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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. minden páros héten csütörtökön 17-18 óra.
 mi Hazánk mozgalom egyéb időpont egyeztetés alapján a +363 30-571-7214 
 terézvárosi képviselői iroda számon és a dohany.gabor@mihazank.hu címen

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

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

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

országgyűlési képviselő  

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

közérdekű
Önálló rendőrkapitányság
bp. vI., szinyei merse u. 4. Tel.: 461-8141

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budapest főváros Kormányhivatala
vi. kerületi Hivatala Kormányablak
1062 budapest, Andrássy út 55. Telefon: 795-8690 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd 8.00–
17.00, szerda 8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–14.00.

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

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

Az állandó bizottságok elnökeinek, 
tagjainak névjegyzéke 

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

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

Humán bizottság
Császárné Csóka Ilona elnök, dr. szili Kovács
Tibor alelnök, Hegyi András József, matokanovic
Lídia, Wizer László ernőné, mihályfi mária, bencsik 
zoltán, soós Andrea

Választókerületek képviselői

evK.    Név                   iNTézméNy  A fogAdóórA idŐpoNTjA

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

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

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

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

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

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

10.   Hatvani Csaba Idősek Klubja minden hónap 1. hétfőjén
   benczúr u. 35/c 17-től 19 óráig
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fókusz

Köszönet
és jutalom
az áldozatos munkáért

5. fókUSz  minden ember képes jót cselekedni
6. önkormánYzat  elismerték a kerületi
 rendőrkapitány munkáját
8.  közöS ÜGYeink  Új játszóudvart kaptak
 a szív óvodások
9.  közöS ÜGYeink  nemzetiségek műsora
 az eötvös10-ben
10–11.  közöS ÜGYeink  nyílt hét a Terézvárosi 
 Család- és Gyermekjóléti Központban
12. mozaik   születésnap
 A zeneakadémia felhívása
13. mozaik   Aranypengék, egy olimpiai diadalról
 „Angol” könyv az Aranycsapatról
 átfogó ellenőrzés a bulinegyedben
 és vonzáskörzetében
14–15.  interJÚ  Fél évszázad: fuvola, mini,
 bem rakpart
16.  SzÍnHáz/zene  bolha a fülbe a Tháliában
 Két magyar zeneszerző darabja is
 versenyzett
17. irodalom/könYV  szepesi Attila békasó
 mementó az áldozatokért
18.  fotoGráfia  Hiánypótló könyv a magyar
 fotográfiáról
19.  arcok, HelYek terézVároSBan
 élményközpont az Andrássy úton
22.  konYHa  Főzzünk együtt gesztenyéből
23. GYerekViláG   Kutyák a mesevilág Óvodában 
24. liGet  Ilyen lesz a magyar zene Háza
 élményalapú tartalmi koncepciója
25. életmód  Öntsünk vizet a pohárba!
26. HirdetménY/kereSztreJtVénY
27. aPróHirdetéS/ProGramok

GYerekViláG
sport- és egészségnap
a Két tannyelvűben

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

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

terézváros közéleti, kulturális és életmódmAgAzin

kiAdó: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
felelős szerkesztő: Brém-Nagy Ferenc 
munkAtársAk: Dobi Ágnes, Gajdács Emese, Steindl Gabi
szerkesztőség címe: 1067 Budapest, Eötvös utca 3.
e-mAil: sajto@terezvaros.hu
nyomdA: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Lajosmizse 
felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató  terjesztés: Magyar Posta Zrt.

önkormányzAt
Januártól több támogatást
kapnak a terézvárosiak

6–7.

pAnoptikum
Aki féltette a földet  

20–21.

4.

23.

Idő nincs, idő van
Olvasom, Carlo Rovelli olasz fizi-
kus magyarul nemrég megjelent 
könyvében azt fejtegeti, hogy az 
idő tulajdonképpen nem is létezik, 
az, amit az idő múlásaként érzé-
kelünk, nem egy valós folyamat, 
hanem egyfajta mód, ahogyan 
megpróbáljuk megmagyarázni 
a hétköznapi tapasztalatainkat. 
Az, hogy az idő a létezés egyik 
legnagyobb misztériuma és leg-
inkább megérteni akart jelensé-
ge (ha mondhatjuk ezt), vélhető-
en szorosan összefügg az egysze-
riségünkkel és múlandóságunk-
kal, nem véletlenül vonul végig az 
idővel való bíbelődés a filozófia, 
a tudomány és a művészet törté-
netén. Egyféle értelmezés szerint 
az emberi élet nem más, mint a 
kronoszból, a kozmosz fizikai, az 
anyag mozgásának, az anyag vál-
tozásának kelletlenül telő idejé-
nek kairosszá, személyessé alakí-
tása. Tegyük hozzá gyorsan, hogy 
történetté, saját történetté, mert 
végső soron a történeteink is az 
idővel léteznek. Ahogyan T. S. Eli-
ot írja: „Mert tudom az idő mindig 
idő / S tér csak tér és mindig az 
/ S ami létezik csak az időben lé-
tező / S csak a térben igaz”. Nem 
tudom, ha igaza lenne Rovellinek, 
az felszabadulást jelentene-e 
vagy ellenkezőleg, a minden vi-
szonylagossá válás elveszettségé-
vel járna. De talán nem is kell er-
re válaszolni. Merengeni lehet, 
sőt érdemes is sok mindenen, az 
időn meg különösen. Közben per-
sze tudjuk, hogy idő van. Most ép-
pen advent ideje. S ha már a kato-
likus angol költőt citáltam, álljon 
itt tőle egy pont erre az időre va-
ló idézet: „Taníts minket törődni, 
nem törődni / Taníts minket ülni 
csöndesen”.
 brém-nAGy FerenC
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Köszönet és jutalom az áldozatos munkáért

Hassay Zsófia a Terézváros szociális intéz-
ményeiben dolgozók köszöntését követő-
en rövid beszédében felidézte a szociális 
munka napjának történetét, elmondta, ha-
zánkban november 12-e 2000-ben vált az 
ágazatban dolgozók ünnepnapjává, ami-
kor a társadalom kifejezi tiszteletét és meg-
becsülését mindazoknak, akik ezt a nehéz, 
de szép hivatást választották és nap mint 
nap gyakorolják. Fontosnak nevezte, hogy 

akik arra vállalkoztak, hogy a rászorulók-
ról, gyermekekről, idősekről, elesettekről, 
kiszolgáltatottakról vagy krízishelyzetben 
lévő embertársaikról gondoskodnak elkö-
telezettek és folyamatosan képezzék ma-
gukat. Professzionális tudás nélkül ugyanis 
nem lehet hatékonyan segíteni. 

Szólt arról is, hogy annak ellenére, hogy 
a szociális ellátó- és gondozórendszerben 
tevékenykedő szakemberek temérdek kihí-
vással, nehezen megoldható problémával 
találkoznak, a kudarc szót törülniük kell 
a szótárukból. Céljaik elérése érdekében 
ugyanis egyfolytában azt kell sugározniuk, 
hogy mindig van megoldás, mindig van re-
mény. Ezt a hitet, testi, lelki állóképességet 
és helytállást igyekszik meghálálni a helyi 

közösség és a társadalom, amikor köszöne-
tet mond a szociális szféra dolgozóinak, és 
évről évre átadja a megbecsülését jelző ki-
tüntetéseket és jutalmakat – mondta a pol-
gármester.

A szociális terület helyben adható leg-
magasabb szakmai elismerését idén el-
nyerő Zombai Tamás érdemeit méltatva 
Hassay Zsófia úgy fogalmazott: a Családok 
Átmeneti Otthonának munkatársa tudásá-

val és kiállásával példaként szolgál azok-
nak a nehéz sorsú gyerekeknek és fiatalok-
nak, akik családjukkal 1-1,5 évig a szállón 
élnek. Megtudhattuk, hogy a kitüntetett az 
egyénre szabott segítségnyújtáson, felzár-
kóztató korrepetáláson túl a szociális mun-
kások főiskolai képzésében is részt vesz.

Beszédének végén a polgármester külön 
köszöntötte negyedszázados jubileuma al-
kalmából a Terézvárosi Értelmi Fogyatéko-
sok Nappali Otthonának és a Családok Át-
meneti Otthonának munkatársait.

A beszédet követően a Hatoscsatorna 
által készített kisfilm bemutatta az ünne-
peltet. Az összeállításban megszólaló veze-
tők: Kecskés Andrea (Terézéno), Kopácsy 
Judit (Terézvárosi Család- és Gyermekjó-

léti Központ), Schmolczné Havas Pálma 
(Terézvárosi Gondozó Szolgálat) valamint 
Horváth Zoltánné (Terézvárosi Egyesített 
Bölcsődék) – feladataikról, intézményeik 
tevékenységéről, hivatásukról beszéltek. A 
területért felelős alpolgármester, Simonffy 
Márta a legnagyobb elismeréssel nyilatko-
zott a területen dolgozókról. A kisfilmben 
egyebek között elhangzott, hogy „a szociá-
lis munkások feladata, hogy felrázzák a vi-
lágot a közönyből, megváltoztassák azt a 
vélekedést, ami szerint nincs kiút a nehéz 
helyzetből”. 

Zombai Tamás felidézte, hogy a 25 év-
vel ezelőtt alakult terézvárosi Családok 
Átmeneti Otthona az országban az első 
olyan intézmény volt, amelyik a fedél nél-
kül maradt családokat, a gyerekeket szü-
leikkel együtt befogadta, ellátta. Ma már 
több mint 150 ilyen intézmény létezik – 
tette hozzá. Hangsúlyozta: számára a leg-
nagyobb öröm, ha a családok biztonság-
ba kerülnek és sorsuk hosszú távon ren-
deződni látszik. Mindig arra törekedett, 
hogy a rábízottaknak valódi esélyt nyújt-
son. Meggyőződéssel vallja, minden-
kit megillet, hogy családban nevelked-
jen, hogy szeressék és emberként bánja-
nak vele. 

A film végén, a „televíziós időkapszulá-
ban” a megszólalók az utánunk jövő gene-
rációknak szánt üzeneteiket mondhatták 
el. Kecskés Andrea annak a kívánságának 
adott hangot, hogy amíg ember él a Földön 
mindig legyenek olyanok, akik segítséget 
nyújtanak az arra rászorulóknak. Ha prob-
lémával találjuk szembe magunkat, akkor 
ne a szánalom legyen az első érzelem, ha-
nem az odafordulás, a tenni akarás. Hor-
váth Zoltánné szerint a legfontosabb, amit 
meg kell őrizni, az együttérzés és az odafi-
gyelés. Schmolczné Havas Pálma arról be-
szélt, az lenne jó, ha mindenki úgy élné a 
mindennapjait és úgy gondoskodna szeret-
teiről és a rábízottakról, ahogyan ős is el-
várná, ha segítségre szorul. Zombai Tamás 
azt üzente a jövő nemzedékének, hogy a 
világ nem a pénz, a siker, az elismerés haj-
hászásáról, hanem valami egészen másról 
szól.

A kisfilm után Hassay Zsófia és Simonffy 
Márta átadta Zombori Tamásnak a Terézvá-
ros Szociális Segítője emlékérmet, az intéz-
mények vezetői pedig tevékenységük elis-
meréseként jutalmat vehettek át. Az ünnep-
ség az ágazat dolgozóinak tiszteletére adott 
fogadással ért véget. 

Első ízben vehette át férfi a szociális területen végzett munkáért járó leg-
rangosabb kerületi elismerést, a Terézváros Szociális Segítője emlékér-
met. A kitüntetést a szociális munka napja alkalmából november 13-án az 
Eötvös10-ben megrendezett ünnepségen Zombai Tamásnak, a Családok 
Átmeneti Otthona munkatársának Hassay Zsófia, Terézváros polgármes-
tere és Simonffy Márta humánterületekért felelős alpolgármester adta át.

A segítő munkát
ünnepelte a kerület
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– Végzettségei, eddigi szerteágazó tu-
dományos tevékenysége miatt ön lehet-
ne akár tanár, kutató, főállású történész. 
Mégis ideje legnagyobb részét a ma mél-
tánytalanul kevéssé elismert szociális 
területen, nehéz sorsú családok segíté-
sével tölti. Mi ennek az elhivatottságnak 
a gyökere?

– Már otthonról, a családból hozom 
ezt a gondolkodást. Nagyszüleim is, ahol 
csak tudtak, segítettek másoknak. Szüleim 
mindketten agrármérnökök voltak, de fő-
leg édesanyám nagyon sok önkéntes mun-
kát végzett, a mai napig folytatja ezt a te-
vékenységet. Én ebben a légkörben nőt-
tem fel, természetes lett számomra, hogy 
felnőttként valamilyen segítő foglalkozást 
válasszak magamnak. Ugyanakkor a tör-
ténelmi tanulmányaim rávilágítottak arra, 
mennyire fontos, hogy a problémákat ne 

önmagukban tekintsük, hanem annak tár-
sadalmi, gazdasági és egyéb kontextusait is 
figyelembe vegyük.

– Jó hallani az ilyen példákat, manapság 
ugyanis úgy tűnik, a világunkból egyre 
jobban hiányzik az empátia, az önzetlen-
ség, a jóindulat, az emberség.

– Én nem így látom. Mindenhol ott van-
nak a tenni akaró, másokkal szolidáris em-
berek, csak néha meg kell szólítani, hívni 
kell őket. Van például egy informatikus ba-
rátom, aki rendszeresen jár hozzánk a csa-
ládok átmeneti otthonába és a gyerekeket 
korrepetálja nagy lelkesedéssel. Gimnazis-
ta fiatalok is segítik ugyanezt a munkát, ők 
is önként vállalják a feladatot. Bármennyi-
re is furcsa; az emberekben a jóra való haj-
lam megelőzi a rosszat. 

– Évtizedek óta dolgozik a családok át-
meneti otthonában. Hogyan képzeljük el 
ezt az intézményt? Kik és miként élik ott 
a mindennapjaikat?

– Olyan terézvárosi, gyermekes csa-
ládok kerülnek ide, akik valamilyen ok-
ból nehéz élethelyzetbe kerültek, és ide-
iglenesen segítségre van szükségük. A 
törvény alapján maximum tizenkét hó-
napot tölthetnek itt, ami indokolt eset-
ben hat hónappal, illetve a tanév végé-
ig hosszabbítható. A felnőttek innen 
járnak dolgozni, a gyerekek iskolába. 

Próbálunk nyugodt körülményeket biz-
tosítani számukra.

 – A legnagyobb segítség reményt, hitet 
adni a nehéz sorsú embereknek, s ehhez 
először is bizalmat kell ébreszteniük. Mi 
segíti ezt a munkát?

– A legfontosabb, hogy hitelesek le-
gyünk. Ezenkívül jó, ha van humorunk 
is. Remek csapat alakult ki a terézvárosi 
családok átmeneti otthonában, évek óta 
ugyanaz az összeszokott társaság dolgozik 
együtt, ami ugyancsak komoly erőt jelent.

– Mi jelenti a sikerélményt ebben a mun-
kában? Kap visszajelzést a családoktól?

– Az igazi siker az, amikor azt látjuk, hogy 
a nálunk „erőre kapott” szülők a későbbiek-
ben szépen tudják alakítani sorsukat, dolgoz-
nak, tudnak takarékoskodni, rendezik a la-
káshelyzetüket, a gyerekek pedig szépen tel-
jesítenek az iskolában. Persze előfordult már 
olyan eset, amikor valakit gyermekként is-
mertünk meg az otthonban, évek múltán pe-
dig újra hozzánk került, de ekkor már a sa-
ját családjával. Megható dolog, amikor évek 
múltán az utcán egy régi ügyfelem megállít, 
elmeséli a történetét, érdeklődik felőlem, és 
mosolyogva megy tovább. 

– A nehéz szellemi, lelki megterhelést 
jelentő munka mellett mi az, ami kikap-
csolja, segíti a pihenését?

– Nagyon szeretek focizni, van egy ba-
ráti társaságunk, amellyel télen-nyáron 
játszunk. Emellett imádom a zenét, rend-
szeresen járok koncertekre. Szenvedélyem 
a történelem, a tanítást is élvezem; örülök, 
hogy lehetőségem nyílik rá.
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minden ember képes jót cselekedni
Zombai Tamás, a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ, ezen be-
lül a Családok Átmeneti Otthonának munkatársa érdemelte ki az idén a 
Terézváros Szociális Segítője emlékérmet. A szakember közel negyedszá-
zada dolgozik kerületünkben családgondozóként, emellett tanít és törté-
nészként publikál, rendszeresen tart előadásokat. 

Névjegy 
Végzettsége
szociális munkás, művelődésszervező, történelem szakos bölcsész és tanár, oktatástörténész 
(PhD abszolutórium).

szakmai továbbképzések, tanfolyamok
mediátor, drogprevenciós tanfolyam, menedzseri ismeretek, idegenvezető.

Oktatói, oktatásfejlesztői tevékenységek
1999-től tanít folyamatosan a Wesley János Főiskolán szociális munkásokat, de óraadóként oktat-
ta a semmelweis egyetem és a Károli Gáspár református egyetem szociális munka és diakónus 
szakos hallgatóit is. A Terézvárosi Családsegítő szolgálatnál korrepetitori és oktatásszervezői fel-
adatokat lát el. 1999-ben éliás Dáviddal otthonteremtési modellprogramot dolgozott ki a terézvá-
rosiak számára.

Tudományos tevékenység
számos előadást tartott rangos konferenciákon történelmi és szociális területeket érintő témák-
ban, valamint több publikációja jelent meg hazai szakfolyóiratokban.
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Januártól több támogatást kapnak a terézvárosiak

Több támogatást nyújt 
az önkormányzat
A képviselők döntése értelmében kerüle-
tünkben a jövőben több szociális támoga-
tás összege emelkedik, illetve bővül a tá-
mogathatók köre. Ennek érdekében több 
rendeletet is módosított a terézvárosi gré-
mium.

A fiatalok életkezdési támogatása 20 
ezerről 42 ezer 500 forintra nő, s a jöve-
delemhatárok összegén is változtattak, ezt 
a nyugdíjminimum összegének 50 száza-
lékával emelték meg. A jövedelemhatá-

rok növelése érinti a lakhatási, az ápolási, a 
gyógyszer-, a hátralékkiegyenlítő, az eseti 
és a temetési támogatás feltételeit is. 

A gyógyszertámogatás esetében az ad-
ható támogatás 12 havi mértékét a jelenle-
gi 85 ezer 500 forint helyett 120 ezer forint-
ban állapították meg, így annak havi össze-
ge 7 ezerről 10 ezerre emelkedik. Az eseti 
támogatás adható összege eddig az egyedül 
élők esetében éves szinten 85 ezer 500 fo-
rint lehetett, ez 114 ezer forintra változik.

Az idősek világnapjára adott Erzsébet-
utalvány összege a bevezetés óta 5 ezer fo-
rint volt, januártól 10 ezer lesz, míg az egy-
szeri természetbeni juttatás összege 10 
ezerről 15 ezer forintra módosul. A lakás-
felújítási támogatás összege a 2016-os be-
vezetés óta 50 ezer forint volt, és három-
évenként lehetett igényelni. A most meg-
szavazott módosítás szerint az összege 75 
forintra nő, és a támogatás ismételt meg-
állapítására már két év után lehetőség lesz. 

Az 5 ezer forint értékű terézvárosi tan-
évkezdő csomagot eddig csak azok a gyer-
mekek kapták meg, akik a korábban önkor-
mányzati fenntartású általános iskolákba és 
gimnáziumba járnak. A módosítás kiterjesz-
ti a jogosultságot a Terézvárosban lakóhellyel 
rendelkező, általános iskolába vagy középfo-
kú oktatási intézmény nappali tagozatára já-
ró, tanköteles korú, illetve 21. életévüket be 
nem töltött fiatalokra. A támogatás mérté-
ke 10 ezer forintra emelkedik. A terézvárosi 
óvodai támogatás továbbra is az önkormány-
zat fenntartásában lévő, továbbá a Patrona 
Hungariae Óvodába járó gyermekek kultu-
rális programjait támogatja az eddigi, gyer-
mekenként 2 ezer forint/fő/év összeg helyett 
5 ezer forintos összeggel.

Nem vezetnek be új adót 
a kerületben
A következő évben sem terhelik új helyi 
adó bevezetésével a terézvárosiakat – ez 

Január 1-jétől több szociális tá-
mogatás esetében bővül a pályá-
zók köre, és a megítélhető anya-
gi segítség összege is emelkedik 
– egyebek mellett erről döntöt-
tek Terézváros képviselői novem-
ber 15-én megtartott testületi ülé-
sükön.
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Januártól több támogatást kapnak a terézvárosiak
derült ki az erről szóló beszámolóból. To-
vábbra is három helyi adónemmel kell szá-
molniuk az itt élőknek és itt vállalkozók-
nak, mégpedig az idegenforgalmi, az épít-
mény- és a telekadóval. Az építményadó-
ról szóló rendelet módosítása ugyanakkor 
időszerűvé vált. Mivel mind a szálláshe-
lyek, mind az eltérő nyitvatartású vendég-
látó üzletek idegenforgalmi szempontból 
kiemelten frekventált helyen találhatók, 
az ingatlanok üzleti célt szolgálnak, emiatt 
az adó mértékének növelése indokolt. Így 
ezeknél az egységeknél a 2019-es adómér-
téket négyzetméterenként 1898 forintban 
állapították meg. 

Bővül a kiemelt közterületek köre
Az elmúlt időszak gyakorlati tapasztala-
tai, valamint a jogszabály-módosítások 
miatt szükségessé vált a kerületi közte-
rület használatról szóló rendelet ponto-
sítása. Változott például a kiemelt közte-
rületek besorolása, ennek köszönhetően 
bővült ez a kör. Ugyancsak módosult az 
ügyintézési határidő. Eddig 8 nap volt a 
legrövidebb idő, ami alatt a hivatal enge-
délyezni tudta a kérelmeket, mostantól ez 
8 munkanap lesz.

Nyilvántartás az éjszaka is nyitva 
tartó üzletekről
Terézvárosban jelenleg 3533 üzlet műkö-
dik, ezek közül 917 vendéglátó egység. Az 
önkormányzat kiemelt feladatának tartja 
a kerületi vállalkozások segítését, ugyan-
akkor az itt élők nyugalmának, pihenés-
hez való jogának biztosítását. Rendelke-
zéseit is ez vezeti, így például a mostani 
testületi ülésen hozott két döntés is. Ezek 
egyike, hogy az éjszakai nyitva tartó egysé-
gekre vonatkozó lakóközösségi, társasházi 
közgyűlési határozatok 90 napos felhasz-
nálási korlátját hat hónapra változtatja. Ez 
a vállalkozók, a társasházak és az önkor-
mányzat adminisztratív terheit is csökken-
ti. Emellett döntés született arról is, hogy 
a képviselő-testület a jövőben évente két 
alkalommal tájékoztatást kap a jegyzőtől 
a kerületben működő üzletek számáról, 
az esetlegesen elkövetett jogsértésekről és 
azok szankcióiról.

Támogatás az erkeles diákoknak
Az Erkel Ferenc Általános Iskola kérésé-
nek eleget téve a képviselő-testület 1 mil-
lió 677 ezer forintos támogatás megítélé-
séről döntött. Az önkormányzat és az is-

kolai alapítvány között létrejött együtt-
működési megállapodás értelmében ezt a 
összeget az intézmény jutalomkönyvek és 
tanári székek beszerzésére, valamint az is-
kolai előkészítő tanfolyamok bérköltsége-
ire fordítja.

Utcafásítási program
A testület elfogadta Heltai László (LMP) 
képviselő azon kezdeményezését, hogy 
tervek készüljenek egy új fásítási program-
hoz. Ebben mindenképpen szerepelni kell 
a Vörösmarty, a Csengery és az Eötvös ut-
cának az Aradi és a Szondi utca közötti 
szakaszon. A felmérés tartalmazza majd a 
fásítás, valamint a szükséges közműkivál-
tások lehetőségeit, költségeit is.

Decemberben közmeghallgatás
Terézváros képviselő-testülete az idei köz-
meghallgatást december 20-án, csütörtö-
kön 17 órai kezdettel tartja az Eötvös10 
kulturális színtér dísztermében. Az esemé-
nyen az önkormányzat – hagyományok-
hoz híven – beszámol idei tevékenységé-
ről, a terézvárosiak pedig feltehetik kérdé-
seiket, elmondhatják véleményüket, javas-
latokat tehetnek.

elismerték a kerületi rendőrkapitány munkáját
A testületi ülés legelején Hassay Zsófia 
polgármester egy emléklappal köszönte 
meg dr. Kecskés Tamás rendőrkapitány 
Terézvárosért kifejtett tevékenységét. A 
rendőri vezető öt esztendeje irányítja a 
kerületi rendőrséget. Ez idő alatt a kapi-
tányság és a helyi önkormányzat között 
példás együttműködés alakult ki. A bűn-
ügyi statisztikák, felderítési, eredmé-
nyességi mutatók fővárosi szinten is ma-
gas színvonalú munkát mutatnak, javult 
a kerület közbiztonsága, a bulinegyed 
kiemelt figyelmet kap bűnmegelőzési 
szempontból, s mindennek köszönhető-
en az itt élők szubjektív biztonságérzete 
is erősödött.

Dr. Kecskés Tamás köszönő szavai kö-
zött elmondta, váratlanul érte az elisme-
rés, amit mindennél fontosabbnak tart, 
ugyanakkor kihangsúlyozta: ezek az 
eredmények nem jöhettek volna létre kol-
légái áldozatos munkája nélkül.

Hassay zsófia polgármester
és dr. kecskés tamás
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Új játszóudvart kaptak a szív óvodások

A kicsik a hűvösre fordult idő ellenére nagy 
örömmel próbálgatták a mászókákat és egy 
verssel lepték meg az avatóünnepségre ér-
kezett vendégeket.

Hassay Zsófia, Terézváros polgármeste-
re arra emlékeztetett, hogy az önkormány-
zat néhány esztendeje tűzte ki célul, hogy 
a kerületben működő óvodákat még szeb-
bé, még kényelmesebbé változtatják. En-
nek eredményeként újult meg kívül és be-
lül a Munkácsy utcában található Mesevi-
lág Óvoda, de kicsinosították a Lendvay ut-
cai Játékvár Óvodát és a szülők ötleteit is 
felhasználva játszóudvarral bővült a Fasori 
Kicsinyek Óvodája is.

Most pedig elkészült a Szív Óvoda ud-
varának felújítása, amelynek tervezésénél 
a szakemberek valamennyi adottságot ma-
ximálisan kihasználva egy rendkívül izgal-
mas, sokszínű tartalommal megtöltött teret 
álmodtak papírra. A játszóudvar egy valódi 
ékszerdoboz lett biztonságos, rugalmas bo-
rítással, vidám, színes felületekkel, 21. száza-
di építészeti megoldásokkal. A 85 millió fo-
rintos költség mellett a belső térre további 
10 millió forintot költött az önkormányzat. 
Hassay Zsófia beszédében köszönetet mon-
dott a projektért felelős alpolgármesternek, 
Papp Lászlónak, valamint mindazoknak, 
akik a mintegy négy hónapos munkában, 
annak előkészítésében részt vettek, illetve az 

óvoda dolgozóiak, a szülőknek és a környe-
ző társasházak lakóinak a türelemért, amit 
az építkezés ideje alatt tanúsítottak.

Szakácsné Nagy Zsuzsanna, a Szív Óvo-
da vezetője egy saját maga által írt mesében 
mondta el a felújítás történetét a gondolat 
megszületésétől egészen az átadás pillanatá-
ig. Az ünnepség után a gyerekek nagy öröm-
mel népesítették be a szép, színes udvart.

Teljesen megújult, színes játé-
kokkal berendezett udvart vehet-
tek birtokba november 21-én a Szív 
Óvodába járó gyerekek.

színes, biztonságos 
játszóudvar született

A gyerekek izgatottan 
vették birtokba a játékokat

szakácsné nagy zsuzsanna, 
Hassay zsófia és Papp László
adta át a megújult udvart
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A magyar földön élő emberi közösség állami-
ságunk kezdete óta vállaltan sokszínű és sok-
nemzetiségű. Tudjuk azt is, hogy a csodálato-
san sokarcú Terézváros felépítésében és gya-
rapításában is a magyar mellett számos nem-
zetiség fiai vettek részt. Együtt éljük meg az 
azonosságokat és egyformán fontos az is, hogy 
ki-ki ápolja, gondozza az őt éltető hagyomá-
nyokat, anyanyelvet és kulturális értékeket – 
hangsúlyozta a jelenlévők köszöntése után el-
mondott rövid beszédében Császárné Csó-
ka Ilona. Mint fogalmazott: közös büszkesé-
günk az évek óta megrendezett találkozó, ahol 
a színpadon a nemzetiségek bemutatják szo-
kásaikat, öltözeteiket, zenéjüket és táncaikat, 
majd az előadás után ízelítőt adnak étkeik-
ből is. Hozzátette: mindig örömére szolgál az 
a sok remek program, amelyek megvalósítá-
sára a kerületben élő nemzetiségiek képviselői 
a terézvárosi önkormányzat együttműködését 
kérik. Jeles napok, kiemelt ünnepek, hagyo-
mányőrző estek, képzőművészet kiállítások, 
fotótárlatok, egyházi rendezvények, koncer-
tek, néptáncelőadások, kapcsolatteremtő uta-
zások, könyvek, kiadványok valósulnak meg 
eme együttműködésnek köszönhetően.

A gálaműsort a Terézvárosi Bolgár Nem-
zetiségi Önkormányzat összeállítása nyitotta 
meg, a Falkafolk együttes eredeti hangszere-

ken, javarészt saját gyűjtésű népzenét adott 
elő. Majd a szlovák népi kultúra izgalmas vi-
lágába engedett bepillantást a Galga völgyé-
ben fekvő település táncainak, szokásainak, 
zenéjének bemutatásával a Püspökhatvani 
Népi Együttes. A talpalávaló muzsikáról Job-
bágy Bálint és bandája gondoskodott. 

A Terézvárosi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat műsorrészében elsőként a Bajza 
Utcai Általános Iskola – harmadik és negye-
dik osztályos – német nemzetiségi tagozatos 
tanulói léptek színpadra, akik a néptáncokon 

kívül gyerekdalokat, körjátékokat mutattak 
be. Az est háziasszonyától megtudhattuk, 
hogy színpompás produkciójuk születése fö-
lött két tanáruk, Gáspár Emese, Frisala Ani-
ta bábáskodott. A gyerekek nagy sikerű pro-
dukcióját, amelynek minden másodpercét a 
nézőtéren helyet foglaló – tán gyermeküknél 
is jobban izguló – szülők lázas igyekezettel 
próbáltak megörökíteni, a Sankt Martin Né-
met Nemzetiségi Tánccsoport fellépése kö-
vette. Műsorukban egy szentmártoni báljele-
net és néhány komáromi tánc szerepelt. 

Az est méltó zárásáról a hamisítat-
lan szerb kultúrát hozó Rozmaring Szerb 
Táncegyütes gondoskodott. A vérpezsdítő 
táncokhoz a muzsikát állandó kísérőjük, a 
Ruzmarin FolkeStar zenekar szolgáltatta.

A műsor után a vendégek megkóstolhat-
ták a nemzetiségi konyhák hagyományos 
remekeit, a szerb csevapcsicsát, a bureket, a 
magyar réteshez hasonló savijacát, a ruszin 
szalámit és még számtalan finomságot.

Aki lemaradt, az sajnálhatja, de egy esz-
tendő múlva lesz alkalma arra, hogy részt-
vevője legyen e nagyszerű élményt nyújtó, 
tarka-barka kavalkádnak.
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A Rozmaring szerb Táncegyüttes

nemzetiségek műsora az eötvös10-ben
Terézvárosban a kerületi nemzetiségi önkormányzatok minden eszten-
dőben egy közös műsorban mutatják be kultúrájuk sokszínűségét és gaz-
dagságát. A Nemzetiségi kavalkád címmel megrendezett eseményre az 
idén november 22-én, a hagyományoknak megfelelően az Eötvös10 Kö-
zösségi és Kulturális Színtér színháztermében került sor, ahová zenéiken 
és táncaikon kívül a nemzetiségek étkeiket is elhozták. Az est háziasszo-
nya Kontha Nelli, az Eötvös10 munkatársa volt, a vendégeket és a fellépő-
ket a terézvárosi önkormányzat nevében Császárné Csóka Ilona, a Humán 
bizottság elnöke köszöntötte. 

A Bajza Utcai Általános iskola 
német nemzetiségi osztályos tanulói 

Az érdeklődők a nemzetiségek 
étkeit is megkóstolhatták
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Miként hatnak ránk 
a történelmi események?
November 9-én tartott előadásában Zombai 
Tamás sorra vette a 20. század rendszervál-
tozásait, amelyek mind-mind nyomot hagy-
tak az érintett generációkon. Már az ipa-
ri forradalom felvetett olyan, az identitásra 
vonatkozó kérdéseket, mint: Ki vagyok én? 
Hogyan változott a természet és az ember, il-
letve a gép és az ember viszonya?

A nagyvárosokban élőknél máig érez-
hetően egyre erősebb lett a magánytól és 
az erőszaktól való félelem érzése, a világ 
kiismerhetetlenségétől való rettegés, mi-
közben az értékrendek alapjaiban változ-
tak meg. Ezek eredményeként egyre nőtt 
a depressziósok száma. 2002-ben 13,6 
százalék volt az ebben szenvedő, kezelés-
re szorulók aránya mind a teljes népessé-
get képviselő mintában, mind azok között, 
akik beleegyeztek az utánkövetésbe. 2005 
utolsó hónapjaiban ez az arány 4 százalék-
kal, 17,6 százalékra emelkedett. Érdekes 
tény, hogy a férfiak között nagyobb mér-
tékben van jelen a depresszió. Elég riasz-
tó adat, hogy majd minden ötödik felnőtt 

a krónikus stressz, a lelki leszakadás álla-
potában van.

A következőkben az előadó a 20. szá-
zad legmeghatározóbb háborús konflik-
tusairól és azok máig érezhető hatásairól 
beszélt. Szóba került a társadalom jelenle-
gi állapota, az olyan, napjainkban tapasz-
talható problémák, mint a leszakadt térsé-
gekben vagy a szegény, iskolázatlan csalá-
dokban élők esélytelensége. A hallgatóság 
megismerhette az anómia fogalmát, azt a 
modern társadalmakban tapasztalható je-
lenséget, ami a normák, a közös erkölcsi 
elvek meggyengülését mutatja a közös jö-
vőkép, a társadalmi szolidaritás hiányával 
együtt. Ez a lelkiállapot állandó bizonyta-
lanságot, „tanult tehetetlenséget”, krónikus 
stresszállapotot eredményez, hiszen a hosz-
szú távú tervezés lehetősége szűnik az adott 
csoportban.

Bullying – a kortárs zaklatás
Nehezen felfedhető és kezelését illetően 
sem az egyszerűen megoldható jelenségek 
közé tartozó bullyingről, a kortárs zakla-
tásokról beszélgettek Bene Gergely szak-

pszichológus és Fehér Attila esetmene-
dzser vezetésével a szakemberek novem-
ber 14-én.

A bántalmazás egyik fajtájának szakki-
fejezése az erőszakoskodástól a kegyetlen-
kedésen, terrorizáláson, zaklatáson, zsar-
nokoskodáson, megalázáson át igen sokfé-
le magatartást foglal magában. 

A fiuk által gyakran alkalmazott fizikai 
erőszakkal a lányok ritkán élnek, de nem-
től függetlenül végtelenül gazdag az esz-
köztár, beletartozik a pletyka, a hazugsá-
gok terjesztése, a csúfolódás, a fenyegetés, 
a megszégyenítés, a kirekesztés, a fizikai 
vagy pszichikai kényszerítés – hangzott 
el a szociálpedagógus, családsegítő, gyer-
mekjogi tanácsadó, fejlesztőpedagógus, 
óvodai iskolai szociális segítők szakmai 
eszmecseréjén. 

A tapasztalataikat egymással megosz-
tó szakemberek közül többen elmondták, 
hogy a kortárs zaklatás az óvodák világá-
ban sem ismeretlen, gyakorlatilag már a 
nagycsoportokban megjelenik. Nagyjá-
ból 5 éves kortól gyakorlatilag az élet vé-
géig szinte mindenütt, ahol emberek sze-
mélyes kapcsolatba kerülnek egymással, 
az iskolában, otthon, a lakókörnyezetben 
vagy akár munkahelyünkön is találkozha-
tunk vele. 

A szakemberek által elmesélt történe-
tekből kiderült, hogy az „elkövetés” tör-
ténhet csoportosan vagy magányosan. A 
forgatókönyv szinte minden esetben meg-
egyezik: egy frusztrációi miatt agresszív 
bántalmazó kipécéz magának egy nála 
gyengébb, csendesebb, lehetőleg a közös-
ség perifériáján elhelyezkedő áldozatot, 
akit rendszeresen bántalmaz, megaláz. Az 
ismétlődő fizikai vagy mentális bántalma-
zás mindig szándékos, az elkövető egójá-
nak fontos, hogy azt érezze, különb a cél-
keresztjébe állítottnál, és uralkodhat rajta. 
Hasonlóan lényeges számára, hogy tetté-
nek minél több tanúja, közönsége legyen. 
Az elkövetői oldalon a viselkedés hátteré-
ben gyakran a szeretetlenség, a céltalan-
ság, a sikertelenség, az elismerés hiánya 
vagy egyszerűen az unalom áll. Ha az il-
lető személyiségével, teljesítményével nem 
tudja elérni az általa vágyott megbecsü-
lést, elfogadottságot, akkor fizikai erejével 
vagy pozíciójával visszaélve próbálja meg 
kikényszeríteni azt. Az is gyakran előfor-
dul, hogy a bántalmazó maga is áldozat, 
és agresszivitása a másutt elszenvedett at-

nyílt hét a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központban
Nyílt hetet tartott a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ novem-
ber 8. és 15. között. Zombai Tamás szociális munkás, történész előadásá-
ban arról beszélt, milyen máig tartó hatásai vannak a 20. század történel-
mi eseményeinek a magyar társadalom lelkiállapotára. Egy interaktív be-
szélgetés keretében a szakemberek a kortárs zaklatásról osztották meg 
egymással a gondolataikat és tapasztalataikat. A hét záróeseményeként 
Családkép és mesevilág címmel a mesei szerepkörökről, a csodás lények 
és történetek értelmezéséről tartott izgalmas előadást dr. Zóka Katalin, az 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorhelyettese.

öröklődő traumákról
és a társadalom lelkiállapotáról
szólt az előadás
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rocitásokból fakad. De az is megtörtén-
het, hogy az illető ily módon kívánja saját 
gyengeségérzetét elpusztítani.

A jelenség rendkívül veszélyes, az áldo-
zat az állandó rettegésbe, megaláztatásba 
belebetegedhet, teljesítménye látványosan 
visszaeshet. Kétségbeejtő helyzete elől ön-
bántalmazásba, szélsőséges esetben öngyil-
kosságba menekülhet. De az is megeshet, 
hogy elveszítve önkontrollját, fékevesztett 
agresszivitásra ragadtatja magát. Mint el-
hangzott, 1999-ben az amerikai Columbine 
Középiskolában 33 diáktársukat lelövő, 
majd életének önkezével véget vető két fi-
atal tettének elkövetése előtt hosszú időn 
át erőszakoskodó, csúfoldó diáktársaik cél-
táblája volt. 

Bár az események szerencsére ritkán 
fajulnak idáig, az áldozat élete pokollá 
változik, és ez az állapot többnyire csak 
kívülről érkező segítséggel szüntethető 
meg.

Elgondolkodtató, hogy annak ellenére, 
hogy a bullying szinte kivétel nélkül szem-
lélődő közösség előtt zajlik, ebből a körből 
nagyon ritkán érkezik jelzés a tanárok, szü-
lők, szakemberek felé. Mint ahogyan az is, 
hogy nemcsak a szülők, a pedagógusok, de 
még a szakemberek is sokszor csak évtize-
des tapasztalatok birtokában tudják dekó-
dolni a teljesítmény- és magatartászavaros-
sá vált áldozat vészjeleit. 

Az eseteket soroló szakemberek el-
mondták, hogy a szégyenérzetét leküzdő, 
nyíltan segítséget kérő gyermek is olykor 

falakba ütközik. A szülők sajnos gyakran 
elbagatellizálják a történteket, gyermekük 
panaszát gyengeségnek, nyámnyilaság-
nak vagy egyszerűen árulkodásnak minő-
sítik. Ez még mélyebbre taszítja az egyéb-
ként is szenvedő gyereket, hiszen azzal kell 
szembesülnie, hogy a bajban senkire, még a 
szüleire sem számíthat. Ami talán ennél is 
rosszabb, hogy üldöztetéséért önmagát vá-
dolja. Sajnos az iskola sem mindig reagál az 
elvárható módon, az intézmény jó hírét, a 
szülők bizalmát féltve a család- és gyermek-
jóléti központ, a gyermekjogi képviselő be-
vonása helyett igyekeznek az ügyet házon 
belül tartani. 

A jelenlévő szakemberek szerint való-
színűsíthető, hogy a jelzés szintjén hozzá-
juk eljutó esetek csak a jéghegy csúcsát lát-
tatják. Kissé skizofrén módon egyfelől azt 
feltételezik, hogy az intézményekben na-
gyobb számban fordul elő kortárs zaklatás, 
mint ahányról tudomást szereznek, más-
felől viszont abban reménykednek, hogy a 
számok a valóságot tükrözik, s a bullying a 
nevelési, oktatási intézményekben viszony-
lag ritka jelenség. 

A találkozó végén elhangzott: az óvo-
dai és iskolai szociális segítők sokat tehet-
nek annak érdekében, hogy a gondjaikra 
bízott intézményekben a bántalmazások-
ra fény derüljön, és a megfelelő szakembe-
rektől mind a bántalmazó, mind az áldozat 
megkapja azt a segítséget, amire szüksége 
van ahhoz, hogy egészséges lelkületű em-
berré váljon.

Mesék – az átörökített 
tudás hordozói
Családkép és mesevilág: a mesei szerepkö-
rök és az értelmezés lehetőségei címmel tar-
tott előadást és gyakorlati foglalkozást Zóka 
Katalin főiskolai tanár, az Apor Vilmos Ka-
tolikus Főiskola rektorhelyettese november 
15-én. 

Az érdeklődők megtudhatták, hogy mi 
a jelentősége a tündérmeséknek az óvo-
dáskorúak nevelésében. Zóka Katalin 
előadásából kiderült, hogy a tradicioná-
lis műfaj szimbolikus nyelve az objektív 
értelmezés helyett a gyermeki érzelmek, 
élmények mozgósításával segíti a világ- 
és önmegismerést és -megértést. Az év-
századokon át kikristályosodott, a gene-
rációkon keresztül átörökített mesék böl-
csessége kiterjed a családi viszonyokra is: 
megmutatja, hogy nem könnyű szülőnek 
(anyának, apának) és gyereknek lenni. 
A mesékben megjelenített családi szere-
pek dinamikája, a pozitív és negatív sze-
replehetőségek, viselkedésmintázatok az 
emberi lét alapdilemmáit jelenítik meg 
oly módon, hogy a próbatételekhez, krí-
zishelyzetekhez mindig hozzárendelik a 
megoldást is. A megnyugtató befejezéssel 
záruló, akár végleges érzelmeket kiváltó 
meseélmények beépülnek a gyerek érzel-
mi emlékezetébe, erősítve a személyisé-
gét, önbizalmát, értékrendjét. 

A programon résztvevők az elmélet után 
kis csoportokban is gyakorolták a mesék 
adta lehetőségeket, így munkájuk során ké-
sőbb még jobban hasznosíthatják a meg-
szerzett tudást. 
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nyílt hét a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központban

gondolat- és tapasztalatcsere
a kortárs zaklatásról

A mesékben rejlő
tudásról beszélt
zóka katalin
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Helyére került az új nyomásszabályozó. november 22-én 
helyére emelték az új gáznyomás-szabályozó állomást a Jókai téren. A tér fel-
újítása az elosztóvezeték új nyomvonalra történő áthelyezésével folytatódik.

Terézváros önkormányzata az idősek világnapja alkalmából támogatást nyúj-
tott azon magyar állampolgároknak, akik

– 2018. július 1. napján vI. kerületi lakóhellyel rendelkeztek és
– 62. életévüket betöltötték (vagy 2018. szeptember 30-áig töltötték be ezt 
a kort).

Támogatásban részesültek továbbá azon egyedülálló személyek, valamint csa-
ládok is, akik 2018. július 1-jéig az önkormányzattól segélyt vagy támogatást 
kaptak. 

Az 5000 és a 10 000 forint értékű erzsébet-utalványokat postán küldtük el az 
érintettek lakóhelyére, azonban az utalványok egy része visszaérkezett hivata-
lunkhoz.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az utalványok a Polgármesteri Hivatal 
pénztárában (budapest vI., eötvös u. 3. Iv., em. 407. szoba) 2018. december 15-
éig félfogadási időben átvehetők.
Pénztári félfogadási idő:

hétfőn       13.30–17.30 óra
szerdán      8.30–16.00 óra
pénteken    8.30–11.30 óra

ezen időpontot követően az utalványok kiadására nincs lehetőség!

A jogosultságról telefonon lehet érdeklődni molnár Csilla szociális ügyintézőnél 
(815-2254) vagy személyesen ügyfélfogadási időben a III. em. 323. szobában.

Hassay zsófia 
polgármester

FelHÍVás 

SZületéSnap
szappanos pálné Kilencvenedik születésnapján Hegyi 

András önkormányzati képviselő köszön-
tötte szappanos Pálnét. Gabi néni mo-
zsár utcai otthonában fogadta a vendé-
get, aki nem érkezett üres kézzel. Hegyi 
András gyönyörű virágcsokorral, sok fi-
nomsággal ajándékozta meg az ünne-
peltet. A képviselőt az irigylésre méltóan 
fiatalos Gabi néni születésnapi tortával 

kínálta, majd elbeszélgettek az elmúlt időkről. Gabi néni fi-
atalkora óta szívesen írja le gondolatait, több kötete megje-
lent már, most is sok időt tölt a kéziratok rendezésével. egy 
fia van, aki festőművész és németországban él, ő ritkábban, 
barátai viszont gyakran ellátogatnak hozzá, a tortát is tőlük 
kapta. A 90 éves asszony saját bevallása szerint gyógyszert 
nem szed, orvoshoz is ritkán jár, viszont hite sokat segít neki 
az élet minden viszontagságának elviselésében.

Valicsek Ferenc Flóriánné Kilencvenedik születés-
napja alkalmából köszöntötte simonffy 
márta valicsek Ferenc Flóriánnét, margit 
nénit a vázsonyi vilmos Idősek ottho-
nában. A születésnapi ünnepség családi-
as hangulatban telt, az otthon vezetőjén 
és munkatársain kívül jelen volt margit 
néni lánya és öt unokája közül Annamá-
ria is. margit néni „mottója”, amit lányá-

nak, majd minden unokájának és a 12 dédunokájának szinte 
az unalomig ismételgetett, „a lehetetlen nem létezik”. ezt ő 
nagyon komolyan is gondolta, hiszen 80 évesen az ásástól a 
kapálásig minden munkát elvégzett a több mint 900 négy-
szögöles telkén.

Az ünnepeltek az önkormányzat ajándékai mellett megkap-
ták orbán viktor miniszterelnök köszöntőlevelét és Hassay 
zsófia, Terézváros polgármesterének oklevelét.

A zeneakadémia felhívása
A zeneakadémia felhívja a látogatók fi-
gyelmét, hogy folyamatosan értesül-
nek a következőkről: a www.viagogo.
com/hu weboldalon, illetve a viagogo 
mobilapplikáción keresztül az általuk 
meghatározott árak sokszorosáért árul-
nak jegyeket a zeneakadémia koncertjei-
re, mi több, olyan hangversenyre is, amely 
elmarad, például a december 2-i Purcell 
Kórus és orfeo zenekar koncertjére, 
amelynek új időpontja december 9-e. Tu-
domásukra jutott az is, hogy szabó ba-
lázs december 21-ei, már telt házas orgo-

naestje helyett szabó balázs bandájának 
koncertjére árusítanak jegyeket. ezért a 
zeneakadémia ezúton is megerősíti, hogy 
a fent említett weboldal és applikáció tu-
lajdonosával semmilyen szerződéses kap-
csolatban nem áll, az oldalon és az appli-
kációban található árak meghatározásá-
ra, a jegyek eredetiségére nincs befolyása, 
így az ott vásárolt belépőkért felelősséget 
nem vállal! Kérik a nézőket, amennyiben 
jegyet szeretnének vásárolni, azt tovább-
ra is a zeneakadémia honlapján keresz-
tül, személyesen a zeneakadémia jegy-
pénztárában vagy hivatalos partnerük, az 
Interticket hálózatán keresztül tegyék.

AZ IDEJÉBEN FELISMERT MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!

A lehetőség Adott! 
éljen vele!

A SZŰRŐVIZSGÁLAT 
DÍJMENTESEN 
IGÉNYBE VEHETŐ!

A vizsgálat helye és ideje:
Szent János Kórház

1125 Bp., Diós árok 1., 
tel.: +36 (1) 458-4509.

2018. december – 2019. január

A VI. kerületben lakó, 45–65 év közötti asszonyok, akik utolsó 
mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak 

mammográfiás szűrővizsgálatra.
KÉRJÜK, TEGYEN ELEGET MEGHÍVÁSUNKNAK, VEGYEN RÉSZT 

ÖN IS A MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATON! 
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY / /  TEL.:  +36 (1)  465-3823.
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K é p v i s e l ő K  é s  K ö r z e t i  m e g b í z o t t a K 

1. számú választókörzet, képviselő: Hassay zsófia. Körzeti megbízott: Fábián József 
r. törzsőrmester, vi/1. kmb. Fogadóóra: minden hónap első hetének szerdai napján 
10.00–12.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek szerint. Helye: 
bp. vi. kerület, Dessewffy u. 26/b, kmb.-iroda. telefon: 06 1 461-8141 /46-137, mo-
biltelefon: +36 70 489-3499.

2. számú választókörzet, képviselő: Hegyi andrás. Körzeti megbízott: Kaszab Dá-
vid r. törzsőrmester, vi/2. kmb. Fogadóóra: minden hónap második hetének szerdai 
napján 10.00–12.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek szerint. 
Helye: bp. vi. kerület, Dessewffy u. 26/b, kmb.-iroda. telefon: 06 1 461-8141 /46-
137, mobiltelefon: +36 70 489-3501.

3. számú választókörzet, képviselő: Czuppon zsolt. Körzeti megbízott: miklósi 
lászló r. főtörzsőrmester, vi/3. kmb. Fogadóóra: minden hónap első hetének szer-
dai napján 14.00–16.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek sze-
rint. telefon: 06 1 461-8141 /46-143, mobiltelefon: +36 70 489-3503.

4. számú választókörzet, képviselő: dr. bundula Csaba. Körzeti megbízott: val-
kó tamás r. törzsőrmester, vi/4. kmb. Fogadóóra: minden hónap második hetének 
szerdai napján 12.00–14.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek 
szerint. telefon: 06 1 461-8141 /46-141, mobiltelefon: +36 70 489-3505.

5. számú választókörzet, képviselő: simonffy márta. Körzeti megbízott: Deczki ger-
gő r. törzsőrmester, vi/5. kmb. Fogadóóra: minden hónap harmadik hetének keddi 
napján 13.00–15.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek szerint. 
telefon: 06 1 461-8141 /46-144, mobiltelefon: +36 70 489-3507.

 6. számú választókörzet, képviselő: dr. szili Kovács tibor. Körzeti megbízott: elter 
istván r. főtörzszászlós, vi/6. kmb. Fogadóóra: minden hónap első szerdai napján 
13.00–15.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek szerint. tele-
fon: 06 1 461-8141 /46-141, mobiltelefon: +36 70 489-3509.

7. számú választókörzet, képviselő: lindmayer viktor. Körzeti megbízott: gyenei 
Ákos r. törzsőrmester, vi/7. kmb. Fogadóóra: minden hónap első hetének hétfő 
napján 17.00–19.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek szerint. 
telefon: 06 1 461-8141 /46-143, mobiltelefon: +36 70 489-3511.

8. számú választókörzet, képviselő: Császárné Csóka ilona. Körzeti megbízott: 
Hornok lászló r. törzsőrmester, vi/9. kmb. Fogadóóra: minden hónap máso-
dik hetének szerdai napján 13.00–15.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján 
megbeszéltek szerint.telefon: +36 1 461-8141 /46-141, mobiltelefon: 06 70 489-
3413.

9. számú választókörzet, képviselő: matokanovic lídia. Körzeti megbízott: Hi-
deg roland címzetes r. törzszászlós vi/9. kmb. Fogadóóra: minden hónap máso-
dik hetének pénteki napján 14.00–16.00 óra között. telefonos egyeztetés alap-
ján megbeszéltek szerint. Helye: bp. vi. kerület, Hunyadi tér 15. szám alatti kmb.-
iroda. telefon: 06 1 461-8141 /46-141 mobiltelefon: +36 70 489-3414.

10. számú választókörzet, képviselő: Hatvani Csaba. Körzeti megbízott: böőr-gál 
Kitti r. törzsőrmester vi/10. kmb. Fogadóóra: minden hónap első hetének szerdai 
napján 10.00–12.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek szerint. 
telefon: 06 1 461-8141 /46-141, mobiltelefon: +36 70 396-2010.

a körzeti megbízottak fogadóóráikon telefonos egyeztetés alapján a megbeszéltek szerint fogadják a lakosokat.

átfogó ellenőrzés 
a bulinegyedben 
és vonzáskörzetében
A budapesti rendőr-főkapitányság a Készenlé-
ti rendőrséggel, a nemzeti Adó- és vámhivatal-
lal, a budapesti Közlekedési Központtal, illet-
ve az Innovációs és Technológiai minisztérium 
munkatársaival közös, komplex ellenőrzés-soro-
zatot tart budapest bulinegyedében, illetve von-
záskörzetében.

A társszervekkel végrehajtott ellenőrzés célja a 
szórakozóhelyek környékén előforduló vagyon el-
leni bűncselekmények és más jogsértő cselekmé-
nyek elleni fellépés, valamint a kábítószerrel való 
visszaéléses bűncselekmények felderítése, az en-
gedély nélküli taxiszolgáltatások kiszűrése.

A 2018. november 15-én és 17-én megtartott 
ellenőrzések során a rendőrök elfogtak egy körö-
zött férfit és négy emberte kábítószer birtoklásá-
nak gyanúja miatt. egy férfit előállítottak, aki ki-
vonta magát a rendőri intézkedés alól, továbbá 
két emberrel szemben közbiztonságra különösen 
veszélyes eszköz birtoklása miatt szabálysértési 
eljárás indult. A rendőrök a társszervekkel együtt 
a két nap alatt 54 taxist ellenőriztek, és 27 eset-
ben indítottak eljárást különböző engedélyek hiá-
nya miatt, valamint 26 járművezető ellen szabály-
sértési eljárást kezdeményezték. Az akciósorozat 
alatt 186 esetben intézkedtek.

A rendőrség a következő időszakban tovább-
ra is folytatja az ellenőrzéseket Terézvárosban, er-
zsébetvárosban és a belvárosban.

Forrás: police.hu

A négy legénnyel együtt örült nemzetünk 
még februárban, amikor a 23. téli olimpián 
Dél-Koreából száguldott felénk a jó hír: olim-
piai bajnok lett a gyorskorcsolyaváltónk. ez 
idáig ugyanis az egyetlen aranyunk a téli já-
tékok évszázados történetében! november 
végén is együtt örülhettünk a négy szágul-
dó fiúval: a Liu fivérekkel, shaolin sándor-
ral és shaoanggal, valamint burján Csabával 
és Knoch viktorral immár jóval közelebb, itt 
a szomszédban, a műjégpályán, amikor őket 
ünnepelték abból az alkalomból, hogy meg-
jelent róluk egy színes kiadvány Aranypengék 
címmel, alcíme olimpiai győzelem – 2018. 
Két írója, Kovács erika és radványi benedek 
remek munkát végzett, hiszen sztorikkal, 
adatokkal és szenzációs fotókkal fűszerez-
ve, ismerhetjük meg ezt a négy nagyszerű, 
sporttörténelmet írt legényt.

(TemesI)

Aranypengék, egy olimpiai diadalról

„Angol” könyv az Aranycsapatról
65 évvel ezelőtt, 1953. november 25-én sport-
történelmet írt a magyar labdarúgó-válogatott, 
amikor otthonában győzte le Angliát 6:3-ra. Da-
vid bailey angol író tíz évig kutatta az Aranycsa-
pat titkait, és jelentette meg a Helikon kiadásá-
ban a vaskos, 540 oldalas „sporttörténeti” köte-
tét Az aranycsapat története címmel. Angliában 
is érdeklődnek a könyv iránt. szinte hihetetlen, 
de a szigetországban eddig még nem jelent meg 
könyv a Puskás vezérletével világverő magyar 

csa patról. A mostani kötet nem csak a sportról, a 
politikáról és az akkori korról is szól.

Például – sokan talán nem is tudják –, de 
egy hajszálon múlt, hogy egyáltalán létrejö-
hetett az évszázad mérkőzése, mert ráko-
si kérdőre vonta a szövetségi kapitányt, se-
bes Gusztávot, amiért a párt engedélye nélkül 
kötötte le a meccset. „mi lesz, ha kikapunk?” 
– aggodalmaskodott a párt első embere, mire 
sebes: „Az előfordulhat, de hat-kettő aligha 
lesz, mint 1936-ban.” valóban, mert 6:3 lett a 
mi javunkra!                                                 (T. L.)
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– Belépve a hetedik X-be még mindig aktív, 
rendszeresen fellép. Hogy bírja energiával?

– Hál’ istennek jól. Különösebb egész-
ségügyi problémáim nincsenek, legfeljebb 
a lábaim rakoncátlankodnak. Igaz, megjár-
tam a hadak útját a rock- és a jazz-zené-
ben, átéltem magasságokat és mélységeket, 
de a legfontosabb számomra, hogy még 
most is szeret a közönség, ezt érzem min-
den koncertemen.

– Pedig legendásan fenegyereknek tartot-
ták, aki mindig kiállt az igazáért, és néha 
meg is ütötte miatta a bokáját. A mai fia-
talok ugyan már csak tar fejjel ismerik, de 
a kezdet kezdetén hosszú éveken át lobogó 
hajjal énekelt és fuvolázott.

– Ma már szinte hihetetlen, de régen 
sztárnak számítottam, és egy ideig afféle 
hippivezérnek is tartottak, akinek minden 
lépését a rendőrség „vigyázó” szeme kö-
vette. Különösen a március 15-i megem-
lékezések előtt és után, néha be is vittek 
az őrsre, de becsületükre legyen mond-
va, nem bántottak. Igaz, semmit nem tud-
tak rám bizonyítani, hiszen olyan tüntetés 
miatt vittek be, amiben részt sem vettem. 
Elég volt a hatóságnak, hogy valaki meg-
említette a nevemet mint tüntető, és már 
vittek is. 

– Soha nem politizált?
– Csak ha ittam, de akkor sem a szín-

padon. Kezdő énekesként sokat járt a 
szám a koncerteken, néha ordibáltam is a 
korszellemnek megfelelően, de politikáról 
soha. Visszatérve a fenegyerekségre, a Mi-
ni első nagyobb balhéja éppen ötven éve, 
1968-ban történt a Kaffka Margit Gimná-
ziumban, amikor néhány cseresznyepá-
linkától már olyan jókedvem volt, hogy el-
kezdtem a mikrofont pörgetni, ami várat-
lanul berepült a tömegbe, majd levettem a 
zakómat és az ingemet, és utánadobtam. 
Hatalmas sikerem volt, őrjöngtek a fiata-
lok. De őrjöngött az orosztanár-párttitkár 
is, aki le akarta állítani a műsort. Feljött 
a színpadra, és véletlenül fellöktem, ami-

nek még nagyobb sikere lett, de abba kel-
lett hagyni a koncertet.

– Nem ez volt az első gimnáziumi „si-
kere”…

– Valóban, jóval korábban, talán 65-
ben a Toldy Gimnáziumban még egy má-
sik hobbimnak, a labdarúgásnak hódol-
tam, amikor az iskola futballtornát ren-
dezett a gimnázium, a szovjet helyőrség 
és a színes bőrű diákok válogatottja kö-
zött. Már a meccs első percében becselez-
tem magam a kapu elé, amit nem vett jó 
néven a fekete kapus, és leütött. A Gellért-
hegyi galeribarátaim – akikkel rendszere-
sen verekedtünk a Mechwart téri fiúkkal – 
betódultak a pályára és hatalmas verekedés 
tört ki. Rendőrségi ügy lett belőle, persze 
hogy kicsaptak a gimiből. Ezért kerültem 
a Petőfibe.

– Hogyan került bele a zenei életbe?
– Ebben sokat köszönhetek Zalatnay 

Cininek, aki a Toldyban osztálytársam 
volt, ő vitt az első beatbulikba. Nyáron a 
Csasziba jártunk úszni, már akkor is na-
gyon csinos volt, rajongtak érte a fiúk. Ko-
már Laciék is, akikkel először énekelt, az 
első fellépésén ott is voltam. Akkoriban 
mindenki focista vagy zenész szeretett vol-
na lenni, én az utóbbit választottam. Szin-
te minden este lejártunk valamelyik klub-
ba, például a Scampolóba vagy a Metróba. 
A klubmozgalom abban az időben renge-
teg tehetséges zenésznek adott teret. Ze-
nei pályám a Dogsban kezdődött, amely az 
új bandák között a legmenőbbnek számí-
tott, és csak akkor kerülhettem a csapatba, 
amikor Demjén Rózsi távozott. A többi-
ek ajánlottak Presser Picinek, aki meghall-
gatott, majd a szám végén áldását adta, így 
lettem Dogs-tag. Két héten át reggeltől estig 
próbáltunk, hogy a nyitó bulira minden oké 
legyen. De nem lett az, mert teljesen kiéne-
keltem a hangomat, a hangszálaim annyira 
tönkrementek, hogy megszólalni is alig tud-
tam. Hamarosan meggyógyultam, de nem 
sokkal később a zenekar feloszlott. 

– Ezután jött a Mini?
– Igen, 1968-ban.

– Honnan a név?
– Egy kályháról kapta, a Mini Calorról, 

amely előtt zenéltünk egy reklámfilmben, 
és úgy gondoltuk elhagyjuk a Calor szót. 
Jó döntés volt, hamar ismertté vált a Mi-
ni együttes.

– S hamar otthonra is talált a Bem rakpart 
6. szám alatt, ahol évtizedeken át műkö-
dött a legendás Mini-klub. Hogy bukkantak 
erre a helyre?

– Közel laktam a művelődési házhoz, 
hiszen a várban nőttem fel, és lejártam gye-
rekkori barátommal, Závodi Jánossal pél-
dául a Radics Béla- és Kék Csillag-koncer-
tekre. Jánossal együtt játszottam a Miniben 
még a legelején, és 1969-ben olyan sike-
rünk volt az Ifjúsági Parkban, hogy a hí-
re eljutott a művelődési ház legendás igaz-
gatójához, Margó nénihez, aki meghívott 
bennünket rendszeres fellépésekre. Így lett 
itt a klubunk, amely igen népszerű volt, és 
a mai napon is az.

– Hiába voltak népszerűek, tízezrek előtt 
játszottak például a Tabánban, a saját le-
mezre mégis egy évtizedet kellett várni. 
Miért? Nem feküdtek jól a hatalomnál? 

Ötven éve fújja a fuvoláját. Török Ádám a hazai zenei élet legen-
dás alakja idén lépett be a hetvenévesek klubjába, de láthatóan 
nem fog rajta az idő, továbbra is lendületesen halad a maga ál-
tal kijelölt úton. Ma is sokfelé hívják egyedül vagy zenekarával, 
a Török Ádám § Icecream Supersessionnel.

Fél évszázad: fuvola, mini, bem rakpart
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– Valószínűleg, bár engem csípett a le-
mezgyár teljhatalmú ura, Erdős Péter, aki 
egyszer behívatott magához, és azt mond-
ta egy levélre hivatkozva, hogy „maga 
nem él szocialista módon”. Feltehetően a 
hippikorszakomra gondolt. Egy biztos, hogy 
engem megfigyeltek, hiszen a Történeti Hi-
vatalból kikért dokumentumaim erről ta-
núskodnak. Kiderült, az állambiztonság 
másfél évtizeden át, 1982-ig szemmel tar-
tott. Az egyik ügynök egy rajongóm volt, aki 
később zenész lett. Csoda hogy nem lehetett 
addig lemezünk, amíg nem puhult kicsit a 
rendszer? Pedig fénykorunkban voltunk. 

– De szerencsére mégse ment el az a bizo-
nyos (gőz)hajó.

– Szerencsére. A Gőzhajó lett talán a 
legismertebb számom, külföldön is nagyon 
szerették.

– Nem gondolt rá soha, hogy kint marad-
jon?

– Nem, főleg a nők miatt. Jóképű fiú vol-
tam, imádtak a lányok, és ez nekem, úgy 
látszik, elég volt. Meg az, hogy zenélhet-
tem és nagyon népszerű voltam. A Tabán, 
az Ifipark és a Bem rakpart volt az életem, 
éjszakánként pedig átruccantunk Pestre. 
De sok terézvárosi szórakozóhelyet látogat-
tunk meg ilyenkor… 

– Milyen zenére számíthatnak a Török 
Ádám § Icecream Supersession hallgatói?

– Örömzenére. Progresszív rockra, jazz- 
és bluesrockra. Hadd soroljam fel a zeneka-
ri tagokat: Németh Károly billentyű, Farkas 
Zsolt szólógitár, Pfeiler Ferenc dobok, Ko-
vács R. Gábor ének, szájharmonika, Tóth 
Sándor szaxofon, Berec András akusztikus 
ütőhangszerek és Török Péter basszusgitár, 
zenekarvezető.

– Csak nem a fia muzsikál az együttesben?
– Nem, bár ő is kitűnő muzsikus. Péter 

egy jó barát.

– Most jelent meg önről egy könyv, amely 
az Emlékutazás címet viseli, a benne lé-
vő CD pedig az Álomkoncert nevet kapta. 
Az életrajzi kötetben bizonyára benne van, 
hogy hogyan lett fuvolista és miért éppen 
ezt a rockzenében ritka hangszert válasz-
totta. Elárulná az olvasóinknak is?

– 1968-ban óriási hatással volt rám a 
Traffic budapesti koncertjén Chris Wood 
fuvolajátéka. Teljesen megőrjített, és elha-
tároztam, én is megpróbálom. Egy évre rá 
az NDK-ban vettem egy blockflötét, majd 
1970 nyarán egy fuvolát, amire nem volt 
meg a pénzem, de anyukám, szerencsére, 
kisegített…

Temesi LászLó

Fél évszázad: fuvola, mini, bem rakpart
terézvárosiaknak
szóló műsoraink 
a hatoscsatorna 

műsorán

hétfő
18.00 Terézvárosi magazin
Benne: ez történt a héten   

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

ismétlések
 kedd  1.30
 kedd  14.30
 szerda  10.30
 csütörtök  7.00
 szombat  13.00

Az önkormányzati adások 
élőben is megtekinthetők a www.

hatoscsatorna.hu weboldalon, 
valamint visszanézhetők a 

www.terezvaros.hu weboldalon 
és a Terézvárosi magazin a 

hatoscsatornán Facebook-oldalon.

A hatoscsatorna teljes 
műsorkínálata 

a www.hatoscsatorna.hu
weboldalon található.

e-mail:
info@hatoscsatorna.hu

terezvarosinfo@gmail.com

facebook: 
www.facebook.com
terezvarositelevizio

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

cím: 1064 budapest,
vörösmarty utca 65., vii. em.

a mini együttes (török ádám, 
Dobos Doxa sándor, czipó tibor, 
závodi jános) 1970. január 1-jén.

Fotó: Fortepan/Sándor dávid
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Két magyar zeneszerző darabja is versenyzett

A legkeresettebb magyar zongoraművészek 
tolmácsolásában hallhatta a közönség a zene-
műveket a patinás épület Solti termének gyö-
nyörű környezetében. A gálán először lépett 
fel közösen a fiatal generáció két legkereset-
tebb, legsikeresebb magyar zongoraművésze, 
Balázs János és Fülei Balázs, hozzájuk csat-
lakozott egy ifjú tehetség, Kálvin Balázs, aki 
2014-ben végzett a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetemen.

A Zeneakadémia Bartók Béla születésének 
135. évfordulója alkalmából az Emberi Erő-
források Minisztériuma támogatásából indí-
totta útjára a Bartók Világverseny és Fesztivál 
rendezvénysorozatot. Bartók Béla a 20. század 
egyik legjelentősebb zeneszerzője, életműve a 
magyar és az egyetemes kultúra közös kincse. 
Művészete és tudományos munkássága kor-
szakalkotó jelentőségű, hatása máig érvényes, 
művei az egyetemes zenetörténet legértéke-
sebb darabjai közé tartoznak.

A Zeneakadémia Bartók Béla alma matere, 
itt tanított, itt mutatták be több művét, innen 
indult Amerikába. A Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem eszmei kötelessége, hogy örök-
ségét gondozza, tovább éltesse, művészetét a 
zenetörténetben elfoglalt helyéhez méltó ese-
ményekkel tegye ismertté itthon és a világban. 

A zenei versenyek a nemzetközi kulturális 
élet meghatározó eseményei, a fiatal tehetsé-
gek szakmai fejlődése, ismertté válása, a kon-
certéletbe történő bekapcsolódásuk legfonto-
sabb tényezői. A gazdag zenei hagyománnyal 
büszkélkedő országok rendezik a legnagyobb 
presztízsű megmérettetéseket. Bartók nevé-
vel Magyarország indított versenyt, megelőz-
ve ezzel más országok hasonló kezdeménye-
zéseit.

A Bartók Világverseny és Fesztivál hatéves 
ciklusra és a Bartók-életmű legjellemzőbb vo-
nulataira épül: a zongorára, a hegedűre, a ka-

marazenére, valamint a zeneszerzésre össz-
pontosít, és a hegedűsök versenyével kezdő-
dött 2017-ben, az idén pedig a zeneszerzők 
versenyével folytatódott. Mindkét forduló-
ra olyan külföldi zsűritagok – zeneszerzők és 
előadók – fogadták el a Zeneakadémia felké-
rését, akik nemzetközi rangjuk, életművük ál-
tal a világ élvonalába tartoznak. A Bartók Vi-
lágverseny zeneszerzés kategóriája hallatlanul 
népszerűnek bizonyult a versenyzők körében 
is: 53 országból 214 pályaművet – 5-6 perces 
szóló zongoraműveket – küldtek a 40 év alatti 
zeneszerzők a világ minden tájáról. A 25 ma-
gyar jelentkező mellett olaszok, amerikaiak, 
dél-koreaiak voltak a legtöbben, de érkezett 
darab Üzbegisztánból, Mexikóból és Iránból 
is. A jelentkezők száma egyúttal igazolta a ma-
gyar világverseny tekintélyét és szakmai kon-
cepciójának megalapozottságát, illetve a zenei 
világ hitét egy olyan megmérettetés folytatásá-
ban, amely által Magyarország a középpont-
ba kerül a bartóki hagyományok, az egyedül-
álló versenyszerkezet, valamint a lebonyolítás 
megszervezése okán. 

Bartók műveit eljátszani, bármelyikkel ver-
senyen indulni igazi fokmérő minden művész 
számára. A Bartók Világverseny zeneszerzői 
fordulóinak nyertes művei közül kerülnek ki 
a következő év versenydarabjai, így a felnö-
vekvő zenészgeneráció legjobb hangszeresei 
Bartók műveivel készülhetnek, a fiatal szerző-
ket pedig új művek létrehozására inspirálja a 
megmérettetés.

Temesi lászló

A több mint kétszáz pályaműből előválogatott nemzetközi döntős mezőny-
ben két magyar zeneszerző zongoradarabja is versenyzett november 25-én 
a Zeneakadémián, ahol versekkel és levélrészletekkel tarkított ünnepi esten 
hirdették ki a 2017-ben indult Bartók Világverseny és Fesztivál zeneszerzés 
fordulójának nyertes zongoradarabjait.

Balázs János

bolha a fülbe a Tháliában

Raymonde Chandebise úgy érzi, hogy férje – 
aki egy köztiszteletben álló cégvezető – meg-
csalja, mivel egy ideje nem tesz eleget ott-
hon hitvesi kötelességeinek. A gyanú alapján, 
amit egy-két félreértett nyom is alátámaszta-
ni látszik, bizonyosságot akar szerezni. Nincs 
mit tenni, lépre kell csalni, és ehhez szövetsé-
gesre is szükség van!

Szerelem, házasság, megcsalás, féltékeny-
ség, megfejelve egy klasszikus bohózati elem-
mel: a szereplők közül ketten a megtéveszté-
sig hasonlítanak egymásra.

„Ha két szereplőnek semmi szín alatt 
nem szabad találkoznia, azonnal összeho-

zom őket” – írja Feydeau. Szobák falán át 
pördül az ágy, és minden ajtó mögött: a le-
hetetlen. A háromfelvonásos bohózat rende-
zője Kelemen József. Játsszák: Szervét Tibor, 
Gubás Gabi, Pindroch Csaba, Mózes And-
rás, Nagy Viktor, Szabó Erika, Vida Péter, Ta-
mási Zoltán, Mórocz Adrienn, Bán Bálint, 
Hunyadkürti István, Tóth Eszter és Domo-
kos László.

Georges Feydeau leghíresebb darabja, a 
Bolha a fülbe Hamvai Kornél fordításában 
kerül színre december 15-én a Thália Szín-
házban.
                    (Temesi)

Mi történik akkor, amikor az ember felesége gyanút fog? Talán mégsem a 
hűség a férj legfőbb erénye? Ezt megtudhatja december közepétől a Thália 
Színházban, ha beül egy felhőtlen szórakozásra.

szervét Tibor és Gubás Gabi
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mementó az 
áldozatokért

Durica KaTarina

a renDes lányoK csenDben sírnaK

libri KönyvKiaDó KfT., 2018

316 olDal

3999 fT

 

A könyv a kilencvenes évekbe-
li Dunaszerdahelyre repíti az ol-
vasót, amelyet éveken keresztül 
az alvilág uralt. A szerző, Durica 
Katarina több áldozattal készített 
interjút, olyanokkal, akik a maffia  
karmai közé kerültek, és regényé-
vel azoknak a nőknek állít emlé-
ket, akik félelemből némán tűrték 
a bántalmazást, az erőszakot. Az 
összegyűjtött vallomások alapján 
három karaktert alkot meg, hogy 
elénk tárja a megdöbbentő ténye-
ket. 

A nyolcemeletes panelházban 
él Hilda, a kiszolgáltatott kamasz-
lány, Júlia, a kétgyermekes csa-
ládanya, aki próbálja feldolgoz-
ni, hogy rendőr férje semmit sem 
tesz a maffia ténykedése ellen, va-
lamint Erzsi, az alkoholista kis-
nyugdíjas, akinek a fiát behálózza 
az alvilág. A három nő története 
három generáció tehetetlen szen-
vedését mutatja be.

A regény mély nyomott hagy 
az olvasóban, a célja pedig egy-
értelmű: nem szabad hagynunk, 
hogy bárki áldozattá váljon, és 
mindent el kell követnünk azért, 
hogy minden ember biztonság-
ban érezhesse magát bárhol a vi-
lágon.

bese bernaDeTT

SZANNYASZIN. A hinduknál az élet négy szakaszra osztható. Az első húsz esztendő a ta-
nulóé. A második húsz a küzdőé. A harmadik a megállapodott családfőé. A negyedik, 
hatvanon túl, a magányos vándoré, aki elszakadóban a világtól visszatér az őselemek 
közé.

W. Ma több szó esik Wass Albertről, mint Weöresről.
ELFELEJTETT. Ami van, az volt. Ami lesz, az nem más, mint egy visszatérő elfelejtett eszten-

dő. (Kipling)
LEVEGŐ. A védikus bölcselet egyik kulcsfogalma – a szimbolikusan is értett – levegő. Az eu-

rópaiak (tán egy-két görögöt leszámítva), miközben szorgalmasan lélegzenek, nem fog-
lalkoznak ilyen aprósággal.

GYAKORLAT. Átélni egy fát, ahogy az gyökereit a férgeket vendégelő, robajló ásványi áramok 
közé nyújtja, ágbogait pedig a lepkék és madarak járta fény felé emeli.

FELMENNI. A hegyre felmenni nemcsak azért fontos, hogy közelebb legyünk Istenhez, ha-
nem azért is, hogy eltávolodhassunk attól, ami lent van.

KRONOLÓGIA. Az Aranykornak nincsen kronológiája, csak a Sötét Kornak van.
TIPIKUS. Bármit „megreformálni”, tipikus protestáns gondolat.
FORMABONTÓK. Közöttük is legnagyobb a Sátán.
ISTENTAGADÁS. Szertartás, de ritmus nélkül.
VICSOROGNI. Ha egy magát tárgyilagosnak képzelő modern tudós előtt kiejtem René 

Guénon vagy Hamvas Béla nevét, azonnal vicsorogni kezd, mint az ételét féltő kutya.
PRÓZA. A vérbeli költők jó prózát írnak, a vérbeli prózaírók gyalázatosan rossz verseket (Di-

ogenész Laertiosz).
A LÉLEK POKLA. Dosztojevszkij mindenkinél többet tud az emberi lélekről. Tán még annál  

is többet, mint amennyit tudni érdemes.
ALAPHELYZET. Verset írni nem begőzölve, csak hideg fejjel lehet.
TÜKÖRGYAKORLAT. Az ember azzá változik, akinek ellenáll. Ajánlatos ezt megértenie min-

den ellenzéki politikusnak, bősz partizánnak és modern gyűlölködőnek.
A CSODÁRÓL. Ahol az értelem eluralkodik, halálra van ítélve a csoda átélésének képes-

sége.
NÉGY LÉPCSŐ. A kabala szerint négy lépcsője van a költészetnek. Az elsőről beszélni is  alig 

lehet. Valami alig-sejtelem. Arany János ezt mondja neszmének. A második belső pul-
zálás, titkos erővonalak irama, ritmus, hangok nélküli zene. A harmadikban  megszület-
nek az első szavak. A negyedikben a kozmikus rend. A modern költő csak a harmadik 
lépcsőfokot ismeri.

ADY. Nem csak forradalmian új, forradalmian ősi is. Titkon gyakran visszanyúl a nyelvújítás  
kora előtti idők archaikus verselőihez.

GOGOL. Gogol a világirodalomban tán az egyedüli, aki egyetlen rossz mondatot sem írt le.  
Volt benne valami nemtelen, valami manószerű, mint Mozartban vagy Weöres Sándor-
ban.

MAI. A mai keresztény Istenfogalom (Atya) teljesen homályos. Én a hinduk átmanja segítsé-
gével értettem meg igazán.

ITT. A keresztények Istene valahol messze van. A muszlimoké mindig itt van.
ROSSZ KÉRDÉS. Aki rosszul feltett kérdésre válaszol, bármilyen bölcs is, csak hamis felele-

tet adhat.
LUTHERÁNUS. Lutheránus barátom mondja büszkén: bármit mondasz is, a ti katolikus vallá-

sotoknál a miénk demokratikusabb. Lehet, sőt biztos, mondom neki, de a teremtés nem 
demokratikus, hanem hierarchikus. 

AKI. Aki nem kérdez, azonos a felelettel (Weöres)
A DEMOKRÁCIA. A demokrácia világa horizontális, a szakrális világ vertikális.
EGY KEDVES ÖREGÚR. Mellettem ül a társaságban. Ő is Szegeden tanult. Emlegetjük a ré-

gi időket. Közben mintha azon tűnődne – látom a tekintetén –, vajon tudom-e, hogy ő 
rendőrspicli volt a Kádár-korban.

szepesi attila

Békasó
(részletek)
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Hiánypótló könyv a magyar fotográfiáról

A magyar fotó 1840–1989 című kötet a kezde-
tektől, az első dagerrotípia elkészültétől a neo-
avantgárd korszakon át egészen 1989-ig mutat-
ja be a magyar fotográfia történetének legfon-
tosabb életműveit. Azokét is, akik bámulatos 
tehetségükkel és káprázatos teljesítményükkel 
a nagyvilág más tájain (az Egyesült Államok-
ban, Franciaországban, Németországban vagy 
máshol) lettek méltán sikeresek, mint And-
ré Kertész, Robert Capa, Moholy-Nagy Lász-

ló, Kepes György, Lucien Hervé, Brassai, Mun-
kácsi Márton, Besnyő Éva vagy Ergy Landau, 
és azokét is, akik itthon szereztek maguknak 
hírnevet, mint Pécsi József, Máté Olga, Székely 
Aladár, Angelo, Escher Károly vagy Kinszki 
Imre. Valamennyien kitörölhetetlen részeivé 
váltak a magyar kultúrának.

A fotók sok mindent elárulnak a korról, 
amelyben születtek, a világról, amelyet ábrá-
zolnak és az emberről, aki készítette őket. Lát-

szólag a múltról szólnak, egy megállított vagy 
megkonstruált pillanatról, de amit láttatnak, 
időtlen és örök emberi. A kötetben fellelhető 
fényképek 150 esztendő lenyomatai, ám ennél 

jóval többet adnak: érzelmileg is hatnak és esz-
tétikai élményt nyújtanak. Megmutatják, hon-
nan indult és milyen utat járt be másfél évszá-
zad alatt Magyarországon a fotográfia, hogyan 
jutott el az eleinte csupán dokumentálni kí-
vánó fényképészet az új vizuális művészeti ág 
megszületéséig.

Ez a kötet mindazok számára hasznos ol-
vasmány, akik többet szeretnének megtudni 
erről a varázslatos világról, a fényképezés örök 
csodájáról.       S. G.

Robert Capa, André Kertész, Brassai, Munkácsi Márton: fotós vi-
lágsztárok, akik Magyarországon születtek és a 20. század elején 
lettek híresek. A magyar fotózás lenyűgözően gazdag múltja azon-
ban jóval korábban kezdődött: már 1841-ben műterem nyílt Pes-
ten. Vajon hányan tudják, hogy magyar volt a világ egyik első hadi-
fényképésze és hogy a színes kép készítéséig már a 19. században 
eljutott egy erdélyi fotográfus?

PénTek orsolya

a magyar foTó 1840–1989

láTóHaTár kiadó, 2018

344 oldal

6900 fT 

A legismertebb magyar 
dagerrotípia 
Petőfi Sándorról készült

Pablo Picasso és 
Francoise Gilot 

a tengerparton, 1948.
Robert Capa fényképe
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élményközpont az Andrássy úton

Az Andrássy út egyik legpatinásabb épü-
letében, a volt Divatcsarnok helyén fél éve 
nyitotta meg kapuit az Andrássy Élmény-
központ. Így már Budapesten is megtalál-
ható egy olyan hely – amihez hasonló a vi-
lág számos nagyvárosában van –, amely 
folyamatos befogadóteret biztosít a világ-
szerte nagy érdeklődést keltő tudományos, 
ismeretterjesztő, szórakoztató, interaktív 
kiállításoknak. 

A központ megálmodója és egyik létre-
hozója Illés Gabriella, aki tévés pályafutását 
hagyta abba a vállalkozásáért. Saját ötlet alap-
ján mesemucialt készített, amelynek akkora 
sikere lett, hogy a folytatást tulajdonképpen 
a nézők követelték ki tőle. Aztán nagyszabá-
sú kiállításokat szervezett a Millenárison: töb-
bek között űr-, foci- és dinókiállítás is köthető 
a nevéhez. A hosszú távú együttműködés vi-
szont nem volt biztosítva az intézmény saját 
programjai miatt, így kezdett új helyet keres-
ni. A Párisi Nagyáruház tulajdonosainak bi-
zalmát ötleteik többkörös prezentációja során 
nyerték el társával, Molcsányi Györggyel. 

A jelenlegi Future park – a tudományos 
játszótér kiállításba Szingapúrban szeret-
tek bele, majd rögtön felvették a kapcsolatot 
a működtetővel a licencjog miatt. A japán 
szakemberek által megálmodott, Magyaror-
szágon most látható interaktív élményköz-
pont egy varázslatos világba kalauzol el, ami 
az alkotás inspiráló élményével ajándékoz-

za meg a látogatókat. Gyerekek és felnőttek 
egyaránt megtapasztalhatják, hogy a szabad-
gondolkodás, illetve a csapatmunka miként 
segíti elő a kreativitás fejlődését, amit aztán 
a mindennapi életünkben is kamatoztatnak. 

Az élményközpont alkalmazkodik az 
aktualitásokhoz, így a június óta látogatha-
tó kiállítás a karácsonyhoz köthetően új já-
tékkal bővült. A Future park év végéig lát-
ható, majd a januári átállás után februártól 
igazi világszenzáció költözik a házba, ami 
Európában elsőként itt lesz látogatható. De 
nem csak vásárolják a licencjogokat, már 
saját kiállítást is fejlesztettek, ami jelenleg 
Athénban elérhető, majd Olaszországba 
megy tovább. 

Gabinak nagy vágya volt a központ lét-
rehozása, így most a következő tervei is eh-
hez kötődnek. Az elképzelések már a 2021-
es évre is megvannak, mint mondja „magá-
tól semmi nem működik, mindenért ten-
ni kell. Ahogy az ember fejlődik és mindig 
nagyobbat lép, úgy a felelősség is arányo-
san nő”. Az élmények mellett a kulináris él-
vezetekre is nagy hangsúlyt fektetnek, ennek 
tükrében december 6-án a Lotz teremben 
megnyílik a kávézó is, amely az élményköz-
ponttól függetlenül látogatható. „A külföldi-
eknek nagyon hiányzik, folyamatosan kere-
sik, de a műemléki szabályzat is előírja, hogy 
az ilyen gyönyörű közkincseket látogatható-
vá kell tenni” – mondja Gabi annak kapcsán, 
hogy miért volt számukra teljesen egyértel-
mű a kávézó újranyitása. 

A gigaprojekt működéséhez a komoly üz-
leti terv mellett rengeteg bátorságra is szükség 
volt, hiszen nem volt borítékolható a siker. „A 
vállalkozói létben mindig szükség van nagyfo-
kú bátorságra, és mi reméljük, hogy tényleg a 
bátraké a szerencse.” Az eddigi tapasztalatok 
alapján nagyon jó a központ fogadtatása mind 
a hazai, mind a külföldi látogatók körében, 
rengeteg a pozitív visszajelzés, ami nyilván an-
nak is köszönhető, hogy családi szórakoztató-
központ eddig még nem volt Budapesten. Ga-
bi számára mindig fontos volt a mese, ezért is 
érzi küldetésének, hogy a mai gyerekekhez is 
sok jó és tartalmas mese jusson el. „Én magam 
is a mesék által tanultam meg gyerekkorom-
ban, hogy ha az ember teszi a dolgát, ha görön-
gyös is az út, a jók mindig elnyerik a jutalmu-
kat. Hiszek abban, hogy ezeket az értékeket a 
következő generációnak is át kell adni ahhoz, 
hogy egészséges felnőttekké váljanak.” 

A kiállítás a hét minden napján látogat-
ható, és ajándékutalvány formájában kiváló 
meglepetés születésnapra, karácsonyra. 

Terézváros a kulturális, oktatási életéről, az építészetéről, a gasztronómiá-
járól híres. Azonban az ismert műemlékek, épületek, előadások, művészek 
mellett számtalan kincs rejtőzködik a kerületben. Rovatunkban ezeket a 
helyeket, személyeket kívánjuk bemutatni.
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Innen indult a pályája, a Terézvárosból.

Rippl-Rónai utca 23–25.
Itt született. Érdekes épület. A környék 
is az. Az utca egyik szakasza még villa-
negyed, aztán (a Lendvay és a Szondi ut-
ca közt) zártsorúan épített bérházak kö-
vetkeznek. Az előkertes beépítés miatt ez 
a rész is üde, szellős, zöld. Az egymás felé 
forduló saroklodzsás, háromemeletes iker-
épületeket csak a keskeny telek mélyén kö-
ti össze egy keresztszárny. Az erős hangu-
latú ház építtetője Freiberger Dávid vállal-
kozó, akinek asztalos-, lakatos- és ácsipari 
üzlete, vegyszer- és festékkereskedő cége, 
Százhalombattán téglagyára is volt.

Az aeroplán-körhinta
Ugorjuk át a kisgyermekkor esztendeit. 
A piciny Dénes okos, szemfüles volt, ha 

nem is csodagyerek. (Ezzel jómagam, aki-
nek a matematika és a fizika sosem volt az 
erőssége, talán vitatkoznék a szakiroda-
lommal. Mindjárt kiderül, hogy miért.) 
A tanulásban soha semmi nem akadá-
lyozta, a család légköre kifejezetten pár-
tolta, segítette az ismeretszerzést, még ki-
csiny otthoni laboratóriumot is felszerel-
hetett. Meg is volt az eredménye. Gábor 
Dénes tanuló Budapesten, 1910. októ-
ber 8-án szabadalmi kérelmet nyújtott be 
egy „aeroplan-körhinta” megvalósítására. 
Idézek az elképzelésből: a szerkezet „sár-
kányrendszerű aeroplánok által” működ-
ne, „melyek mindegyike külön mozgató 
szerkezettel bír, egymással rugalmas kap-
csolás segélyével gyűrűalakban össze van-
nak kötve, és egy függélyes tengelyre füg-
gesztve, és körpályán oly módon mozgat-
hatók, hogy körmozgást nyerve, egyrészt 

a sárkányfelületek, másrészt a centrifu-
gális erő emelőhatása következtében föl-
emelkednek és egy röpülő körhintát al-
kotnak”.

Erre céloztam. Tízéves alig múlt. Még 
hogy nem csodagyerek!

Öccse szerint 1915-ben, amikor 
Gáborék (Günszbergék) nagyobb lakásba 
költöztek, a korábbi piciny otthoni labo-
ratórium is tágas helyiségben kapott he-
lyet.

A műegyetemista
Nyolc nappal az érettségi vizsgák után be-
rukkoltatták katonának. Szolgálatát a lugosi 
tisztképző tanfolyamon kezdte, majd ősz-
szel az olasz frontra vezényelték. Úgy gon-
dolta, hasznos lehet, így napi 200 szavas 
tempót diktálva magának megtanult gyor-
san olaszul. (Németül, angolul, franciá-
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Aki féltette a földet
„Azon kevés szerencsés fizikus egyike vagyok, akik láthatják, amint egyik ötletük a fizika kiterjedt fejezeté-
vé fejlődik. Mélységes meggyőződésem, hogy ezt egy fiatal, tehetséges és lelkes kutatókból álló csapat érte el, 
akik közül csak néhány nevet említhettem. Szívbéli köszönetemet akarom kifejezni nekik, amiért munkájuk-
kal hozzásegítettek engem a legnagyobb tudományos elismeréshez.” Szerény szavak. Gábor Dénes szavai 1971-
ben, amikor átvette a fizikai Nobel-díjat.
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ul már tudott.) Az első egyetemi évét az 
1918–19-es tanévben gépészmérnökként 
kiváló eredménnyel zárta a budapesti mű-
egyetemen. 1920-ban beiratkozott a Berlin-
Charlottenburgi Műegyetemre. „Berlinben 
nem a műegyetemi fizikusoktól tanultam, 
hanem átmentem a tudományegyetemre, 
ahol Einstein-szeminárium folyt. Soha nem 
felejtettem el, mind a mai napig fülemben 
van a hangja. Senki úgy nem élvezte a tudo-
mányt, mint Einstein. Valósággal elolvadt a 
szájában a tudomány. Einstein szemináriu-
mán nyolc Nobel-díjas ült a Physikalisches 
Colloquium első padjában. Ezek voltak az 
igazi tanáraim.”

Újra Budapesten
1933-ban – hat berlini év elteltével – haza-
tért. Hiányzott a család, szerette a várost is, 
a társaságot, a teniszt, az operát. Csakhogy 
azt is felmérte, hogy Horthy Magyarországa 
– ez akkor is sejthető volt már – előbb-utóbb 
kényelmetlen, sőt talán veszélyes hellyé vál-
hat egy zsidó számára. Így hát amikor egy 
angol barátja révén a British Thomson-
Houston (BTH) társaság egyik igazgatója 
kutatói állást kínált neki Rugbyben, ezt né-
mi hezitálás után elfogadta. Ő sem tudhat-
ta, hogy tizenöt esztendőre kötelezi el ma-
gát a ködös Albion mellett, és hogy a hábo-
rús éveket, az európai vészkorszak súlyos 
időszakát ott vészeli majd át.

Tudomány – szerelem
Hogy miféle lámpákkal, izzókkal, fényfor-
rásokkal kísérletezett? Hagyjuk ezt. Több-

ségünk úgysem értene belőle egy nyikkot 
sem. Plazmalámpa. Gömbfény. Gázkisü-
léses lámpa. Kaszkádcsövek, atommag-
roncsolás, elektronsokszorozó és meg-
hosszabbított ciklotron. Áh, ez nem ren-
des embernek való! Beszéljünk arról, ami 
még rejtelmesebb, még megismerhetetle-
nebb, mégis sokkal jobban érdekel min-
ket. Beszéljünk a nőkről. A szerelem-
ről. Eddig nem említettem, hogy Gábor 
remek énekes is volt, így aztán eljárt az 
amatőr drámatársaságba, ahol megismer-
kedett Marjorie Butlerrel, akit 1936. au-
gusztus 8-án feleségül vett. Házassága – 
ahogy életrajzírói fogalmaznak – felhőt-
len volt, derűs és oldott. Gábor maga egy-
szer így foglalta össze: „Boldogan éltünk, 
míg meg nem haltunk.”

Az atomi mikroszkóp
A háromdimenziós képalkotás lehetősé-
gei igencsak izgatták a mozizás és a szü-
letőben lévő televíziózás moguljait. Gá-
bor is ezen dolgozott, és 1940 májusában 
két műszaki leírásra is szabadalmi védel-
met kapott. A kísérletek azonban leálltak, 
mert a BTH-nak is át kellett állnia hábo-
rús üzemre. A háború kitörésekor jelent-
kezett katonai szolgálatra, ám elutasítot-
ták. Infrasugárzás, hírközléselmélet, atomi 
felbontású elektronmikroszkóp – ilyesmik 
érdekelték. „1947-ben nagyon foglalkozta-
tott az elektronmikroszkóp. E pompás mű-
szer felbontóképessége akkoriban a leg-
jobb fénymikroszkópok felbontóképessé-
génél százszor jobb volt, de mégis kiábrán-

dítónak tűnt, hogy a felbontóképesség alig 
valamivel az atomi rácsok nagyságrendje 
előtt mondott csődöt. Miután e problémán 
hosszú ideig gondolkodtam, 1947 egy szép 
húsvéti napján hirtelen rájöttem a meg-
oldásra: Miért ne járhatnánk el úgy, hogy 
elfogadjuk a rossz elektronképet, amely 
azonban tartalmaz minden informáci-
ót, majd a rossz képet optikai eszközökkel 
korrigáljuk? Rövid idő alatt tisztába jöttem 
azzal, hogy amennyiben ez egyáltalán le-
hetséges, csak koherens elektronnyalábok-
kal, határozott fázisú elektronhullámok-
kal valósítható meg. A közönséges fényké-
pen azonban a fázisok teljesen elvesznek, 
a fénykép csupán az intenzitásokat örökíti 
meg. Nem csoda, hogy elveszítjük a fázist, 
ha nincs mivel összehasonlítani! Nézzük 
meg, mi történik, ha alapfázist, »koherens 
hátteret« adunk a fényhullámhoz!” Mi ma 
már tudjuk, a módszer bevált, néhány év 
múlva már használták is.

Az ember
Igen kedves ember volt, de nagyon szi-
gorú főnök – írja róla hajdani tanítvá-
nya. Az ötvenes években minden ener-
giájával kutatott, a találmányainak élt. A 
Royal Society 1956-ban választotta tag-
jai közé. Magnetron-elmélet, az elektro-
nok szilárdtestekbeli energiavesztése, csil-
lagászati optika, optikai transzmisszió, 
plazmarezgések, elektron interferencia-
kísérletek, gázkisülési kísérletek, 
termionikus energiaátalakítók, a lézerek 
koherens fényének alkalmazása, az újra 
felfedezett holográfia. 1967-ben nyugdíba 
ment, de egyetemi szobáját megtarthatta, 
és végre megvalósíthatta gyermekkori vá-
gyát is – villát építtetett Itáliában. A nyara-
kat ott töltötte, Rómától délre, a tengerpar-
ton, a többi hónapot Angliában és Ameri-
kában.

Gyerekei nem voltak, de imádta őket, 
és rajongott a kutyákért. Igazi kutyás volt, 
sokat tekergett a kutyáival. A halála előt-
ti évtizedben egyre inkább foglalkoztatta 
az ember jövője. Erről szól az 1963-ban 
megjelent A jövő feltalálása című könyve. 
Megsejtette, hogy baj lesz, tagadta, hogy a 
szüntelen növekedés lenne a fejlődés fel-
tétele. 1968-ban a Római Klub egyik ala-
pítója. Második könyve Tudományos, 
technikai és társadalmi újítások címmel 
jelent meg 1970-ben. Sprőden és tömören 
az a lényege, hogy ha nem változik meg 
az emberi erkölcs, az emberi világnak vé-
ge. 1979. február nyolcadikán halt meg, 
hamvait a londoni Putney Vale temető-
ben szórták szét.      mArek jános

Gábor Dénes szülőháza
a Rippl-Rónai utcában
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Főzzünk együtt…

gesztenyéből
Gesztenyekrémleves
Hozzávalók: 50 dkg gesztenye, 10 dkg sárgarépa, 5 
dkg zellerszár, 10 dkg vöröshagyma, 2 dkg vaj, 8 dl 
húslevesalaplé, 1,5 dl fehérbor, 1 dl tejszín, aprított 
petrezselyem, só, bors, cukor.
Elkészítése: A gesztenyéket bevagdossuk és 
előmelegtett sütőben fél óráig pörköljük. Ha kicsit 
kihűlt, meghámozzuk. A répát, a zellert és a hagy-
mát felkockázzuk. A vajat egy lábasban felolvasztjuk, 
majd a a felkockázott zöldségeket a gesztenyékkel 
együtt lassú tűzön dinszteljük. Pár perc múlva hozzá-
adjuk a húslevesalaplét és a fehérbort, majd nagyjá-
ból fél óra alatt összefőzzük. Az egészet botmixerrel 
pürésítjük. Tálalás előtt tejszínnel és frissen vágott 
petrezselyemmel díszítjük.

Gesztenyés pulyka
Hozzávalók: 25 dkg savanyú uborka, 2 fej hagy-
ma, 1/2 zeller, 10 dkg párolt gesztenye, só, bors, fa-
héj, 3 kg bébipulyka, 1 csomag leveszöldség, 5 dl 
zöldségalaplé.
Elkészítése: Lecsepegtetjük, és kis darabokra vág-
juk az uborkát, a levét felfogjuk. Megtisztítjuk és fel-
kockázzuk a hagymát. Megtisztítjuk, megmossuk és 
felaprítjuk a halványító zellert. A gesztenyéket na-
gyobb darabokra vágjuk. Mindezt összekeverjük, 
majd sóval, borssal és fahéjjal fűszerezzük. Kívül-be-
lül lemossuk a pulykát, leitatjuk róla a vizet, azután 
sózzuk-borsozzuk. Beletöltjük a zöldségkeveréket, 
és a hasnyílást fogvájóval vagy hústűvel összetűzzük. 
Előmelegített sütőben 220 fokon 30 percig sütjük. A 
leveszöldséget megtisztítjuk, kis darabokra vágjuk, 
majd a pulyka köré tesszük, és a leves 1/3-ával felönt-
jük. Visszavesszük a sütőt 160 fokra és további más-
fél órát sütjük. Közben időről időre felöntjük a többi 
levessel. A pulykát meleg helyre tesszük. A tepsiben 
maradt húslét vízzel hígítjuk, majd leszűrjük, és le-
szedjük a zsírját. Kicsit besűrítjük. Burgonyapürével 
és gesztenyedarabokkal tálaljuk.

Gőzölt gesztenyetorta
Hozzávalók: 25 dkg gesztenyemassza, 2 tojás, 15 dkg 
fehér csoki, fél citrom resztelt héja, 2 dl főzőtejszín, 20 
dkg mirelit málna, porcukor, tejszínhab – ízlés szerint.
Elkészítése: Gőz felett megolvasztjuk a csokoládét. 
A tejszínt egy kis lábasban langyosítjuk és összeke-
verjük az olvasztott csokoládéval. A tojásokat simá-
ra keverjük a gesztenyével és a citrom héjával, majd 
a csokoládés masszát is belekeverjük. Egy mélyebb 
tepsibe helyezzük a tortaformát (előtte csomagoljuk 
be alufóliával, hogy a vízfürdőben ne szivárogjon be-
le a víz), öntsük bele a gesztenyés masszát, majd más-
fél centi vastagságban öntsük fel a tepsit vízzel. 170 
fokra előmelegített sütőben gőzöljük 25 percig. Ak-
kor jó, ha már a közepe is kihúzódott, nem lágy. Ha 
kicsit kihűlt, tegyük hütőbe, tálalásig dermesszük. 
Turmixolt málnával, tejszínnel és porcukorral leönt-
ve tálaljuk.

A tél és a hideg beköszöntével egyre több utcasarkon jelennek meg a gesz-
tenyeárusok. Szinte csak télen fogyasztjuk, a karácsonyi menüknek sok he-
lyen elengedhetetlen része, pedig egész évben elérhető. A mirelit és vá-
kuumcsomagolt kiszerelés mellett a lisztjét is egyre gyakrabban használják 
a hagyományos búzaliszt helyet. Ugyan az ára borsosabb, de egészségesebb 
és finomabb is.

A gesztenyében rengeteg vitamin és ásványi anyag található. Jól beil-
leszthető a cukorbetegek étrendjébe, mert alacsony az energiatartalma. Sok 
benne az E-vitamin, ami fontos részét kell képezze az étrendünknek. Az 
E-vitamin zsírban oldódik, de a szervezetünk csak rövid ideig képes tárol-
ni, ezért kell pótolnunk rendszeresen; antioxidáns vegyület, így segít a szer-
vezetben felgyülemlett káros szabadgyökök semlegesítésében. Védi a sejt-
jeinket, segíti az agyunk működését, csökkenti a szívbetegség és a trombó-
zis kockázatát.

A legtöbb gyümölcsnél jóval magasabb arányban tartalmaz élelmi rosto-
kat, amelyek fontosak a szervezet helyes működése szempontjából, hiszen 
hozzájárulnak az emésztés javításához, csökkentik az étvágyat, és hatásuk-
ra javul a szervezet inzulintermelése is. Ez utóbbinak köszönhetően kisebb 
eséllyel alakulnak ki egyes szív- és érrendszeri megbetegedések. Emellett a 
gesztenye hatóanyaga révén feltölt energiával és csökkenti a vérszegénységet.
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A Magyar–Angol, Magyar–Német Két Tan-
nyelvű Általános Iskola diákjait az iskolában 
és azon kívül is izgalmas programok várták 
a sport- és egészségnapon. A Közlekedésbiz-
tonsági Kutatóközpont munkatársai közleke-
désbiztonsági nap keretében KRESZ-pályá-
val, láthatósági sátorral, foglalkoztatósarokkal 
(azon belül tesztekkel, színezőkkel, kirakós já-
tékkal, mágnestáblával, óriás társasjátékkal), 
Mobil Suli Programmal, mopedszimulátorral 
készültek, és igyekeztek felhívni a gyermekek 
figyelmét a közlekedés során előforduló ve-
szélyekre, illetve arra, hogyan tudják elkerül-
ni a baleseteket. Az alsós osztályok sportfog-
lalkozásokon is részt vettek, rollereztek, sor-, 
váltó- és ügyességi versenyeken próbálhatták 
ki magukat. 

A nyolcadik osztályos tanulók délelőtt a 
SuperGym Sport- és Fitneszközpontba lá-
togattak el, ahol megismerkedtek a különfé-
le sporteszközök használatával, és személyi 
edzők segítségével ki is próbálhatták azokat. 
Szerveztek számukra csoportos foglalkozá-
sokat is: spinningedzést, személyi edzést lá-
nyoknak, csoportos edzést fiúknak, crossfit 

szabadsúlyos edzést és bokszedzést. További 
meglepetésként a terem kaméleonjának ete-
tését is megnézték. Mindenki megtalálhat-
ta a számára megfelelő mozgásformát. Az 
edzőtermi foglalkozások költségét az iskola 
alapítványa, a Terézvárosi Tudástér Alapít-
vány állta az önkormányzat által kiírt őszi ci-
vil pályázaton elnyert összegből. 

A nap folyamán az osztályok harmadik-
tól hetedik évfolyamig háromfős csapatok-
ban kvízfeladatokat és fejtörőket oldottak 
meg. Minden osztály legügyesebb csapata 
jutalomkiránduláson vehetett részt novem-
ber 20-án, amelyhez az anyagiakat Terézvá-
ros önkormányzata biztosította a tanulók-
nak. Az autóbuszos kiránduláson Hollókő-
re, a magyarországi világörökség helyszínek 
egyikére látogattak el a gyerekek, ahol végig-
kalauzolták őket a várban, részt vettek egy 
ostromjátékban, megtekintették a falut, vé-
gezetül ebédeltek egy helyi étteremben. 

sport- és egészségnap 
a Két tannyelvűben  

Kutyák 
a mesevilág 
oviban
November közepén a Rex Kutyamenhely 
Alapítvány munkatársai látogattak el a 
Munkácsy utcai Mesevilág Óvodába. A 
kicsik legnagyobb örömére kutyás bemu-
tatót tartottak az udvaron, majd az óvodá-
sok átadták az általuk összegyűjtött ado-
mányokat.
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Zenészek, múzeumpedagógusok, zenetörté-
nészek és látványtervezők évek óta tartó szak-
mai munkájának eredményeként egy olyan él-
ményalapú zenei ismeretterjesztő központ jön 
létre, amely az alapfokú zenei oktatás egyik iko-
nikus helyszíne lesz, mégis az összes korosztály 
számára kínál majd programot. A zenei csodák 
palotájában mindenféle zene megszólal majd, a 
gregoriántól Eötvös Péterig, a népzenétől a ci-
gányzenén át a jazzig és könnyűzenéig. 

Az épület földszinti részén elhelyezkedő sza-
badtéri színpad és az átlátszó, üveg koncertter-
mek bevonzzák a látogatókat ebbe a csodás vi-
lágba. A ház sokrétű élő zenei programjában 
ugyanúgy műsorra kerülnek majd a fiatal, szár-
nyukat bontogató tehetségek, mint a populáris 
előadók. Az épület emeletén kap helyet a digitá-
lis könyvár és az oktatótermek, ahol múzeum-, 
valamint koncertpedagógiai foglalkozásokra és 
önálló tanulásra is lehetőség lesz. Amíg az épü-
let földszinti és emeleti részeit a tetőre álmodott 
lyukacsos szerkezetnek köszönhetően eláraszt-
ja a napfény, addig a föld alatt egy varázstér, a 
hármasosztatú kiállítás várja a látogatókat. A 
leghangsúlyosabb rész az állandó zenetörténe-
ti tárlat lesz, ezt egészíti ki az időszaki kiállítás 
és a hangdóm. Az első időszakos tárlat a ma-
gyar könnyűzene 1957-től 1992-ig tartó törté-
netét mutatja be. A hangdóm egy teljesen szige-

telt különleges, félgömb alakú kupolatér, ahol a 
látogató megtapasztalhatja a tökéletes csendet, 
vagy a beépített elektroakusztikai rendszernek 
köszönhetően távoli tájak, például egy esőerdő 
hangjai elevenednek meg számára úgy, ahogy 
azt ott hallaná.

A kiállítótérbe lépve a látogató úgy ér-
zi majd, mintha egy a zene történetéről szóló 
filmbe csöppent volna, amely a zenének a tár-
sadalomban, a kapcsolatokban és a minden-
napjainkban betöltött szerepéről szól. A tárlat 
olyan korokon és határokon átívelő sétára hív, 
ahol a szemünk mellett a fülünket is használ-
ni kell. Az európai zenetörténet hét nagy for-
dulópontja köré épülő kiállítás a hang születé-
sével kezdődik. A természet és zene egységét 
kifejező őserdőből indulunk, innen jutunk el 
zenei gyökereinkhez, a népzenéhez. Egy em-
berpár életén keresztül ismerjük meg a ma-
gyar népzenét, azt ábrázolva, hogy a zene ősi 
idők óta bölcsőtől a sírig kísér bennünket. A 
zene történetében az első fordulópont az írott 
zene megjelenése a középkor egyházi zenéjé-
vel. Az egyszólamúságból egy templombelsőn 
keresztül juthatunk tovább a 16. század ze-
néjéig, a többszólamú hangzáshoz. Az újabb 
nagy fordulat, az emberi érzelmek és a szenve-
dés megjelenése a zenében. A negyedik rész-
ben a 17-19. század legnagyobb zsenijeit láto-

gatjuk meg, utazhatunk Mozarttal, belelátha-
tunk Beethoven fejébe, és rezgéseken keresz-
tül érezzük azt, amit a már süket zeneszerző 
tapasztalhatott a zenéből. Egy virtuális terep-
asztalon elevenednek meg Európa zenei köz-
pontjai, Velence, Párizs, London, Berlin, Bécs. 
Így érünk el az Osztrák–Magyar Monarchiá-
ba, ahol bepillanthatunk az Operaházba, meg-
ismerjük az opera műfajának összetettségét, 
valamint a magyar nemzeti opera megszüle-
tését Erkel Ferenccel és Liszt Ferenccel. A 20. 
századi zenetörténet Bartók Bélával és Kodály 
Zoltánnal kezdődik, de ez az időszak a techni-
kai újítások kora is, amelyek megalapozzák a 
populáris zene térhódítását. A kiállítás végén 
eljutunk a modern zenei dzsungelbe, ahol el-
árasztanak bennünket a zenék, zörejek, zajok. 
A kiállítást elhagyva minden elcsendesül, és 
megszólal a bölcsőzene, a gyermekét ringató 
anya hangja, azt szimbolizálva, hogy kapcso-
latunk a zenével örökre megmarad.

Az intézmény 2020 végén nyitja meg kapu-
it, az általa képviselt zeneélmény azonban már 
elérhető az érdeklődők számára. A Magyar Ze-
ne Háza novemberben a zene népszerűsítésé-
re indít interaktív programsorozatot, amelyben 
arra buzdítja a résztvevőket, hogy fedezzék fel, 
és videóban mutassák meg a körülöttünk lévő 
hangokat, zajokat. A legizgalmasabb szerzemé-
nyekből Dés András jazz-zenész vezényletével 
elkészül az ország első zajszimfóniája. A közös-
ségi programsorozat részeként a Magyar Zene 
Háza december 16-án egy nagy, közös muzsi-
kálásra invitál minden zenekedvelőt a Budapest 
Music Centerbe, ahol az est zárásaként a Vir-
tuózok tehetségkutató verseny győztese, Boros 
Misi zenél. (x)
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Ilyen lesz a magyar zene Háza élményalapú tartalmi koncepciója
Még csak nyáron kezdődtek a Magyar Zene Háza építési munkála-
tai, máris új részleteket ismerhetünk meg az oktatási, múzeumi és 
koncerthelyszínként is funkcionáló intézmény tartalmi koncepció-
járól. A Sou Fujimoto japán sztárépítész tervei alapján készülő köz-
pont várhatóan 2020 végén nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A 
ház megvalósulásával egy vizuálisan, tartalmában és funkciójában 
is unikális intézménnyel gazdagodik Budapest.  
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A víz a föld felületén megtalálható egyik leg-
gyakoribb anyag, a földi élet alapja, nélkülöz-
hetetlen az élethez. A felnőtt ember testének 
60-70, a gyermekek szervezetének 80 százalé-
kát alkotja víz. Nemcsak a fő alkotórésze a tes-
tet felépítő sejteknek, hanem azokat külső kö-
zegként körül is veszi. 

Naponta mintegy 1400 liternyi víz folyik 
át az agyunkon és 2000 liter a vesénken. A 
szervezeten belüli körforgása során a víz az 
anyagcseretermékeket is felveszi, továbbviszi, 
ezzel segítve elő a szervezet méregtelenítését. 
Részt vesz a légzés és a hőszabályozás folya-
matában is. Napi 2-3 liter elfogyasztása nem 
csak a bőrünket varázsolja üdévé, a belső 
szervezeteinket is rendbe rakja. Ha a bőrünk 
szárazzá, repedezetté válik, az a legszembetű-
nőbb jele annak, hogy nem adjuk meg szá-
mára a működéséhez elengedhetetlen meny-
nyiségű folyadékot. Rossz hír, hogy a folya-

dékfogyasztás alatt nem alkoholt és szénsa-
vas üdítőket értünk, amelyek csak rombolják 
a szervezetet.

Diétánál is elengedhetetlen a rendszeres 
vízfogyasztás, hiszen csökkenti az étvágyat és 
segíti a vércukor szintentartását. Napi 2 liter 
víz elfogyasztása mellett a szervezet 100 kilo-
kalóriával többet éget el, mint nélküle. A meg-
felelő vízbevitel kiváló ellenszere a savaso-
dásnak, a székrekedésnek is, de számos más 
emésztési probléma esetén bevethető, mivel 
részt vesz a tápanyagok oldásában, szállításá-
ban, felszívódásában.

Nem utolsósorban a kiválasztó és méregte-
lenítő szervek, a vese és a máj is fellélegzik, ha 
a működéséhez megfelelő mennyiségű folya-
dék áll rendelkezésre. A dehidratáció első ko-
molyabb figyelmeztető jele a szédülés, fejfájás. 
Ilyenkor mindenképpen igyunk meg egy po-
hár vizet, és üljünk le egy kicsit. Fizikai állapo-

tunk javításában is segít, így gyakran rövid idő 
alatt elmúlik a fejfájás. A vízfogyasztás az ide-
geket is nyugtatja, ellensúlyozza a stressz hatá-
sára beinduló folyamatokat, javítja a memóri-
át, növeli a fizikai, szellemi teljesítőképességet.

A tisztított csapvíz mellett a legjobb megol-
dás az ásványvíz, amely amellett, hogy ásványi 
anyagokat, makro- és mikroelemeket tartal-
maz, teljes mértékben kalóriamentes és segí-
ti a zsírégetést is. Az ásványi anyagok szerepet 
játszanak a szervezet optimális vízháztartá-
sának, sav-bázis egyensúlyának fenntartásá-
ban, de nem árt arra figyelni, hogy néha vált-
sunk, ne ugyanazt a fajtát igyuk évekig. Víz-
hiány következtében a vér nem lesz képes el-
szállítani a felgyülemlő méreganyagokat, ezért 
azok koncentrációja megemelkedik. Ha a tes-
tünk folyadékvesztése eléri a 20 százalékot, 
akkor akár életveszélyes kiszáradás is fellép-
het. Ugyan hihetetlenül hangzik, de a túlivás is 
probléma, sőt, az sem egészséges. A nagymér-
tékű folyadékbevitel hatására ugyanis felhígul 
a vér, a nátrium mennyisége pedig drasztiku-
san csökken. A vízzel kapcsolatban is megálla-
pítható, hogy túlzásba vinni nem szabad. Szá-
mos kísérlet és kutatás egyértelműen megálla-
pította, hogy az optimális, napi 2-2,5 liter víz 
fogyasztása csodát tesz a szervezettel.

Öntsünk vizet a pohárba!
A víz biológiai, fizikai és kémiai tulajdonságai alapján az élővilág, a 
társadalom számára a legfigyelemreméltóbb, nélkülözhetetlen ve-
gyület. A tiszta ivóvíz az egyetlen élelmiszer, amely semmi mással 
nem pótolható, az emberi élet nélkülözhetetlen feltétele. Segítségé-
vel képes a szervezet méregteleníteni önmagát, biztosítani az egész-
séges sav-bázis egyensúlyt, valamint kontrollálni a vérnyomást – és 
ez még nem minden.
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Melyik a Trófea Grill Étterem téli ételkínálatának egyik legkedveltebb étele?

Beküldendő a számmal jelölt sorok tartalma 2018. december 20-ig. Előző rejtvényünk nyertesei: Parragh Bálint, Solymosi Etelka.
Cím: Terézváros szerkesztősége, 1067 budapest, eötvös utca 3. 

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

* Megfejtés
1.rész

2. zenei 
törzshang

------------------
Névelő

Megfejtés
2.rész

------------------
Szakértelem

Nemi jelleg

Karib-térség 
egyik országa
------------------
Elköszönő 

szó

Városi 
terepjáró

------------------
Úr eleje!

Összezúzó 
helyiség

------------------
Szem. 
névm.

   
Nárcisz 
része!

------------------
Drágakő 
egysége

Termést 
betakarít

... Károly, 
építész

------------------
Rádium

Csomagol

Több
angolul

*
Sértetlen

------------------
Hosszú mgh

... de Janeiro
Csípős 
fűszer

------------------
Hőemelkedés

Magyar 
popegyüttes 

volt * Kikötő
Zamat

------------------
Korszak

Megfejtés
3.rész

Egyiptomi 
napisten Gödör

Megfejtés
4.rész

Fogorvosnál 
mondjuk

Délnyu-
gat-Ázsiai 

ország
------------------

Proton

Véna
------------------

Ág része!

Spanyol 
kisváros

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

S.E.L.K

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

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

A hirdetések feladása:

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

Hirdessen A Terézváros mAGAzinbAn!
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Papír- és fémpénzt, bélyeget, ké-
peslapot, papírrégiséget, régisége-
ket vásárolunk és árverésre átve-
szünk. VI., Andrássy út 16. 266-4154 
Nyitva: h.–sz.: 10–17, cs.: 10–19

Villanyszerelést, régi lámpák, csil-
lárok, kisebb háztartási gépek, ka-
putelefonok javítását, felújítását 
vállalom díjtalan kiszállással, ked-
vező áron. 
Telefon: 06-20-9-874-436

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

Könyvfelvásárlás készpénzért. 
Könyvtáros diplomával több mint 
20 éves szakmai tapasztalat, belvá-
rosi üzlet. Atticus Antikvárium 06-
209-313-773

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

Felmentek az árak!
Arany, ezüst, borostyán, brilles ék-
szer, régiség és teljes hagyaték fel-
vásárlás azonnal készpénzben! 
Kérem, jöjjön el hozzánk vagy ér-
deklődjön bővebben telefonon!
Tel.: 350 43 08, 06 70 884 4084 
Cím: XIII., Hollán Ernő 4.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vá-
sárolok antik bútorokat, festménye-
ket, bronz tárgyakat, porcelánokat, 
Kovács Margitot, régi álló-, fali-, 
asztali díszórákat (hibásat is) 6–12 
személyes ezüst étkészleteket, 
gyertyatartókat, tálcát stb., könyve-
ket, régi katonai kitüntetések tár-
gyait és teljes hagyatékot első vevő-
ként a legmagasabb áron.

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

Kémények bélelése, átépítése, bel-
ső marása teljes körű ügyintézéssel. 
Szabó Balázs 06-20-264-7752 

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

Értékes festményt venne ügyvéd-
család gyűjteményének bővítésé-
hez magánszemélytől. Tel-: 06-30-
305-95-96

Régi és új könyvek, CD-k, hangle-
mezek, DVD-k, papírrégiségek (pla-
kát, képeslap) vétele készpénzért! 
06-20/324-1847.

EXKLUZÍV FELVÁSÁRLÁS!
Tört-fazon arany 6500 Ft-tól akár 
17 000 Ft-ig/g, ezüst 350 Ft-tól/g, 
Borostyán-korall ékszerek 4000 Ft-
tól/g. Régi pénzeket, érméket, ki-
tüntetéseket, karórákat, képeslapo-
kat, Herendi-Zsolnay, mindenféle 
régiséget TELJES HAGYATÉKOT.
V., Szent István krt. 25.
Tel.: 06-70/608-60-82

Nagyméretű, magas lakásom rend-
szeres takarításához segítséget ke-
resek. Nyugdíjas házaspár. 06-30-
251-01-79

Gyógypedikűr, masszázs, pedikűr 
gyakorlattal rendelkező szakem-
bertől Budapesten. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény! 
Hívjon bizalommal!
Tel.: 06-70-366-3226

Bakoslak Ingatlan eladó és kiadó la-
kásokat keres igényes, készpénzes 
ügyfelei részére. Tel.: 06-20/974-
0571, bakoslak.office@gmail.com
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ABLAKjAVÍTÁS! WWW.
AjTOABLAKDOKTOR.HU
24 ÉVE VÁLLALOm KEDVEZŐ 
ÁRAKON ABLAKOK, AjTóK jA-
VÍTÁSÁT, iLLESZTÉSÉT, ZÁRAK 
CSERÉjÉT, FESTÉSÉT, HŐSZiGE-
TELŐ ÜVEGEZÉSÉT, SZiGETELÉ-
SÉT GARANCiÁVAL. FELmÉRÉS 
DÍjTALAN! HORVÁTH ÁKOS 
TEL: 06 70 550 02 69

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

A BudApesti 
CervAntes intézet 
progrAmjAi

December 1–9., 15.00 és 19.00 óra között El Mar / A tenger 
(videoinstalláció) – spanyolul, angol felirattal.

December 13., 18.00 Konferencia: Emberfolyamok: Az ideológia 
mint a migráció motorja – beszélgetés Soltész Bélával és A tenger 
videoinstalláció szereplőivel. Spanyolul, magyar szinkronfordítással.

Cervantes Intézet
Budapest, 1064 Vörösmarty utca 32., tel.: 354-3670 
cenbud@cervantes.es http://budapest.cervantes.es 

Minden rendezvényünkre a belépés ingyenes. 

Minoségi gyermek- és ifjúsági irodalom
Önhöz most még közelebb!

www.mora.hu

Móra Mintabolt

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

Corner Six Irodaház

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

30%

"

AZ  ELSŐ
könyves 

élményektől
felnottkorig´́

Hétvégén a Hatszín Teátrum
eloadásaihoz igazodva.

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

´́
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Terézvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Deutsche Selbstverwaltung Theresienstadt

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 
2018. december 9-én(vasárnap) 17:00 órakor 

az Ávilai Nagy Szent Teréz Plébániatemplomban 
(1065 Bp., Pethő S. u. 2.)

tartandó kétnyelvű szentmisével egybekötött Adventi műsorunkra.
Fellépő:

A Bajza Utcai Általános Iskola tanulói
A belépés díjtalan.

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