tásakor a bölcsőde- és óvodave-
zetők, az óvó nénik, óvó bácsik, 
dajkák útmutatásait követik. 
Mint mondta, küldetését telje-
sítve átadta a játékokat, mégis – 
a gyermekek műsorának köszön-
hetően és az általuk készített, ne-
ki szánt meglepetéseket átvéve – 
megajándékozottként távozik. A 
játékok megvásárlását támogatta 
az OTP Bank is.

Az óvodások Mikulás-váró 
dalokat énekeltek

egyre népszerűbbek
a sportPont
egészségmegőrző
programjai
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székelyföldi óvónők Terézvárosban

November 29-én délután, a Mesevilág 
Óvodában találkoztunk a Kézdivásárhely-
ről érkezett óvónőkkel, akik éppen egy 
olyan bemutatófoglalkozáson vettek részt, 
ahol beszédzavaros gyerekek mozgással 
vaíló fejlesztését szemléltették a terézváro-
si pedagógusok.

A bemutató után Papp László alpolgár-
mester köszöntötte a vendégeket, majd az 
együttműködés előzményeiről szólt. 

„Kerületünk kiemelkedően jól műkö-
dő önkormányzati óvodarendszerében a 
sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek fel-
zárkóztatását is magas színvonalon végzik 
az óvónők. Ezt a munkát minden lehetsé-
ges módon támogatjuk, hiszen számunkra 
minden egyes gyermek egyformán fontos. 
Éppen ezért gondoltuk úgy, hogy a jövő-
ben segítjük testvérvárosunk, Kézdivásár-

hely pedagógusait is ebben a munkában, 
ugyanis értesültünk róla, hogy Románi-
ában nagyon szűkösek az ehhez szüksé-
ges keretek. A terézvárosi óvónőket kértük 
meg arra, hogy állítsanak össze egy prog-
ramot, amellyel átadhatják tudásukat szé-
kelyföldi kollégáiknak, és egy csomagot is 
készítsünk mindazon eszközökből és szak-
irodalomból, amelyek nélkülözhetetlenek 
a sikeres felzárkóztatáshoz. Nagyon örü-
lünk, hogy november 27-től négy napon 

át vendégül láthatjuk a Kézdivásárhelyről 
érkezett óvónőket, akik a Patróna és a Me-
sevilág Óvoda munkatársainak segítségé-
vel ismerkedhetnek a sajátos nevelési igé-
nyű gyerekek felzárkóztatásához szükséges 
módszerekkel” – hallhattuk az alpolgár-
mestertől, akik azt is elárulta, hogy a mód-
szertani segítség mellett Terézváros 250 
ezer forinttal támogatja az alakulóban lé-
vő kézdivásárhelyi SNI-központ eszközbe-
szerzését. Papp László arra is ígéretet tett, 
hogy a most elkezdődött program az idei 
tanév végén, illetve a következő tanév ele-
jén folytatódhat.

Mint megtudtuk, a három vendég a 
Kézdivásárhelyi Manócska Napközi Ott-
honban dolgozik, ez megfelel a magyar-
országi óvodáknak. Borcsa Mária, Bíró 
Réka Mónika és Veres Zita Katalin meg-
hatottan beszélt arról, hogy milyen nagy 
szeretettel fogadták őket Terézvárosban, 
milyen szívélyes volt velük mindenki, s 
rengeteg tapasztalattal gazdagodtak az 
itt eltöltött napok alatt. Beszámoltak ar-
ról, hogy náluk 700 gyermekre jut egy lo-
gopédus és egy pszichológus, akik az in-
tézmények között ingáznak. Ezért nagyon 
hasznos lenne, ha az óvónők is birtokában 
lennének olyan módszereknek, tudásnak, 
amelyekkel a különféle okok miatt segít-
ségre szoruló kicsiket tudják fejleszte-
ni. Ők maguk is szeretnék a most nálunk 
megszerzett tapasztalatokat munkájuk so-
rán hasznosítani, sőt otthon maradt kollé-
ganőiknek is átadni.

Mindhárman köszönetüket fejezték ki 
a terézvárosi önkormányzatnak és a prog-
ramjukat segítő munkatársaknak, akik a 
kevéske szabadidőt is gazdagon töltötték ki 
számukra

Testvérvárosunkból, Kézdivásár-
helyről érkezett kerületünkbe a na-
pokban három óvónő, akik a te-
rézvárosi pedagógusok munkáját 
tanulmányozhattáka, és a sajátos 
nevelési igényű gyerekek felzár-
kóztatásához szükséges eszközö-
ket is kaptak munkájukhoz.

Itthon érezték magukat Terézvárosban
bíró réka mónika életében először járt budapesten, mint mondta, számára különleges élményt 
nyújtott a fővárosunkban tett látogatás. Ahogyan fogalmazott: nem győzte csodálni az utcá-
kat, épületeket. bármerre vitt az útjuk a vI. kerületben, egyik ámulatból a másikba esett. ve-
res zita Katalin számára ismerősebb volt a közeg, ő ugyanis Kecskeméten járt főiskolára. mint 
mondta, számára is nagyon jó érzés, hogy ismét magyarországon tölthetett egy szűk hetet. A 
legszebb „vallomást” pedig borcsa máriától hallhattuk. Ő így fogalmazott:

– én már akkor elérzékenyülök, amikor átlépjük az országhatárt, és a helységneveket jelző 
táblákon végre nincs román felirat, csak a magyar szöveget látom. olyankor érzem, hogy haza-
értem. mert mi itt bizony otthon vagyunk... – mondta könnybe lábadt szemmel, miközben két 
kolléganője is egyetértően bólogatott.

Papp lászló alpolgármester
és a kézdivásárhelyi óvónők

a Mesevilág Óvoda foglalkozásán

Veres zita Katalin, Borcsa Mária 
és Bíró Réka Mónika
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Karácsonyi emlékek a jászolnál 
– biztonság és békesség
Sokan elmesélik a karácsonnyal kapcso-
latban, hogy gyermekkoruk legszebb él-
ménye, amikor várták a Jézuskát, izgultak, 
hogy vajon mit fog hozni nekik. Emlék-
szem én is, hogy december 24-én délután 
elmentünk a templomba a pásztorjátékra, 
amelyet az atya rendezett a hittanos gye-
rekekkel, ahol megelevenedett az evangé-
liumból a betlehemi történet. Azután el-
jött a szenteste és megláttuk a gyönyö-
rűen feldíszített, csillogó karácsonyfát, 

alatta pedig az ajándékokat a szobában. 
Izgalommal bontogattuk és boldogok vol-
tunk. Utána ünnepi vacsora a családdal. 
Arra is emlékszem, hogy nálunk mindig 
ott voltak vendégségben olyan idős csa-
ládtagok is, akik már egyedül éltek, hogy 
ne magányosan töltsék a szentestét, ha-
nem velünk, családi körben. Vacsora után 
játszhattunk az új játékokkal és indultunk 
a hidegben, sokszor hóban az éjféli misé-
re. Persze álmosak voltunk, de mégis óriá-
si dolognak számított, hogy ébren marad-
hattunk. Közben számolgattuk a házak 
ablakait, olyanokat, ahol kivilágított kará-
csonyfákat találtunk, és az volt közöttünk 

a legügyesebb, aki a legtöbb ilyet számol-
ta össze. Az éjféli mise elején az atya el-
helyezte a templomi Betlehem jászlába a 
kis Jézus szobrát, annak jeléül, hogy meg-
született a világ Megváltója. A gyönyörű 
karácsonyi énekek, a hatalmas tömeg a 
templomban kitörölhetetlen élmény ma-
radt, hiszen ilyenkor még azok is ott vol-
tak, akik talán az év többi vasárnapján 
nem jártak templomba, de Jézus születés-
napján eljöttek.

Kinek-kinek megvannak az ilyen, vagy 
ehhez hasonló emlékei, de mégis úgy érez-
zük, hogy olyan karácsonyok már soha töb-
bé nem lesznek, mint gyermekkorunkban. 
Az biztos, hogy a gyermeki, tiszta, gondta-
lan rácsodálkozás öröme nem is jöhet visz-
sza soha többé. Egyrészt talán azért, mert 
egész egyszerűen felnőttek lettünk és már 
nem tudunk úgy hinni, mint akkor. Tele va-
gyunk megoldhatatlan és nyomasztó ter-
hekkel, idegesen, feszülten keresünk vala-
mit, de nem találjuk, nem kapjuk meg azt, 
amit annak idején, és ezért csalódottakká, 
rendkívül érzékenyekké válunk, és megbán-
tottnak érezzük magunkat ezen az ünne-

pen. Még inkább így van ez, ha valaki, akit 
szerettünk már nincs ott a családi körben, 
vagy azért mert maga döntött úgy, hogy ki-
lép a családból, vagy egész egyszerűen elfe-
lejtett minket, és még egy SMS-t sem kül-
dött, vagy azért mert már meghalt és esetleg 
csak fényképét tudjuk a fa alá tenni.

Felhőtlen öröm és meghittség, mély-
ről jövő fájdalom és szomorúság egyaránt 
megjelenhet az évnek ezen a szent esté-
jén, mert minden változik körülöttünk, 
és egyre gyorsabban, egyre követhetet-
lenebbül. Már a Mennyből az angyalt is 
az okostelefonról keressük ki, mert úgy 
gyorsabban megy, de éppen nem tudjuk 
letölteni, mert nincsen wifi, és fejből-szív-
ből lassabban, de nyugodtabban már nem 
tudjuk elénekelni. Most, és nem szeretnék 
nagy szavakat használni, de talán jobban, 
mint bármikor, óriási szükségünk van az 
állandóságra, a mindig ugyanaz bizton-
ságára, nyugalmára és békéjére. Ezt pe-
dig egyvalakiben találhatjuk meg: „Jézus 
Krisztus ugyanaz tegnap és ma és mind-
örökké.” (Zsid 13,8.)

Amikor szenteste, akár otthon a fa alatt 
lévő kis Betlehembe, akár a templom-
ban benézünk a jászolban fekvő kisgyer-
mekre, köszönjük meg, hogy Ő, a Messi-
ás eljött erre a világra, és kérjük, hogy ad-
ja meg nekünk újra az Ő állandóságának 
biztonságát, békéjét, amire olyan nagy 
szükségünk van.

Avilai Nagy Szent Teréz-templomban 
(Király utca–Nagymező utca sarok) de-
cember 24-én, vasárnap 15 órakor kezdő-
dik a gyerekeknek a pásztorjáték két mai 
család élete történetén keresztül bemutat-
va, majd 24 órakor az éjféli mise. Decem-
ber 25-én, hétfőn, karácsony ünnepén va-
sárnapi miserend van: 9 órakor a Pásztorok 
miséje, 10-kor a karácsony ünnepi nagy-
mise, amelyen a Budapesti Énekes Iskola 
Mozart Koronázási miséjét énekli. A dé-
li mise 12 órakor, az esti pedig 18.30-kor 
kezdődik. Minden kedves terézvárosit vá-
runk szeretettel!

HorváTH zolTán aTya

KanonoK, esperes, Terézvárosi plébános
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tisztelt terézvárosi 
választópolgárok!
a Budapest vi. kerületi helyi választási iroda a 
2018–2019. évi általános választások lefolytatá-
sához szavazatszámláló bizottsági tagok jelent-
kezését várja. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXvI. tör-
vény (a továbbiakban: ve.) 17. §-a szerint a sza-
vazatszámláló bizottságnak csak a településen 
(budapest vI. kerületében) állandó lakóhellyel 
rendelkező, a központi névjegyzékben szerep-
lő választópolgár lehet tagja. A választási bizott-
ság választott tagja az lehet, aki az országgyűlé-
si képviselők választásán jelöltként indulhat, így 
a szavazatszámláló bizottság választott tagja le-
het minden nagykorú magyar állampolgár, kivé-
ve, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés 
büntetését, vagy büntetőeljárásban elrendelt in-
tézeti kényszergyógykezelését tölti.

A ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bi-
zottságnak nem lehet tagja a köztársasági el-
nök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegy-
ző, másik választási bizottság tagja, választá-
si iroda tagja, a magyar Honvédséggel szolgálati 
jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem 
lehet továbbá a választási bizottságok választott 
tagja, aki valamely párt tagja, a választókerület-
ben jelöltet állító jelölőszervezet tagja, a válasz-
tókerületben induló jelölt hozzátartozója, a köz-
ponti államigazgatási szervekről, valamint a kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
törvény szerinti központi államigazgatási szerv-
vel vagy a választási bizottság illetékességi terü-
letén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatá-
si szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, 
állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy 
más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban ál-
ló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá 
állami vezető sem.

A ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében 
a szavazatszámláló bizottság választott tagjá-
nak megbízatása a következő általános válasz-
tásra megválasztott választási bizottság alaku-
ló üléséig tart.

Kérem, hogy aki úgy érzi, hogy munkájával se-
gítené a választások lebonyolítását, és szemé-
lyével szemben kizáró ok nem áll fenn a www.
terezvaros.hu oldalról a „választások 2018–2019” 
menüpontból letölthető jelentkezési adatlap, a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzá-
járuló nyilatkozat kitöltésével és aláírásával je-
lentkezhet legkésőbb 2018. január 15. napjáig:
– személyesen a budapest Főváros vI. kerü-
let Terézvárosi Polgármesteri Hivatal szervezé-
si csoportjánál (1067 budapest, eötvös u. 3., 100-
as szoba) vagy Ügyfélszolgálatán (1067 buda-
pest, eötvös u. 4.),
– postai úton a budapest Főváros vI. kerület Te-
rézvárosi Polgármesteri Hivatal szervezési cso-
port, 1067 budapest eötvös u. 3. címen.

A szavazatszámláló bizottsági tagok jelentke-
zésével kapcsolatosan hivatali munkaidőben te-
lefonon is érdeklődhet a 06(1) 815-2112 telefon-
számon.

Kérem, hogy jelentkezésük során vegyék figye-
lembe, hogy a választások napján a szavazat-
számláló bizottság munkájában történő köz-
reműködés jelentős fizikai és szellemi megter-
heléssel jár, valamint a döntések meghozatala-
kor nagyfokú odafigyelést igényel! Tájékoztatjuk 
önöket, hogy a szavazatszámláló bizottságok 
tagjait budapest Főváros vI. kerület Terézvá-
ros Önkormányzat Képviselő-testülete választja 
meg. A megválasztott szavazatszámláló bizott-
sági tagok – valamennyi választást megelőzően 
– kötelesek a bizottsági tagok részére szervezett 
felkészítő oktatáson is részt venni.

Tájékoztatom önöket, hogy a szavazatszámlá-
ló bizottság választott tagjai munkájukért tisz-
teletdíjban részesülnek, és a választást köve-
tő napon a napi munkavégzés alól mentesül-
nek a ve. 15. § (1) és 19. § (2) bekezdésében fog-
laltak alapján.

pályázat
A mária rádió pályázatot hirdet középiskolás diákok és egyetemisták számára. a pályázat célja, hogy a fiatalok megörökítsék a 
számukra fontos értékeket, s rövid videófilmek formájában feldolgozzák azokat.
A mária rádió olyan kisfilmek elkészítését várja, amelyek maximum 2 percben az alábbi fogalmak valamelyikét dolgozza fel: 
család, testvériség, erkölcs/becsület, igazság, béke, szeretet, erőszakmentesség, függőségektől való szabadulás. A pályamű-
vek a megadottak közül egy témát dolgozzanak fel dokumentumfilm vagy játékfilm formájában. Az alkotásokat mobiltele-
fonnal rögzítsék. A pályaműveket a megadott honlapra tölthetik fel 2018. március 31-ig: http://feltoltes.mariaradio.hu:8080/
videopalyazat/

A díjazottak nyereményei:
– az első 3 helyezett kisfilmjeinek részleteit levetítik a közszolgálati média vallási műsoraiban
– az első helyezett (fődíjas) nyereménye egy mobiltelefonhoz használható előlencse
– a nyertesek bemutatása a mária rádió műsoraiban és havonta megjelenő magazinjában
– a nyertes videó elhelyezése a rádió honlapján. A zsűrizés több körben zajlik.
A 2018. március 31-ig beérkezett pályaművek közül a zsűri kiválasztja a legjobb 30 videót, majd ezekre a mária rádió Facebook-
oldalán lehet szavazni 2018. április 15-től május 15-ig. Az első tíz legtöbb szavazatot kapott pályamű közül választja ki a zsűri a 3 
legjobb alkotást, és hirdeti ki május végén. A zsűri elnöke dér andrás filmrendező.

Ötvenéves a pedagógiai szakszolgálat

November 26-án este a budapesti Avilai Nagy szent Teréz-
templomban megnyitották varsányi Katalin szűz mária vá-
lasztott vitéze című, szent Lászlóról szóló fotókiállítását.

Az érdeklődőket Horváth zoltán esperes, kanonok, a 
templom plébánosa köszöntötte. Kiemelte: ebben az évben 
végig szent Lászlót ünnepeltük, és ennek a méltó megkoro-
názása szeretne lenni ez a fotókiállítás. ez az esztendő az ő 
trónra jutásának 940., szentté avatásának 825. évfordulója. 

A kiállítást Prokopp mária művészettörténész nyitot-
ta meg. 

varsányi Katalin (képünkön) a mostani tárlat megszületé-
séről elmondta: fivérét Lászlónak hívják – névnapjára hosszú 
időn keresztül a szent László-ábrázolásokat lefotózó fény-
képeket ajándékozta neki. ezekből állt össze ez a kiállítás, 
amely tematikus rendben mutatja be a szent László-ábrázo-
lásokat. A tárlat év végéig tekinthető meg. 

A rendezvény résztvevőit bé-
ki Andrea, a Fővárosi Pedagó-
giai szakszolgálat vI. kerületi 
Tagintézményének igazgató-
ja köszöntötte, majd simonffy 
márta, Terézváros alpolgár-
mestere nyitotta meg a ren-

dezvényt. mint mondta, kö-
szönet illeti mindazokat, akik 
pedagógusként gondját vise-
lik, oktatják, nevelik a felnö-
vekvő generációkat. munkájuk 
felelősségteljes és megbecsü-
lésre méltó. Az önkormány-

zat pedig a maga eszközeivel 
igyekszik segíteni ezt a tevé-
kenységet.

A következőkben debnár 
László, a belső-Pesti Tankerüle-
ti Központ képviseletében szólt 
a jelenlévőkhöz. beszédében ő 
is említést tett arról, hogy a vI. 
kerületi önkormányzat – bár a 
fenntartás elkerült innen – nem 
szakadt el a területén lévő okta-
tási intézményektől. 

A felvezető gondolatok után 
zenés, labdás bemutató kere-
tében a mesevilág Óvoda óvo-
dásaival találkozhattak a szak-
mai nap résztvevői. Az ötven-
évnyi történelmet az előadók 
egyfajta időutazás keretében 
egymást váltva elevenítették 
fel. A programot színesítette 
az erkel Ferenc általános Isko-
la 1. osztályos tanulóinak a ze-
ne nyelvén tett időutazása. A 
szakmai nap kötetlen beszél-
getéssel zárult.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. kerületi Tag-
intézménye megalapításának 50. évfordulója alkal-
mából rendezett jubileumi ünnepséget és szakmai na-
pot az Eötvös10-ben.

varsányi Katalin fotókiállítása szent Lászlóról

Forrás: mAgyAr KurIr

a mesevilág óvoda gyerekeinek 
zenés, labdás bemutatója
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aBLakJaVÍtÁs! WWW.
aJtoaBLakdoktor.hU
23 éVe VÁLLaLom kedVezŐ Ára-
kon aBLakok, aJtók JaVÍtÁsÁt, 
iLLesztését, zÁrak CseréJét, 
Festését, hŐsziGeteLŐ ÜVeGezé-
sét, sziGeteLését GaranCiÁVaL. 
FeLmérés dÍJtaLan! horVÁth 
Ákos  teL.: 06 70 550 02 69

kastéLyok Berendezéséhez vásá-
rolok antik bútorokat, festményeket, 
bronz tárgyakat, 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

mindennemű régiséget vásárolok díjta-
lan kiszállással. bútort, festményt, por-

celánt, kerámiát, bronz- és fémtárgya-
kat, csillárt, szőnyeget, bizsut, boros-
tyánt, órákat, könyvet, kitüntetést, jel-
vényt, képeslapot, háborús tárgyakat, 
bakelit hanglemezt, híradástechnikát, 
fényképezőgépet és objektíveket, teljes 
hagyatékot. Lomtalanítást is. Pintér Ni-
koletta: 466-83-21, 06-30-973-4949

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

zárszerelést, küszöbkészítést, ajtó-, 
ablakillesztést, mázolást, szigetelést, 
pántok, zsanérok cseréjét vállalom. szi-
geti László 
Tel.: 251-94-83, 06-20-381-6703

VÍzszereLés, csapok, szifonok, 
vécécsészéK, vécéTArTáLYoK 

cseréje, javítása. mosó-, mosoga-
tógépek bekötése. Tel.: 06-30-447-
36-03

GÁzkészÜLékJaVÍtó! héra cserép-
kályhaégők, gázkonvektorok, tűzhe-
lyek, FéG vízmelegítők javítása, kar-
bantartása. Tel.: 220-9765, 06-20-
432-5598, bán László

ingatlanirodánk eladó budapesti la-
kásokat/házakat keres ügyfeleinek. 
Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, 
ügyvéd ingyenes. Ismerősének la-
kása eladó? Hívjon, ajánlási jutalé-
kot kap! Laurus Ingatlan, Tel.: 06-20-
960-0600

arany, ezüst, borostyán, festmény, 
bútor, szobrok, és régi pénzek felvá-
sárlása azonnal kp.-ban. Teljes kö-
rű ügyintézés üzletünkben vagy akár 
önnél. Teljes diszkréció. cím: Hollán 

ernő u. 4. Tel.: 350-43-08, 06-70-
884-40-84

a négy muskétás és dance solution 
company oktatói munkára táncosokat, 
szakképesítéssel rendelkező tanárokat 
keres. Ingyenes képzés. versenyképes 
jövedelem. érd.: bede melinda – bede.
melinda.4m@gmail.com

közös képviselet! Társasházkezelés! 
Kérjen ajánlatot! dr. bíró Anna, 1067 
bp., Teréz körút 21., 06 (1) 200 49 72, 
www.bpik.hu, info@bpik.hu

korrepetálást vállalok matematikából, 
fizikából, kémiából. Házhoz megyek 
hétvégén is. Tel.: 06-70-554-1395

Fiatal, stabil egzisztenciájú értelmisé-
gi házaspár ottlakás nélkül életjáradéki 
vagy öröklési szerződést kötne gyerme-
kének. Tel.: 06-70-252-48-97

pÁLyÁzati FeLhÍVÁs
a terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjra történő jelentkezésről

Budapest Főváros Vi. kerület terézváros Önkormányzatának képviselő-testülete a 11/2015. (iV. 30.) helyi rendelete 
alapján a szociálisan rászoruló kerületi fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében pályázatot hirdet teréz-
VÁrosi FeLsŐoktatÁsi ÖsztÖndÍJra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a legalább a pályázati felhívás közzétételét megelőző 30. naptól bejelentett terézvárosi la-
kóhellyel rendelkező
– magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésben 
résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a pályázat benyújtását megelőző félévben 3,5 tanulmányi átlagot el-
érő hallgatók, valamint
– magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményébe teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésre felvé-
telt nyert jelentkezők, akik a Humán bizottság döntéshozatalát megelőző időpontig aktív hallgatói jogviszonyt létesíte-
nek és a középiskola utolsó tanévének végén szerzett tanulmányi átlaguk legalább 3,5, továbbá
– családjukban a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyha-
vi átlagát figyelembe véve, az egy főre jutó havi jövedelem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíjnak a pályázati 
felhívás közzététele időpontjában irányadó legkisebb összege négy és félszeresét (128 250 Ft-ot) és
– szociálisan rászorulónak minősülnek.

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

Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjban legfeljebb 4 alkalommal részesülhet a pályázó. 

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

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

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

A pályázat benyújtásakor a polgármesteri hivatal munkatársa a személyes adatokat igazoló okmányok alapján ellen-
őrzi az adatlapon szereplő személyes adatok valódiságát. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy ada-
tait – a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett – az önkormányzat a szükséges időtartamra nyilvántartásba 
vegye. A nem személyesen benyújtott pályázatot el kell utasítani.

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

a pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28. 
a pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.
a pályázat benyújtásának helyszíne:  budapest Főváros vI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgálta-
tási Főosztályának 411-es szobájában (1067 budapest, eötvös utca 3.).

A hivatkozott rendelet szövegének nem megfelelő pályázatok érvénytelenek. 
           Humánszolgáltatási Főosztály 

tÁJékoztató
 a 2018. évi várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról

Felhívjuk minden terézvárosi gépjármű-üzembentartó figyelmét,
hogy a lakossági várakozási hozzájárulások kiadására  a Budapest Vi. kerü-
let, szófia utca 7. szám alatt kialakított ügyfélszolgálati irodán kerül sor.
az ügyfélszolgálati iroda 2018. január 2-án, kedden 10.00-kor kezdi meg 
működését, és 2018. január 31-én, szerdán 16.00-kor fejezi be azt.

nyitvatartási idő: hétfő: 8.00–18.00, kedd: 10.00–18.00, szerda: 8.00–16.00, 
csütörtök: 10.00–18.00, péntek: 8.00–13.00.

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

A kérelemhez szükséges bemutatni a hozzájárulás jogosságát igazoló ere-
deti dokumentumokat, vagy meghatalmazással történő ügyintézés esetén 
azok másolatait (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, forgalmi enge-
dély, szükség esetén munkáltatói igazolás, aláírási címpéldány, lízing-, illetve 
bérleti szerződés, adóigazolás).

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

Amennyiben lakásonként két gépjármű lakossági várakozási hozzájárulása 
iránt is érkezik kérelem, a jogosultaknak nyilatkozniuk kell arról, hogy melyik 
gépjármű minősüljön az elsőnek és a másodiknak. egybehangzó írásbeli nyi-
latkozat hiányában várakozási hozzájárulás nem adható ki.
a matrica a kiadás napjától a következő év január 31-ig érvényes.

A gazdálkodói, az egészségügyi és az ideiglenes (szervizelés, javítás idejére ki-
adható) várakozási hozzájárulások, valamint a magyar állami operaház kör-
nyékére mint védett övezetre vonatkozó lakossági behajtási hozzájárulások 
ügyintézése hivatali ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján (eötvös utca 4.) történik. 

Az operaház környékén mint védett övezetben állandó lakcímmel rendel-
kező lakosok lakossági várakozási hozzájárulásainak kiadását szintén a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (eötvös u. 4.) végzi.

2018 februárjától a lakossági várakozási hozzájárulások ügyintézése is a 
polgármesteri hivatal eötvös u. 4. szám alatti helyiségében történik.

Amennyiben a kérelmező természetes személy lakossági várakozási hozzá-
járulást igényel; valamint a kérelmező az érintett gépjármű üzemben tartója, 
Terézvárosban állandó lakcímmel rendelkező lakos; és egy állandó lakcímen 
egy autóra kérnek csak engedélyt, a 2018. évre vonatkozó lakossági várakozási 
hozzájárulás iránti kérelem 2018. január 2. napjától postai úton, illetve elektro-
nikus úton is benyújtható. A kérelem beadásánál legyenek figyelemmel arra, 
hogy a lakossági várakozási hozzájárulás elbírálási határideje 15 munkanap.

A lakossági várakozási hozzájárulás a terézvárosi önkormányzat tulaj-
donában álló közterületeken, valamint a Király utca mindkét oldalán és a bp. 
vII. kerületben a Király utcára merőleges utcákban az első keresztutcáig ter-
jedő várakozási területeken díjmentes és időtartam-korlátozás nélküli vára-
kozást biztosít.

Az ügyintézéssel kapcsolatos további információk, a várakozási hozzájárulá-
sok kiadásának feltételei a www.terezvaros.hu honlapon érhetők el.
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– Zenészcsaládba született és a világ 
egyik legismertebb prímása lett. Termé-
szetes, hogy továbbvitte édesapja hiva-
tását?
– Nem mondanám, mert a sportot, azon 
belül a focit nagyon szerettem és szeretem 
ma is. Egyetlen pillanatra meg is inogtam 
az ötvenes évek derekán, amikor az Arany-
csapat sikert sikerre halmozott, és minden-
áron focista akartam lenni. Szinte minden 
szabadidőmet a grundon töltöttem. Aztán 
mégis csak hegedűt fogtam a kezembe…

– Gyerekként volt játék hegedűje?
– Nem, játék focim volt… Édesapám nem 
akarta, hogy korán vegyek kézbe hegedűt. 
Talán igaza volt, hétévesen nem marad-
tam le semmiről. Az első hegedűm feles 
volt, nem egynyolcados, mint sok gyerek-
nek, amivel tanulni kezdenek. Az unokám-
nak, Ferikének pedig egynegyedes volt kis-
korában. A családomról annyit, hogy apám 
híres zenekarvezető volt Kaposvárott, én a 
Sánta zenészdinasztia negyedik tagja va-
gyok. Az öcsém is zenekarvezető, hegedűs 
lett, bár zongorázni tanult az elején. A fi-
am szintén kiváló hegedűs, a lányom pedig 
zongoraművész.

Édesapám arra törekedett, hogy belő-
lem komoly zenészt neveljen, hogy klasz-
szikus zenét játsszak. Édesanyám a híres 
Toki-Teknős zenész család leszármazottja, 
aki egyszerű, szerény háziasszonyként él-
te az életét, apámmal ellentétben, aki iga-
zi bohém, vezető típus volt odahaza és a 
zenekarában is. Szigorú volt velem, ami-
nek meg is lett a gyümölcse, felvételi nél-
kül vettek fel a pécsi zenei középiskolába, 
ami óriási dolog volt. Drága szüleim nem 
hagyták, hogy elkallódjak, első dolguk az 
volt, hogy Pécsre cseréltek lakást.

– Mikor talált rá először a hegedű lelkére?
– Eltelt néhány év a kezdetektől, mire rálel-
tem, de tizenegy évesen már egészen biz-
tosan, amikor életemben először kísérhet-
tem egy igazi sztárénekest, Palló Imrét, aki 

meg is dicsérte a játékomat. Akkor érez-
tem meg igazán ennek a hangszernek a va-
rázsát, a lelkét. Szivacsként szívtam ma-
gamba a tanárok minden szavát. Lehota 
Dezső mutatta meg először a zenei frázi-
sokat, amiért ma is hálás vagyok neki, de 
Graf Tildi néninek köszönhetem, hogy 
idáig jutottam, mert minden fortélyra 
megtanított. Másodikban azt mondta, Fe-
ri, neked az érettségi után a Zeneakadémi-
ára kell menned. Akkoriban sok versenyt 
nyertem Pécsett, de ahhoz, hogy felvegye-
nek a Zeneakadémiára, még többet kellett 
gyakorolnom. Imádtam focizni, osztály-
társammal, a későbbi világválogatott lab-
darúgóval, Bene Ferivel rúgtam a labdát. A 
sport nagy csábítást jelentett, ezért a tanár-
nőm egyszer úgy döntött, hogy bezár egy 
osztályterembe, és addig ki nem engedett, 
amíg azt a bizonyos penzumot le nem gya-
koroltam. 1963-ban vettek fel a budapes-
ti Zeneművészeti Főiskolára. A tanárom, 
Ney Tibor a rádió szimfonikus zenekará-
nak vezetője volt. Elsőre sikerült a felvé-
telim, tizenhatan jelentkeztünk, abból két 
vidéki és két budapesti diákot vettek föl, 
én, hál’ Istennek, közöttük voltam.

– Milyen emlékeket őriz a Terézvárosból?
– A legszebbeket, hiszen a legterméke-
nyebb időszakomban éltem, tanultam ott, 
mert nemcsak odajártam iskolába, de a 
közvetlen közelébe költözött a családunk, 
a Kertész utcába, a Király utca mellé, így 
szinte minden időmet a Terézvárosban és 
környékén töltöttem. Sokat sétáltam az ut-
cáin, és vidéki fiúként rácsodálkoztam a 
nyüzsgő kulturális életére. A Zeneakadé-
mia elvégzése után pedig az Operettszín-
házban, majd az Operában játszottam, de 
amikor lehetőség nyílt, szólista, illetve ze-
nekarvezető lettem, méghozzá először kül-
földön. Hónapokig, sőt évekig játszottam 
Svédországban, majd Németországban a 
leghíresebb helyeken, később pedig bejár-
tam az egész világot, szinte minden földré-
szen koncerteztem.

– Sohasem gondolt arra, hogy kint ma-
radjon?
– Soha, pedig lakást is felajánlottak, de visz-
szatartott a hazaszeretet és a családi kötelék. 
Magyarország a hazám, az emberek itt sze-
retnek, ismernek, a szívem mindig haza hú-
zott. Anyukám egyszer sírva kért a telefon-
ban, nehogy kint maradjak, de nem volt ne-
héz szót fogadnom, mert eszem ágában se 
volt. Nem bántam meg a döntésemet.

– Kiket kísért és kiknek muzsikált a világban?
– A legnagyobb művészeknek és sporto-
lóknak, és a legnagyobbakkal léptem fel. 
Már harmadéves főiskolás koromban el-
kezdtem cigányzenét játszani, rendszere-
sen kísértem például a nagy sztárt, Kovács 
Apollóniát. Ez akkor remek kereseti lehe-
tőség volt, ki tudtam pótolni az ösztön-
díjamat. A tanáraim azt mondták, hogy 
mindez nem mehet a komolyzene rovásá-
ra. Nem is ment, mert el tudtam választani 
a klasszikus zenét a cigányzenétől, de van 
olyan kollégám, aki remekül játszik klasz-
szikus műveket, ám egy nótát sem tud el-
játszani. Ahogy mondjuk, nem élne meg 
asztalnál. A cigányzenéléshez ugyanis ér-
zelem és szív kell. Főiskolás koromban 
egyébként szalonzenét is játszottam. 

Sajnos már a cigányzene is inkább sza-
lonzene, ami azért alakult ki, mert a hazai 
vendéglőkben több a külföldi turista, mint 
a magyar. Azért zeneileg is profitáltam eb-
ből, mert nagyon sok fülbemászó olasz szá-
mot tanultam meg, ezért sem okozhatott 
gondot José Carrerasnak muzsikálni 2000-
ben, Genfben, az eljegyzésén. A műsor ele-
jén, a vacsora alatt magyar cigánymuzsi-
kát játszottunk, de megkérdezte, ismerem-e 
Leoncavallo Mattinatáját. Olasz nyelvből 
érettségiztem Pécsett, és ez a dal benne volt 
a vizsgaanyagban, így könnyen ment mind 
a társalgás, mind a zenélés. Roger Moore 
pedig, miután meghallotta a zenénket egy 
hotelben, meghívott a villájába muzsikálni. 
Nagyon szereti a csárdást, és ahányszor Ma-
gyarországra jött, mindig felkeresett, mert 
ragaszkodott a játékomhoz. 

– A magyarok is ilyen „ragaszkodók”?
– A zeneiskolai tanárom már kezdő korom-
ban azt mondta: nagyon ügyes vagy, gyako-
rolj sokat, de ne játszd a cigányzenét. Azt 
feleltem, ezt tessék megmondani apunak. 
Persze, hogy mindig játszottam, mert ez-
zel lehet igazán jó hangulatot teremteni, és 
a vendégek, a nézők ragaszkodnak hozzá.

Hegedűjátékával hódította meg a világot és későbbi feleségét, prí-
másként a legnagyobb művészeknek és sportolóknak húzta. Ifj. Sán-
ta Ferenc számos elismerést hegedült össze az évtizedek alatt, a leg-
rangosabb a Kossuth- és a Príma Primissima díj. Évekig a Terézváros-
ban, illetve a környékén élt és tanult, évtizedekig dolgozott az Ope-
rettszínházban és az Operaházban. Ma is nosztalgiával gondol azokra 
az időkre és a kerületre.

„A cigányzenéléshez érzelem és szív kell”
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– Mennyire függ játéka a közönségtől?
– Tény, hogy hatunk egymásra. A színpa-
di reflektorok miatt nem mindig látom a 
nézőket, de érzem őket, és a tapsukból tu-
dom a legjobban lemérni, hogy mennyi-
re hatottam rájuk. Jó érzés, amikor feltü-
zelem őket, mert a lelkesedésük még jobb 
játékra inspirál.

– Melyik országban tüzelhetők fel a leg-
jobban?
– Talán Japánban, ahol még az ismeret-
len művek interpretálásán is ugyanolyan 

lelkesen tapsolnak, mint az ismerteknél. 
Az olaszok szintén hasonlóan reagálnak, 
ha valami nagyon tetszik nekik, képesek 
„szétverni” a házat. De akárhol fordultam 
meg a világban, előbb-utóbb sikerült fel-
lelkesíteni a közönséget. 

– Milyen nagy a repertoárja?
– Több száz, vagy talán ezer mű is a fe-
jemben van, hegedűversenyek, barokk 
szerzemények, opera-, operettslágerek, 
világslágerek, magyar táncdalok, filmze-
nék, magyar nóták, klasszikus és modern 
dalok. Igyekszem széles zenei spektru-
mon működni, így nem tudnak sarok-
ba szorítani, bármilyen műfajban is kell 
helytállnom. 

– Játék közben mennyire kell figyelni a 
prímásnak a zenekar tagjaira, az énekes-
re és a nézőkre?
– Az énekesek azért is szeretnek velem 
szerepelni, mert a lélegzetükből is érzem, 
hogy mit akarnak. A zenésztársak pedig 
jönnek utánam, mint mondjuk én a kar-
mester után. 

– Milyen a jó prímás?
– A kollégákra jobban figyel, mint saját 
magára. S persze virtuózan játszik, érti az 
előadott művet és magával ragadja a kö-
zönséget. Élményt nyújt, tud szórakoztat-
ni, nem erőlködik, nem izzadságszagú a 
játéka. És élete a zene!

Temesi LászLó

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

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

2017. május 15–19.

A hibáért olvasóink elnézését kérjük!
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Ez a fiú lesz a férjem!
„Ferit a balatonon ismertem 
meg tizennyolc évesen, a ve-
le játszó unokatestvérem 
hívott, hogy nézzem meg, 
milyen tehetséges prímá-
suk van” – meséli a feleség, 
magdolna, vagy ahogy fér-
je hívja, csibi. – „esténként 
egy étteremben muzsikál-
tak, nappal pedig a balaton-
ban lubickoltak. éppen lá-
nyok gyűrűjében láttam meg 
őt, el is ment a kedvem az 
esti programtól. mondtam 
is az unokatestvéremnek, hogy nem megyek az étterembe. de ilyet még nem láttál, 
nem hallottál!” – csábítgatott. – „még hogy én nem láttam ilyet, gondoltam magam-
ban, amikor zenészcsaládból származom, apu cimbalmos volt, a nagybátyám prí-
más, én meg zongoráztam. szerencsére addig győzködött a rokon, amíg elmentem, 
és tényleg csodát láttam. Feri úgy hegedült, annyira elkápráztatott és elbűvölt a já-
tékával – s nem a kinézetével! –, hogy nem tudtam ellenállni neki, magamban mond-
tam is: »Na ez a fiú lesz a férjem!«”
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Két téli kép, nekem mindkettő azt bizo-
nyítja, hogy semmi sem változik. Az em-
ber bízik, reménykedik, igyekszik szebbé 
varázsolni azt, amiben él. Próbál hinni. 
Hogy nem egyformán, de mindenki gye-
rek marad és játszik. Mert mi mással ma-
gyarázhatnánk, hogy felnőtt emberek egy 
adott időben fák millióit viszik be a laká-
sukba, díszítik fel, helyeznek alá és köré 
színes csomagokat, majd énekelve és ál-
dozati fényeket gyújtva állják körül?

Fenyőfavásár 1959 decemberében a Hu-
nyadi téren, a csarnok előtt. Ormótlan téli-
kabátok, kendők, kalapok, kucsmák. Min-
den szürke, a tél hóval szikrázó fehérségé-
ből itt most semmit sem érzékelünk, csak az 
ünnep előtti nyüzsgést, a hideget. A Szófia 
utca és a Csengery utca sarkán már újra ép-

ségben magasodik a sarokház, amelyet há-
rom évvel korábban, 1956 őszén úgy szét-
lőttek, hogy valahány emeletén beláthatott 
a téren ácsorgó a szobákba.

Asszonyok és férfiak válogatnak a fák 
közt, hogy otthon, a gangon vagy az ud-
varon késsel, baltával talpba faragják, és a 
csenevész fenyőfából díszes, ünnepi kará-
csonyfa váljon.

Tudják, nekem nem a Mikulás vagy 
a Jézuska lelepleződése volt a csalódás. 
Igazság szerint nem is emlékszem rá, 
hogy mikor fogtam gyanút, hogy Szent 
Miklós püspök (a szocialista Télapó) és 
a Kisjézus nem létezik (vagy legalábbis 
nem úgy, ahogy én gondolok rájuk). Az 
igazi megrázkódtatást az jelentette, sok-
kal-sokkal később, amikor megtudtam, 
hogy a karácsonyfa-állítás nem ősi szo-
kás, hogy talán ezt is a németek találták 
ki, és Magyarországon, Pest-Budán az el-
ső fát Brunszvik Teréz grófnő állította a 
reformkor elején, 1820 körül. (Budapes-
ten az első decemberi fenyővásárokat az 

1850-es évek végén, az 1860-as évek ele-
jén tartották.)

Szép mese, akár még igaz is lehet, 
hogy Luther Márton volt az első német, 
aki gyertyával díszítette fel otthon a kará-
csonyfát. Állítólag egy téli este éppen ha-
zafelé baktatott, és midőn az égre pillan-
tott volna, egy fenyő tűlevelei közt elra-
gadóan szikráztak fel a csillagok. Ez adta 
neki az ötletet, hogy a családját is megör-
vendeztesse a gyönyörű látvánnyal.

Sokáig történész-régésznek készül-
tem, így korán tisztába jöttem azzal, hogy 
a pálmalevél, a szőlő, a zöld ág életszim-
bólum, és minden nép szokásaiban kap-
csolódik a téli napfordulóhoz (az észa-
ki féltekén december 21–22.), amikor az 
év leghosszabb éjszakája után ismét erő-
re kap az éltető fény. De a fejemben ennek 
semmi köze nem volt az üveggömbökkel, 
gyertyával, mézeskaláccsal, szaloncukor-
ral feldíszített illatos karácsonyfához.

A második kép az Andrássy úton ké-
szült 1958-ban. Jó volna megírni, kik 
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Tél!
Forrás: Fortepan, 1961
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vannak rajta. Hogy honnan hová tarta-
nak. Nem tehetem, mert nem tudom, kik 
néznek a lencsébe. Feltételezem, hogy 
anya és fia. Az arckifejezésükből arra 
gondolok, a fényképezőgép az apa kezé-
ben, aki csak másodpercekkel korábban 
adta ki a vezényszót: „Mosolyogni! Mo-
solyogjatok!” És ők mosolyognak. Nem 
igazán lelkesen, de mégis.

Szeretem ezt a képet. Több oka is en-
nek. Mintha Hanna Schygulla nézne a 
szemembe, Rainer Werner Fassbinder 
csodálatos színésznője, aki Maria Braunt, 
Lili Marleent, a keserű könnyű Petra von 
Kant szerelmét alakító Karint is játszotta. 
A fenegyerek Fassbinder és a feneleány 
Hanna. Lezáratlan életművének ma-
gyar vonatkozásai is vannak: játszott a 
Werckmeister harmóniákban és Sándor 
Pál 1988-as Miss Arizonájában is. (Utób-
biról, a híres-neves táncosnőről és üzlet-
asszonyról, aki világhírű mulatót üzemel-
tetett a pesti Terézvárosban, többször is 
ejtettünk már szót ezeken a hasábokon.)

Hát persze, tudom, hogy nem lehet.
Hanna Schygulla 1958-ban, amikor 

az Andrássy úti fotográfia készült, még 
csak tizenöt éves volt, a képen látható 
asszony tehát az anyja lehetne. Nem baj, 
jó volt eljátszani a gondolattal. Már csak 
azért is, mert a színésznő igazi karácso-
nyi ajándékként érkezett: december 25-
én született.

Azért is szeretem a képet, mert vala-
mi cinkosságot érzek a főszereplők közt. 
Valami történt. Éppen az előbb. Vagy 
történni fog. Mindjárt. Talán mégsem az 
apa kezében a gép? Akkor ki lehet…?

Még valamit szeretek.
Azt, hogy érzem a vitorlavászon ka-

bátok sprőd, viaszos tapintását. Emlék-
szem a duplakarikás övcsat működésére. 
A svájci sapka szorítására. A mozdulat-
ra, ahogy a bakancs szárára visszahajtom 
a vastag téli zoknit.

Emlékszem a szánkó lemezére. Ahogy 
figyeltük, hogy kopik le róla a bar-
na rozsda, miként lesz egyre csillogóbb 

és síkosabb. Emlékszem a tél szagára, 
ahogy megcsípi az orrcimpámat. Emlék-
szem a sózás nélküli időkben csontke-
ményre taposott hó végtelen göbeire és 
göcsörtjeire. Emlékszem a síkos és me-
redek úttesteken keresztül vezető kes-
keny hamuösvényekre. Emlékszem a zaj-
ló Dunára.

Jó, hogy nem tudok róluk semmit. Így 
azt gondolhatom, amit akarok. Hogy az 
asszony vegyészmérnök-kutató, akinek 
remek állása van. Hogy az apa süti el a 
gépet, vagyis nem ül börtönben, és olyan 
hivatása van – teszem azt, világosító a te-
levízióban –, hogy ő sem küld börtönbe 
ártatlanokat. Gondolhatom, hogy a kis-
fiú okos, különlegesen tehetséges, nem 
feltétlenül jó tanuló, aki a szegedi egye-
temre jár majd, onnan jut el Amerikába, 
a NASA kaliforniai kutatóintézetébe…

De az is lehet, hogy a Hunyadi térre in-
dult a család a szánkóval: fenyőfát venni.

Szalay GyörGy
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„A szép bőr egészséges, az egészséges bőr szép”

Kezdetben „csak” a saját extrém érzé-
keny bőrére akart megoldást találni, ne-
hezen viselte ugyanis, hogy semmilyen 
krémet nem tud használni, szinte min-
den termék kiütötte. Évek óta Düssel-
dorfban dolgozó kozmetikus nővére kül-
dött neki különböző krémeket, így tesz-
telte, hogy mi az, ami jó a bőrének. Az 
egyik külföldi biocég egyetlen széruma 
vált csak be a számára, de az abban lévő 
minimális tartósítószer sem tett jót egy 
idő után a bőrének. Viszont a krém egyik 
alkotóeleme a nanopeptid kiválónak bi-
zonyult a kísérletezés során, itt kezdő-
dött a nagy áttörés. 

Az egyik fő szempont a hatóanyagok-
nál az volt, hogy teljesen tiszta legyen, a 
másik pedig, hogy bőrazonos, hogy fel 
is tudjon szívódni, különben nem haté-
kony. Menet közben kitanulta az aroma-
terápiát is, folyamatosan bővítette az is-
mereteit. Amikor már tökéletesnek érez-
te a krémet útjára indította a webshopját. 
Első körben barátait, ismerőseit kezdte 
el kezelni, és örömmel tapasztalta, hogy 
a problémás bőr szabad szemmel jól lát-
hatóan gyógyul, javul a krémei hatására. 
Egyre nagyobb igény mutatkozott a ke-
zelésekre, így nyitotta meg Budán és Pes-
ten is a szalonját. Hatóanyag-kozmetika-
ként műkődnek, hazánkban magyar ter-
mékekkel ebben egyedülállóak. Több ko-
moly külföldi megkeresés és érdeklődés 
volt a terjeszkedés kapcsán, de Edinának 
ez nem elsődleges cél és valahogy min-
dig úgy érezte, hogy itthon tudnak a leg-
jobban fejlődni. Ráadásul ő maga is jelen 
van az üzletekben, ezt fontosnak és meg-
határozónak tartja, valamint, hogy elfo-
gadják a módszert, hogy a márka hiteles 
legyen. 

Edina szemléletében, bármilyen hi-
hetetlenül is hangzik ez a mai világ-
ban, nem a profitorientáltság az első. 
Többször volt, hogy fel akarta adni, de 
a sikerélmények, a pozitív visszajelzések 
mindig átlendítették a nehezebb idősza-
kokon. „A fő szempont az elkötelezett-
ség, a szakmai hivatás, és ha ebből még 
meg is lehet élni, akkor az nem rossz” 
– foglalja össze hitvallását. „Nem kezel-

jük, hanem ápoljuk a bőrt, a rozaceát, az 
aknét egyaránt. A készítmények egyen-
súlyi állapotot idéznek elő a bőrön, egy-
egy csepp elég belőlük, mert 100 szá-
zalék hatóanyagot tartalmaznak, amit 
a bőrre kenünk, az mind beépül, és in-
nentől kezdve gazdaságos is. Minden-
kinek személyre szabjuk a kezelést, az 
első lépés mindig az arcdiagnosztika. 
Először kezeljük a bőregyensúly eltoló-
dását, utána jöhet maga a bőr. Ez nem 
instant kezelés, nem lehet »letudni« 
ebédidőben. Nálunk szükség van a tü-

relemre, a bőr nem játék, idő kell neki 
a gyógyulásra, javulásra. Általánosság-
ban hozzánk azok jönnek, akiknél nagy 
a baj, akik már szinte mindent kipró-
báltak, »egy ház árát« az arcukra költöt-
ték. Nekik már van türelmük, hálásak és 
örülnek az apró javulásoknak is. Mind-
eközben mi is fejlődünk és egyre több 
tapasztalatot szerzünk.” 

Az öt éve indult cég mára hét termék-
családot és több mint száz saját termé-
ket használ a kezelésekhez és forgalmaz 
az otthoni ápoláshoz. Komplett a palet-
ta, a testápolótól a fényvédőig minden 
van, de a fő profil természetesen az arc-
ápolás. Vegyszermentesen, a teljességre 
törekedve, kompromisszumok nélkül, 
mert a szép bőr egészséges, az egészsé-
ges bőr szép.

Dr. Házi Edina gyógyszerész, natúrkozmetikum kutató-fejlesztő Te-
réz körúti szalonja ugyanolyan harmóniáról árulkodik, mint amilye-
nek a polcon sorakozó termékei, de ő maga is ezt sugározza. Csillog 
a szeme, amikor beszél, öröm hallgatni, egy pillanatig sem kérdés, 
hogy amit csinál, arra, nemcsak munkaként tekint.
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Főzzünk együtt…

karácsonykor

Borleves mandulával
Hozzávalók: 1000 ml száraz fehérbor, 8 
db tojássárgája, 7 ek. cukor, 1-1 citrom és 
narancs leve és reszelt héja, szegfűszeg, 
fahéj, 1-2 szem csillagánizs, 10-15 szem 
mandula
Elkészítése: A bort a fűszerekkel, a 
citrom és a narancs levével együtt fel-
forraljuk. (Forralt borhoz való fűszer-
keverékkel pótolhatjuk a fűszereket.) 
A tojások sárgáját a cukorral habosra 
keverjük, addig, amíg fehér színű nem 
lesz. Majd állandó kevergetés mellett 
óvatosan hozzáadjuk a forralt borhoz 
és kis lángon habverővel addig kever-
jük, amíg beűrösödik. Forrón, pirított 
mandulával megszórva tálaljuk.

Tárkonyos lazac
Hozzávalók: 4 szelet lazacfilé, 2,5 dl 
tejszín, 1-2 ek. aprított friss tárkony, 
1 citrom reszelt héja, 2 tk. citrom-

lé, 1 sárgarépa, 1 kisebb hagyma, vaj, 
só, bors
Elkészítése: A mártáshoz egy evő-
kanál vajon futassuk meg az apró-
ra vágott hagymát és a finomra re-
szelt sárgarépát. Öntsük fel tejszín-
nel, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, 
majd adjuk hozzá a citromlevet, a 
citromhéjat és a tárkonyt. Főzzük 
össze körülbelül 10 percig, hogy 
besűrűsödjön, és a tejszín átvegye 
a fűszerek ízét. Kevés vajat olvasz-
szunk fel egy serpenyőben és süs-
sünk benne meg a lazacfiléket. 
Frissen tálaljuk a mártással, burgo-
nyakrokettel vagy pirított burgo-
nyával. 

Karácsonyi sütőtöktorta
Hozzávalók: A tortához: 6 ek. len-
magliszt, 15 dkg vaj, 4 ek. cukor, 30 
dkg dió. A töltelékhez: 40 dkg sütő-

tök (kész püré is jó), 25 dkg natúr 
krémsajt, 1 ek. tápiókakeményítő, 
3 tojás, 1 tojássárgája, 1 cs. vaníliás 
cukor, őrölt szegfűszeg, fahéj, szere-
csendió
Elkészítése: A diót, a cukrot, a fa-
héjat és a lenmaglisztet daráljuk 
össze. Olvasszuk meg a vajat és ke-
verjük a lisztes masszához. Egy csa-
tos tortaforma alját béleljük ki sü-
tőpapírral és nyomkodjuk bele a 
masszát, simítsuk el, hogy a forma 
oldalára is jusson. A töltelék hoz-
závalóit keverjük el alaposan, ad-
dig, amíg csomómenetes nem lesz, 
majd töltsük bele a formába. Lég-
keverésen előmelegített sütőben 
160 fokon süssünk 75 percig, majd 
ha kihűlt, egy egész éjszakára te-
gyük hűtőbe. Tálalás előtt őrölt fa-
héjjal szórjuk meg, téli motívum 
sablonnal. 

A karácsony nemcsak a meghitt 
együttlétnek és az ajándékozás-
nak, hanem a közös étkezések-
nek is az egyik legfontosabb ün-
nepe. Azért mert karácsony van, 
senki nem tud többet enni, még-
is valahogy hatványozottan fon-
tos, hogy ilyenkor többféle íz ke-
rüljön az asztalra, mint a „sima” 
hétvégeken, megkülönböztetve 
az ünnep fontosságát. A halász-
lé, rántott hal, bejgli bevált hár-
masán túl is van ünnep, és gyak-
ran előfordul, hogy már minden-
ki „unja” kicsit a megszokott me-
nüt, de a sértődések miatt senki 
nem szól.

Ha évek, évtizedek óta a csa-
ládi hagyományoknak megfelelő 
a menü, akkor ne váltsuk le rög-
tön az összes fogást, de a válto-
zatosság kedvéért kísérletezzünk 
valami újjal is. Fordítsunk kü-
lön figyelmet az asztal és a teríté-
kek dekorációjára is, néhány ap-
ró kreatív ötlettel (például névre 
szóló kártyák) igazán emlékeze-
tessé tudjuk varázsolni az ünne-
pi asztalt is.
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Interaktív nyílt nap a szív oviban

Az ENSZ 1992-ben nyilvánította december 
3-át a fogyatékos emberek világnapjává, hogy 
felhívja a figyelmet a baleset, betegség, ka-
tasztrófa következtében fogyatékossá váltak 
problémáira. A Szív óvodában már hagyo-
mány, hogy évek óta programokat szervez-

nek erre a napra, Szakácsné Nagy Zsuzsan-
na óvodavezető számára különösen fontos, 
hogy a gyerekek és szüleik számára ne legyen 
tabu ez a téma.

A nyílt napra a Nem Adom Fel Alapítvány 
munkatársai érkeztek a kicsikhez, és közö-

sen táncoltak, sportoltak, kézművesedtek ve-
lük. A gyerekek bekötött szemmel gyurmáz-
tak, kerekesszékben kosárlabdáztak, így volt 
lehetőségük kipróbálni, hogy a fogyatékkal 
élők számára milyen nehézségek adódhatnak 
a mindennapi élet során.

A Nem Adom Fel Alapítvány 
munkatársai táncoltak, sportoltak, 
kézművesedtek a gyerekekkel
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Minden időszakban fontos a bevitele, de 
télen különösen, hiszen kutatások igazol-
ják, hogy a rendszeres C-vitamin-fogyasz-
tás segít megelőzni a meghűléses betegsé-
geket, enyhíti a megfázás tüneteit és gyor-
sítja a betegségek lefolyását. Már egyetlen 
narancs, grapefruit vagy citrom fedezi egy 
ember napi C-vitamin-szükségletét (50-
70 mg). A citrusfélék a C-vitaminon kívül 
tartalmaznak mindenféle B-vitamint (ki-
véve a B12-t), E-vitamint és folsavat. 

A C-vitamin a testünkben egyfajta vé-
dőpajzsként van jelen, ezért is különösen 
fontos, hogy mindennap pótoljuk. Első-
re úgy tűnhet, hogy a (megfelelő meny-
nyiségű) napi zöldség- és gyümölcsfo-
gyasztás fedezi a szervezetünk számára 
szükséges mennyiséget, de sajnos ez nem 
mindig van így, mert nem mindegy, hogy 
milyen formában fogyasztjuk. Ha fél órá-
nál tovább tart a sütés vagy a főzés, akkor 
jó eséllyel a vitamin tönkremegy, illetve az 
sem tesz jót a kedvező élettani tulajdonsá-
goknak, ha vas- vagy rézedényben főzzük. 
Ebből szinte egyértelműen következik, 
hogy miért nem javul a nátha vagy az inf-
luenza, amikor egész nap literszámra isz-
szuk a forró teát citrommal. A hirtelen hő-
től a citrom vitamintartalma lebomlik, és 
nem tud megfelelően hasznosulni. 

A folyamatos C-vitamin-bevitel azért 
is fontos, mert a kollagéntermelődésben 
is szerepe van, valamint a szív- és érrend-
szer munkájára is jó hatással van. Betegség 
esetén nyugodtan fogyasszuk a napi aján-
lott adag többszörösét, mert a szervezetünk 
mindennap veszít a C-vitamin-készletéből, 
és nem képes sem előállítani, sem pedig el-
raktározni. Szervezetünk a bevitt C-vita-
min-mennyiség számára szükséges részét 
használja fel, a fennmaradót kiválasztja, így 
az nyom nélkül távozik a vizelettel, vagyis a 
túladagolása nem lehetséges. 

Rengeteg jótékony hatása van a szer-
vezetre amellett, hogy hozzájárul az im-
munrendszer normál működéséhez. 
Csökkentheti a fáradtságot, a kimerültsé-
get, hatékony antioxidásként semlegesí-
ti a szervezetet károsító szabadgyököket. 
Támogatja az idegrendszert, ezáltal a nor-

mál pszichológiai funkciók fenntartását, a 
kollagénképzéssel részt vesz a csontok, a 
porcok, a fogak, a fogíny és a bőr megfele-
lő állapotának fenntartásában. Fokozza a 
táplálékkal bevitt vas bélrendszerből való 
felszívódását. Gyorsítja a sebgyógyulást és 
a kötőszövet regenerációját.

Dr. Szent-Györgyi Albert a C-vita-
minnal kapcsolatos felfedezéseiért ka-

pott Nobel-díjat. Ő napi 1000 mg-ot, 
de volt, hogy ennél is többet fogyasztott 
belőle, valószínűleg ennek is köszönhe-
tő, hogy 93 évig élt. Ehhez képest egy 
átlagember csak 80-100 mg-ot fogyaszt 
ebből a nélkülözhetetlen vitaminból. 
Az ismert citrusfélék mellett érdemes a 
csipkebogyót is fogyasztani, mivel a leg-
jobb C-vitamin-forrás, és több más vita-
mint is tartalmaz, illetve a szervezetben 
ezek felszívódását is segíti. A brokkoli, a 
papaja, a vöröskáposzta, valamint a ho-
moktövis ugyancsak kiváló, és ha No-
bel-díjat nem is, de egészséget minden-
képpen szerzünk velük.

minden napra c-vitamin!
A C a legismertebb vitamin, még a legkisebb gyermekek is tisztában 
vannak a fontosságával. Az emberi szervezet az összes vitamin kö-
zül ebből igényli a legnagyobb mennyiséget. Minden nap szükség 
van rá, olyan létfontosságú szerveink tárolják, mint a máj, a mellék-
vese vagy az agyalapi mirigy.
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megújul a faállomány a városligetben

A Liget Budapest Projekt megvalósítása so-
rán Magyarország történetének legnagyobb 
szabású kert- és tájépítészeti programját 
hajtják végre azzal a céllal, hogy az ország 
legrégebbi, sokak által pihenésre, sportolás-
ra, kikapcsolódásra használt Városliget újra 
élményt tudjon adni a látogatóinak. A park 
megújítása során eltűnnek a feleslegesen 
nagy területet elfoglaló töredezett útburko-
latok, a használton kívüli, leromlott állapo-
tú épületek, a ligetet övező kősivatag-par-
kolók, valamint az autóforgalom. Helyüket 
átveszik a szépen felújított zöld felületek, a 
gyerekek igényei szerint kialakított bizton-
ságos játszóhelyek, a korszerű sportpályák, 
az újonnan kialakított bicikliutak és a ku-
tyások számára kialakított élményparkok.

A Liget megújításával megbízott Város-
liget Zrt. a Liget teljes zöld felületéért fe-
lelős, így különös gondot kell fordítania 
a mintegy 7100 egyedet számláló faállo-
mány ápolására, táplálására, öntözésére, a 

betegek szakszerű kezelésére, gondozásá-
ra, szükségszerű ritkítására. Ezen felada-
tok között hangsúlyos szerepet kap a fák 
víz- és tápanyag-utánpótlása, a metszés, 
a növényegészségügyi beavatkozások, az 
emberi életet, egészséget veszélyeztető ré-
szek eltávolítása, valamint az állagmegóvás. 
Mindemellett fatelepítés is lesz a ligetben: 
elsősorban a történetiségnek megfelelő tér-
struktúra kialakítása a cél, illetve a lombko-
ronaszint kiegészítése, a flóra revitalizálása. 
Ez a munka kiterjed a meglévő burkolatok 
helyén létrehozott zöld felületek fásítására, 
illetve a hiányos fasorok kiegészítésére is a 
Liget belsejében.

Pontos nyilvántartás 
és állapotfelmérés a fákról
Ahhoz, hogy ez a munka megalapozott le-
hessen, a park napi szintű gondozását vég-
ző Főkert Zrt. összeállította a Városliget fa-
kataszterét, a valaha volt legpontosabb és 

legrészletesebb állapotfelmérő leltárt az it-
teni fákról. A fakataszter elsődleges célja 
az adott területen álló fák kertészeti szak-
mai nyilvántartása, ezzel elősegítve a fenn-
tartási munkák technológiai tervezhetősé-
gét, időrendi meghatározását. Emellett a jö-
vőben telepítendő és átültetendő fák, illetve 
a meglévő állomány védelmének érdekében 
a tervezők ökológiai kockázatelemzést is vé-
geztek és létrehoztak egy osztályozó táblá-
zatot, amelyben minden egyes fáról további 
adatokat gyűjtöttek. Így a szükséges közmű-
vek nyomvonalának meghatározásánál az 
adatbázis segítségével a tervezőknek meg-
felelő információjuk lesz a fák gyökérzeté-
nek kiterjedéséről, és ennek figyelembevéte-
lével tervezhetik meg az optimális elhelye-
zésüket.

A fák nyilvántartása mellett egészsé-
gük megőrzése érdekében különösen fon-
tos, hogy elvégezzék az indokolt beavat-
kozásokat, ezért elengedhetetlen a fák 

A Városliget gondozásával megbízott Főkert Zrt. felmérése szerint a park fáinak 85 százaléka ápolás-
ra szorul, 12 százaléka pedig egyenesen balesetveszélyes. Egy komplex ökológiai felmérés azt is kimu-
tatta, hogy a közpark szegényes élővilága magán viseli a több évtizedes gondozatlanság nyomait. A 
Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló, a teljes parkra kiterjedő megújításnál kiemelten fon-
tos szempont a balesetveszély kiküszöbölése, hogy a Városligetben álló fák ne veszélyeztessék a park 
használóinak testi épségét.

A parkfelújítás első ütemében ültetik a fákat a Városligetben
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alapos, minden kertészeti szempontra 
kiterjedő felmérése, amelynek alapján meg-
határozható a megfelelő kezelés. A fák el-
ső állapotmeghatározása a már említett fa-
kataszteri bejárásokon történik. Ez a mód-
szer elsősorban a fa egyes szerveinek vizs-
gálata, áttekintése, lényegében egy általános 
állapotvizsgálat. Amennyiben a fakataszte-
ri ellenőrzéskor nem állapítható meg egy-
értelműen a fa állapota és kora, akkor to-
vábbi részletes vizsgálatot is végeznek. A 
Városliget Zrt. kertészeti és dendrológus 
szakemberek bevonásával kialakított egy 
többlépcsős vizsgálati rendszert, a Városli-
geti Faápolási Protokollt, amely a hatályos 
jogszabályokon alapul, de még azoknál is jó-
val szigorúbb feltételeket tartalmaz. A pro-
tokoll alapján végzett favizsgálat célja a nö-
vény és közvetlen környezetének figyelem-
bevételével a fa fizikai és élettani tulajdonsá-
gainak leírása, a lehetséges veszélyforrások 
felderítése és minél részletesebb kivizsgá-
lása. A favizsgálat összetett folyamat, egyes 
elemei egymásra épülnek; a vizsgálat ad-
dig folyik, amíg egyértelmű eredmény nem 
születik. A vizsgálatot legalább ötéves szak-
mai tapasztalatot szerzett, a fa élettani és fi-
zikai tulajdonságait jól ismerő, „fából olvas-
ni tudó” szakemberek, dendrológusok vég-
zik. A vizsgálatok lezárulta után a folyamat-
ban részvevő összes szakértő véleményének 
figyelembevételével születik döntés a fa to-
vábbi sorsáról.

A Liget Budapest honlapján nyilvánosan 
elérhető Városligeti Faápolási Protokoll a 

garancia arra, hogy a szakemberek hozzá-
adott tudása alapján, a jogszabályi környe-
zetnek megfelelően és a közvélemény szá-
mára is teljes mértékben átláthatóan zaj-
lik majd a faállomány megújítása Budapest 
kedvenc közparkjában.

Elkezdődött a parkmegújítás
első üteme
Alapos előkészítő munka és kiterjedt tár-
sadalmi egyeztetést követően október-
ben megkezdődött a Városliget 100 hektá-
ros parkját érintő kert- és tájépítészeti meg-
újítás első üteme. Ennek keretében elkez-
dődik a Vakok kertje, az új sportpályák és 
a kutyaélménypark teljes növény- és faál-
lományának megújítását, amelynek első lé-
péseként összesen 17 új, egészséges és liget-
honos faegyedet ültettek el, amelyet továb-
bi 50 követ márciusig. Ezzel párhuzamosan 
pedig eltávolítottak 38 menthetetlenül be-

teg, balesetveszélyes vagy a Ligetbe nem va-
ló, invazív fajtájú faegyedet.

A fák eltávolítását megelőzte egy teljes körű, 
a Városligeti Faápolási Protokoll szerint vég-
rehajtott vizsgálat, amelyekből kiderült, hogy 
ezek a fák betegek, balesetveszélyesek, így kivá-
gásra érettek. A Városligeti Faápolási Protokoll 
alapján elkészített vizsgálatok egyesével meg-
tekinthetők a Liget Budapest Projekt honlap-
ján mindhárom érintett területre vonatkozóan, 
amelyekből részletesen és több szakember egy-
behangzó véleménye alapján kiderül, hogy mi-
ért van szükség ezen egyedek eltávolítására.

A park megújítás első ütemében már-
ciusig 19 fa átültetésére, illetve 67 új pél-
dányt elültetésére is sor kerül, amelyek kö-
zül 17 november folyamán már be is költö-
zött a ligetbe. A parkmegújítás első ütemé-
nek befejeztével összességében jóval több, 
csak egészséges, ligethonos és várostűrő faj-
tájú fa lesz. (X)
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+
+5%

 

zöld
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+ 6X
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+
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több 
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Sétaút

Jól érzik magukat az átültetett 
fák a Városligetben
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Festőkés
Stenger Györgyi kiállítása
Megnyitó: 2018. január 17., szerda 19.30
A kiállítás díjtalanul megtekinthető 2018. március 4-ig. 

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

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

Táncolda
2018. január 5., 19., péntek 17.00
Vezeti: Egerer Tímea óvodapedagógus és néptáncos
Jegyár: 500 Ft/fő, terézvárosiaknak 250 Ft

Herencsár Viktória Nemzetközi 
Újévi Cimbalomkoncertje
2018. január 12., péntek 19.00
Klasszikus, népzenei, világzenei és jazz feldolgozások 
Jegyár: 1500 Ft
Jegyvásárlás az Eötvös10 jegypénztárában és a jegy.hu-n.
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„ElőadáSOKK”
2018. január 23., kedd 18.30
Az evés lélektana - dr. Forgács Attila 
klinikai szakpszichológus, gasztropszichológus
Jegyár: 1600 Ft, diák/nyugdíjas/pedagógus 1200 Ft;
terézvárosiaknak 800 Ft

Útibeszámolók 
2018. január 11., csütörtök 18.30
Miért éppen Alaszka? - Kisgyörgy Éva 
a travellina.hu blog szerzőjének előadása

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

Dokumentumfilmklub
2018. január 29., hétfő 18.00
Bartók                 Rendező: Sipos József
Jegyár: 300 Ft

Nosztalgia táncklub  
2017. december 20., szerda 15.00 Kristály duó
VÁLTOZÁS! 2018-tól kéthetente keddenként 
2018. január 2., kedd 15.00 Kristály duó
2018. január 16., kedd 15.00 Bakacsi Béla
Jegyár: 500 Ft, terézvárosiaknak 250 Ft
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