
17. oldal  irodalom – gyász  

In memoriam
Térey János

11. oldal  közös ügyeink

Terézváros kiváló
diákjait jutalmazták
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4–5. oldal 
fóKusz

Gazdag program várta a kerületieket 
idén is a Terézvárosiak Napján
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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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foTópályázaT a Terézváros magazinban
a hónap fotója címmel pályázatot hirdetünk. Örökítse meg 

kedves kerületi helyét, pillanatát és küldje el nekünk (te-

rézváros szerkesztősége, 1067 Budapest, eötvös utca 3., 

fotopalyazat@terezvaros.hu). a legjobb képeket közöljük 

és vásárlási utalvánnyal jutalmazzuk.

(a közléshez 300 dpi felbontású képekre van szükség.)

4–5. fókusz  gazdag program várta a kerületieket
 idén is a Terézvárosiak napján
8–9. közös ügyeink  az utóbbi évtizedek
 legjelentősebb egészségügyi fejlesztése
 valósult meg Terézvárosban
9. közös ügyeink másfél milliárd forintos
 innováció
10. közös ügyeink  egészségnap: fókuszban
 a fül-orr-gége
 befejeződtek a tavaszi tanfolyamok
11. közös ügyeink  Terézváros kiváló diákjait
 jutalmazták
12. közös ügyeink Terézváros Közoktatásáért Díj  
 – jeszenszkyné Dunavölgyi mária
 bárczy istván-díjjal tüntették ki bódi Csillát
13. közös ügyeink Terézváros Közoktatásáért Díj  
 – rakó józsef
14. közös ügyeink Kézdivásárhelyi óvónők
 Terézvárosban
 ópusztaszerre kirándultak a szépkorúak
15. mozaik megnyílt a 90. Ünnepi Könyvhét
 solymosi Tóni és Terézváros
16. szÍnHáz Díjeső és rekordot döntő
 látogatottság
17. irodalom – gyász  in memoriam Térey jános
20. Hirdetmény
21.  konyHa  főzzünk együtt málnából
23. életmód  praktikák a gondtalan nyárhoz
24. Hirdetés/aPróHirdetés
25. tér/zene – zene/tér/lÍra-Pont  jazz,   
 bigband és balkáni népzene
 elkezdődött az irodalmi sorozat
 a Hunyadi téren
26–27. Programok

gyerekvilág
színes programok 
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: Papp Tibor ügyvezető igazgató  terjesztés: Magyar Posta Zrt.

önkormányzAt
a kerületiek kéménybélelését 
is támogatja az önkormányzat

6–7.

pAnoptikum 
barbjerik ferenc

18–19.

22.

belakott város 
Nemrégiben az egyik portálon lá-
tott napvilágot egy írás, amely-
ben a szerző azt foglalja össze, 
miért is olyan jó hely a több tíz-
millió lakossal büszkélkedő be-
tonrengeteg: New York. Először is 
azért, mert a városlakók az ott-
honuknak érzik a köztereket, par-
kokat, mintegy belakják a legap-
róbb zöld- és betonfelületeket is. 
Kutyát sétáltatnak, bicikliznek, 
de csak ott, ahol lehet, jógáz-
nak, tornáznak, zenélnek, sakkoz-
nak, és a városi dzsungel közepén, 
az utcák kereszteződésénél is ki-
pakolnak egy-két széket, hogy a 
hömpölygés közepette megpihen-
jenek. Ehhez viszont az kell, hogy 
közösségnek érezzék magukat. Az 
olvasottak fényében kijelenthet-
jük, Terézváros jó hely, a terézvá-
rosiak közösségnek érzik magu-
kat. Annak ellenére, hogy a ke-
rület magán hordozza a belváros 
összes nyűgét baját, szűkössé-
gét, zsúfoltságát, rohanását, azt, 
hogy nincsenek hatalmas zöldfe-
lületei, és noha a beépítettség, a 
járdák, utak alatt húzódó vezeté-
kek, kábelek miatt nincs is sok re-
mény arra nézve, hogy a jövőben 
mindez másként is lehet, mégis 
belaktuk a közös tereinket. Zseb-
kendőnyi helyeken megjelentek a 
székek, közösen hallgatjuk a ver-
seket, az ifjú zenészeket a Hunya-
di téren. Apró babák alszanak a 
fűben, a pokrócokon, míg a szép, 
fiatal mamák beszélgetnek. Ősz-
szel megjelennek a teraszokon a 
töklámpások, húsvét közeledté-
vel az ágakra aggatott díszes to-
jások, és végül, de nem utolsósor-
ban megtanuljuk lassan a szabá-
lyokat is betartani, odafigyelni a 
másik ember igényeire, környeze-
tünk tisztaságára is. Hol van már 
a nyomasztó nagyváros, a magá-
nyos városlakó? Terézvárosban kí-
váncsiak vagyunk egymásra, Te-
rézvárosnak identitása van.

 brém-nagy ferenC
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Gazdag program várta a kerületieket 
idén is a Terézvárosiak napján

A Terézvárosiak Napjának délelőtti prog-
ramjában Juhász László és Kovácsovics 
Fruzsina, Novák János és a Kolibri Szín-
ház zenészei gyermekműsorral léptek 
színpadra. A fellépő művészek nem ér-
ték be annyival, hogy a közönség csend-
ben üldögélve csodálja produkcióikat, 
interaktív koncertjeiken alaposan meg-
mozgatták a kicsiket.

Aki elfáradt, az Kádár Ferkó fotószín-
házában képzeletbeli időutazáson vehe-
tett részt. Korabeli ruhákba öltözve a 20. 
század eleji Kodály körönddel a háttér-
ben egy fotós meg is örökítette a nem 
mindennapi pillanatot.

A felnőttek közben a téren felállított 
infopontban felvilágosítást kap6-tak a ke-
rület ügyeiről. A Senki sem unatkoz6  
pontra látogatók pedig sakk- és kártyapar-
tin mérhették össze tudásukat. A sakkver-
seny egyik résztvevője szerint a sakk nem 
egyszerűen egy szellemi sportág, hanem 

szenvedély. Művelőit kitartásra és szorga-
lomra neveli, s nem mellékesen a memóri-
át, a gondolkodást is fiatalon tartja.

Kora délután Szóka Júlia Mátyás Ti-
bor prímás és a Bihari Cigányzenekar kí-
séretében népszerű operettslágerekkel 
örvendeztette meg a közönséget. Az 
Operettszínház primadonnája elmondta, 
mindig szívesen tér vissza Terézvárosba, 
hiszen több mint két évtizeden át ez volt 
a második otthona.

Szalai Norbert családjával, feleségé-
vel és két gyermekükkel érkezett a Hahó-
koncertre. Mint mondták, jól ismerik a 
zenekart, nemcsak a dalaik, hanem a kör-
nyezettudatos nevelés terén vállalt misszi-
ójuk miatt is nagyon kedvelik őket.

A vállalkozó kedvűek a tér másik ré-
szén, a focipályán hatalmas trambuli-
non és a speciális magyar találmányon, 
az akrobata-ugrócsíkon tehették próbá-
ra ügyességüket. A Rippel Brothers Aka-

démia tanárai Rippel Viktor artista veze-
tésével a szaltóugrás és a zsonglőrködés 
rejtelmeibe avatták be a gyermekeket.

A születésnaposok köszöntése előtt 
a magyar Tom Jonesként emlegetett 
Majsai Gábor saját dalaival, blues- és 

szóka Júlia Mátyás Tibor prímás 
és a Bihari Cigányzenekar kíséretében 
népszerű operettslágereket adott elő

Június 6-a, vagyis 06. 06. tavaly óta a Terézvárosiak Napja. Mindenki, aki 
kilátogatott a nyarat idéző napsütésben a Hunyadi térre – ha csak egy kis 
időre is –, a változatos és sokszínű programokból némi ízelítőt kapott a 
Terézvárosra jellemző gazdag és izgalmas kulturális életből. A gyönyö-
rű színekben pompázó park a gyermekeknek és felnőtteknek szóló kon-
certek, ügyességi és helytörténeti játékok, sportprogramok, valamint a 
„születésnapi” ünnepség kiváló helyszínének bizonyult.

kádár ferkó fotószínháza
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szvingszámokkal, Joe Cocker, valamint 
Tom Jones legnagyobb slágereivel lépett 
fel. A kerületben élő, a Hunyadi téren 
rendszeresen fellépő művész ez alkalom-
mal is fergeteges hangulatot teremtett.

Az idén Hassay Zsófia polgármester 
Terézváros testvérvárosa, Kézdivásár-
hely alpolgármesterével, Derzsi Gyulá-
val együtt köszöntötte fel a június 6-án 
születetteket. Werner Endre legnagyobb 
meglepetésére 90. születésnapján  vehet-
te át az önkormányzat oklevelét. Emel-
lett ajándékcsomagot, 15 ezer forint ér-
tékű ajándékutalványt és egy tortát ka-
pott. Az ugyancsak június 6-án született 
Répás Lucának, Horváth Miklósnénak 

Hassay zsófia polgármester 
kézdivásárhely 
alpolgármesterével, 
Derzsi Gyulával együtt 
köszöntötte fel a június 6-án 
születetteket,
köztük a kilencvenéves 
Werner Endrét 

A New Level Empire
koncertje zárta a napot

Novák János 
és a kolibri színház zenészei

és Havancsák Gyulának az oklevélen túl 
szintén egy-egy 15 ezer forintos utal-
vánnyal kedveskedett az önkormányzat.

A polgármester megköszönte, hogy 
sokan vettek részt a Terézvárosiak Nap-
ján, s miután kisorsolta az egész program 
résztvevői között a 6 értékes nyereményt, 
jó szórakozást kívánt a New Level Em-
pire együttes koncertjéhez.

A sportprogramok este értek véget. 
Az összesítésből kiderült, hogy a kerület 
fő látványosságait megtekintve közel fél-
százan futották le a 6 kilométeres távot. 
A legfiatalabb futó, a 7 éves Zétény édes-
anyjával és barátaival együtt tette meg a 
távot, és mint elmondta, eddig sohasem 
vett részt ilyen versenyen. Tetszett ne-
ki, de háromszor meg kellett pihennie. 
Büszkén és boldogan mutogatta a jutal-
mul kapott kulacsot és érmet.
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A kerületiek kéménybélelését is támogatja az önkormányzat

Erzsébet-utalvány helyett 
más módon érkezik a segítség
A képviselő-testület a 2018. november 
15-én tartott ülésén, a 2019. évi költ-
ségvetés előkészítése során,  módosí-
totta egyes szociális és diákjóléti támo-
gatások összegeit. Az idősek világnapja 
alkalmából a 62 éven felüli kerületi la-
kosok részére adandó étkezési célú Er-
zsébet-utalvány összegét ötezer helyett 
tízezer forintra, míg ugyanebben az idő-
szakban a segélyben, támogatásban ré-
szesülők részére adandó utalvány mér-
tékét tízezerről tízenötezer forintra nö-
velte. Ugyancsak emelkedett, ötről tíz-
ezer forintra a Terézvárosi Tanévkezdő 
Csomag összege, ezt évente egy alka-
lommal, augusztusban és szeptember-
ben kapták a családok Iskolai Erzsébet-
utalvány formájában. Tény, hogy egy 
központi rendelkezés miatt az Erzsébet-
utalvány forgalmazása 2018 decemberé-
ben megszűnt, ezért indokolt volt mó-
dosítani a kerületi szociális rendeletet. 
A támogatás természetesen megmarad, 
sőt a döntések értelmében emelt mér-
tékben jut el a kerületi lakosokhoz.

Pályázható lesz egyénileg
a kéménybélelés támogatása
Egy új támogatási forma bevezetéséről 
döntöttek a terézvárosi képviselők, ez-
zel pedig a kémények bélelésének költ-
ségeihez járul hozzá az önkormányzat. A 
Matokanovic Lídia által előterjesztett ja-
vaslat azt célozza, hogy a kerületi ingat-
lanok jelentős részénél szükségessé vált 
kéménybélelések a tulajdonosokra háru-
ló komoly anyagi terhét az önkormány-
zat enyhítse. A társasházak kéményeinek 
a felújítását eddig a társasházi pályáza-
ton belül támogatta az önkormányzat, az 
szerepelt a megvalósítható célok között, 
mostantól pedig már a kerületi lakosok 
egyénileg is élhetnek ezzel a lehetőséggel, 
a pályázaton ők vehetnek részt lakóhely-
ként bejelentett lakásaikkal. A támogatás 
a bruttó kivitelezési költség 30 százaléka, 
de legfeljebb 200 ezer forint lehet, és ki-
zárólag még meg nem kezdett munkákra 
adható. A pályázatokat a városgazdálko-

dási és környezetvédelmi bizottság bírál-
ja majd el.

Jól működik a gyermekjóléti rendszer
Értékelték a képviselők a kerületi gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi tevékeny-
séget. A beszámolóból egyebek mellett 

kiderült, hogy a Terézvárosi Család- és 
Gyermekjóléti Központ szolgáltatása-
it tavaly együttműködési megállapo-
dás keretében 268 gyermekkorú vet-
te igénybe. A legtöbb gyermek a 6–13 
éves korosztályból került ki (114 fő), 
őket követte a középiskolás korosztály 

Június 13-án tartott ülésén a kép-
viselő-testület egyebek mellett 
döntött a kerületi lakosok ké-
ménybélelésének támogatásáról.

TerezVaros_20190620_06-07.indd   2 2019. 06. 17.   23:33:23



6    önkormányzat   Terézváros 2019. június 20. Terézváros 2019. június 20.    önkormányzat  7

A kerületiek kéménybélelését is támogatja az önkormányzat
(76 fő), majd az óvodáskorú (53 fő) és 
végül a 0–2 éves korú gyermekek (25 
fő). Rövidebb, néhány alkalmas vagy 
nem rendszeres segítő munkát igényel-
ve, nem együttműködési megállapodás 
alapján 42 kiskorút láttak el. Együtt-
működési megállapodás alapján 2018-
ban 341 felnőtt részére történt segít-
ségnyújtás. Az igénybe vevők köre leg-
nagyobb számban a 35–49 éves korosz-
tályból adódott (132 fő). Jelentős volt az 
50 év feletti (benne a 62 évnél idősebb) 
családsegítő szolgáltatásban részesülők 
száma is, összesen 107 fő. Nem együtt-
működési megállapodás alapján 284 fel-
nőtt vette igénybe az egyszeri, illetve rö-
vid tartamú segítő szolgáltatást. Együtt-
működési megállapodás alapján ellátot-
tak száma összesen 609 fő volt.

„Zöldebb” lesz a hivatal
Matokanovic Lídia környezetvédelmi 
tanácsnok előterjesztésére a testület ar-
ról hozott döntést, hogy több olyan in-
tézkedést hajtanak végre a közeljövő-
ben a polgármesteri hivatalban és az 
intézményekben, amelyek a természet 
védelmét hivatottak szolgálni. A pol-
gármesteri hivatalban felülvizsgálják 
és kialakítják például a szelektív hulla-
dékgyűjtést. Előtérbe helyezik a PET-
palack-mentes megoldásokat (legalább 
20 százalékos csökkentést irányoz-
tak elő). A világítástechnikát fokoza-
tosan LED-esre cserélik. Törekednek a 
környezetbarát tisztítószerek és papír 
használatára, valamint szemléletfor-
máló oktatást tartanak a hivatal és az 
intézmények munkatársai részére.

Beszámolt a TEKA
Az elmúlt évi tevékenységéről számolt 
be a Terézváros Közrendjéért és Köz-
biztonságáért Közalapítvány (TEKA). 
Ebből kiderült, hogy 2018-ban 1 millió 
688 ezer forint értékű eszközzel támo-
gatták a kerületi rendőrkapitányságot és 
1 millió 201 ezer forinttal gazdagítot-
ták a Belvárosi Katasztrófavédelmi Örs 
eszközkészletét. Jól sikerült a hagyo-
mányos nyári, balatonföldvári TEKA-
tábor, amelyen 70 gyerek vett részt. Az 
alapítvány az elmúlt évben is két-két al-
kalommal jutalmazta meg a kerületben 
szolgálatot teljesítő és kiemelkedő telje-
sítményt nyújtó tűzoltókat, rendőröket. 

Folytatódott a kerékpár-regisztráció, és 
a TEKA jelen volt az autómentes napon, 
a Terézvárosi Búcsún, illetve a Terézvá-
rosiak Napján is.

Az idén is lesz autómentes nap
Szeptember 16–22. között tizennyolca-
dik alkalommal rendezik meg az Euró-
pai Mobilitási Hetet, a fenntartható és 
környezetbarát városi közlekedést nép-
szerűsítő programsorozatot, amely-
hez Terézváros is csatlakozik. Az Eu-
rópai Unió által meghirdetett rendez-
vény idei szlogenje: „Sétálj velünk!” Az 
országos programsorozat az idén is a 
szakminisztérium (Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium), a főváros és a 
BKK fő koordinációjában valósul meg. 
A terézvárosi önkormányzat hagyo-

mányosan résztvevője a Mobilitási Hét 
eseményeinek; az autómentes napon a 
fővárosi kerületek közül elsőként jelent 
és jelenik meg saját szervezésű és arcu-
latú környezetvédelmi, illetve közössé-
gi programjaival. Az idei autómentes 
nap kerületi rendezvényeiről az elmúlt 

évekhez hasonlóan saját költségvetése 
terhére a Terézvárosi Kulturális Köz-
hasznú Nonprofit Zrt. gondoskodik. 

Támogatás a speciális 
független filmszemlének
A Magyar Speciális Mozgókép Egye-
sület az idén ötödik alkalommal meg-
rendezendő speciális független film-
szemle költségeire kért támogatást. Az 
eseménynek az Eötvös10 ad teret, Te-
rézváros pedig a testület döntése értel-
mében 600 ezer forinttal járul hozzá a 
program megrendezéséhez. A pályá-
zatnak kettős célja van: egyrészt meg-
nyilvánulási és megmérettetési lehető-
séget adni azon fogyatékossággal élő 
és pszichiátriai beteg, alkotó szándékú 
emberek számára, akik mozgóképben 

kívánnak valós vagy fiktív történeteket 
létrehozni, műveiket mindenki számá-
ra megmutatni, hogy ezzel betekintést 
nyújthassanak a saját világukba. Más-
részt olyan alkotókat bemutatni, akik 
a film nyelvén beszélnek a fogyatékos-
ságról és annak kontextusairól. 

matokanovic Lídia és Czuppon zsolt képviselők
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A részletekről szólva a polgármester elő-
ször a háziorvosi rendelőkről beszélt.

Háziorvosi rendelők
2017-ben és 2018-ban az önkormányzat a 
kerület összes háziorvosi rendelőjében el-
végzett, összesen 400 millió forintot meg-
haladó teljes körű rekonstrukció során fel-
újította a rendelők gépészeti, energetikai, 
elektromos rendszereit, újakra cserélte in-
formatikai eszközeit és hálózatát. Korszerű 
és olcsóbban üzemeltethető hűtő-fűtő rend-
szert építtetett ki, a régi nyílászárókat újak-
ra cserélte. Újjávarázsolta a mellékhelyisége-
ket, a várakozási időt csökkentő beteghívó 
és -tájékoztató rendszert, kényelmes és le-
tisztult stílusú betegvárókat, az orvosoknak 
és a szakápolóknak egyaránt jobb munkakö-
rülményeket, modern eszközökkel felszerelt 
vizsgálókat, orvosi szobákat, öltözőket, ki-
szolgálóhelyiségeket hozott létre. 

Az első ütemben, 2017-ben, a Szondi 
utca 49.-ben és a Bajcsy-Zsilinszky út 33.-
ban, a második ütemben három – az Eöt-
vös és a Szív utcában, valamint a Szondi ut-
ca 11.-ben lévő – rendelő felújítására került 
sor. A mögöttünk hagyott esztendő végé-

re a terézvárosi önkormányzat nemcsak a 
fővárosban, de talán az ország valameny-
nyi települését is beleértve egyedülálló mó-
don, lakosságának a kerület minden pont-
ján a 21. századi követelményeknek eleget 
tevő, egységes arculatú és azonos komfort-
fokozatú minőségi ellátást biztosít a házior-
vosi rendelőkben – hangsúlyozta a polgár-
mester. Hozzátette: külön büszkék vagyunk 

arra, hogy az összes háziorvosi rendelőnk 
akadálymentessé vált, és az ingyenes veze-
ték nélküli internet-hozzáférés is mind az 
orvosok, mind a betegek rendelkezésére áll. 

Eszközbeszerzések
A felújítási munkákkal egyidejűleg az ön-
kormányzat az utóbbi évtizedek legna-
gyobb orvosieszköz-beszerzését is elindí-
totta. E mai napig tartó vállalás nemcsak 
az elavult műszerek cseréjére, hanem a ko-
rábban hiányzó, a gyógyító munka haté-
konyságát, a gyorsabb és pontosabb diag-
nózis felállítását segítő berendezések és esz-
közök vásárlására is kiterjed – fűzte hozzá. 
Tájékoztatása szerint a Terézvárosi Egész-
ségügyi Szolgálat 2017-ben új digitális 
mammográffal, csúcskategóriás ultrahang-
berendezéssel, a szakrendelő sebészeti mű-
tőlámpával, sterilizáló berendezéssel, elekt-

romos vérzéscsillapító késsel, laboratóriu-
mi vérvételi székkel, mágnesmatraccal és 
masszázsszékkel, valamint korszerű fül- és 
gégevizsgáló eszközökkel gyarapodott. Ta-
valy a látótér vizsgálatára szolgáló korsze-
rű, nagy értékű komputeres berendezést, 
a szájsebészetre és az ifjúsági fogászatra új 
kezelőegységeket vásárolt az önkormány-
zat. Emellett a rendelőintézeteket a bete-
gek igényeit jobban kiszolgáló informatikai 
rendszerrel, korszerű ambulánsszoftverrel 
látta el, megújította telefonközpontját és tá-
mogatta az intézmény új honlapjának elké-
szítését – sorolta.

Az utóbbi évtizedek legjelentősebb egészségügyi 
fejlesztése valósult meg Terézvárosban
Önkormányzatunk sok évtized távlatában a legnagyobb léptékű fejlesztést 
valósította meg a 2017-ben megkezdett egészségügyi programjában. Nagy-
ságrendjét tekintve a már elkészült és a folyamatban lévő beruházások, 
eszközbeszerzések ezerháromszázmillió forintot tesznek ki – mondta la-
punknak Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere.

Hassay zsófia
polgármester 

A tavaly beszerzett 
egyik új kezelőegység
a gyermekfogászaton

Teljesen megújult minden 
kerületi háziorvosi rendelő
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Terézvárosi Egészségügyi 
Szolgálat (TESZ)
A polgármester szavai szerint az egészség-
ügyi program a Terézvárosi Egészségügyi 
Szolgálat épületének rendbetételére is ki-
terjed. A munkálatok első ütemében felújí-
tottuk a vizesblokkokat, a mellékhelyisége-
ket, az épület erős- és gyengeáramú elekt-
romos rendszerét. A második ütemben a 
nyílászárók cseréjére került sor. A mostani 
szakaszban a homlokzat szigetelése, új bur-
kolattal való ellátása, az egész épület fűté-
sére, hűtésére egyaránt alkalmas, rendkí-
vül korszerű és energiatakarékos rendszer 
kiépítése zajlik . A TESZ lesz az első olyan 
közintézményünk, amelynek az energiafel-
használását részben környezetkímélő nap-
elemekkel biztosítjuk. Az épület energeti-
kai rekonstrukciójára ebben az esztendő-
ben 520 millió forintot fordítunk – mondta 
a polgármester.

Védőnői Centrum
A kerületben élő kismamáknak és kisgyer-
mekes családoknak egy modern, minden 
igényt kielégítő védőnői centrumot alakítunk 
ki a TESZ Király utcai épületében. A 120 mil-
lió forintos beruházás tervezése során ma-
ximálisan figyelembe vettük a védőnők ké-
réseit, javaslatait, a munkák végén immár a 
szolgálat munkatársai is méltó körülmények 
között fogadhatják a babákat és a várandós 
anyukákat – hangsúlyozta a polgármester.  

Az említett beruházásaink kivétel nélkül 
a terézvárosiak jobb, biztonságosabb és szín-
vonalasabb egészségügyi ellátását szolgálják, 
ahogyan ennek érdekében rendeztünk meg 
az utóbbi években harminchét egészségna-
pot, huszonhetet ingyenes szűrésekkel, tízet 
egészségmegőrzésként a Széchenyi fürdőben. 
Túlzás nélkül kijelenthető, hogy e téren is mi-
nőségi szintet léptünk – mondta végezetül 
Hassay Zsófia.

Szigeti Szabolcs egészségügyi gazdálkodá-
sért és intézményfelügyeletért felelős he-
lyettes államtitkár hangsúlyozta: 2010 óta 
az országban 500 milliárd forintos egész-
ségügyi fejlesztés valósult meg.

A kormány két esztendővel ezelőtt indí-
totta el az Egészséges Budapest Program-
ját (EBP), amelynek keretében 700 milli-
árd forint hazai forrást biztosít a közpon-
ti régió egészségügyi ellátásának javítására. 
Az elkövetkező években 58,6 milliárd fo-
rintot költenek 32 szakrendelő megújításá-
ra, ezenkívül a program része a centrum- 
és társkórházak fejlesztése is.

Hassay Zsófia örömmel üdvözölte a Te-
rézvárosban található egészségügyi köz-
pontban zajló fejlesztéseket, amelyek a ko-
rábbinál könnyebb hozzáférést tesznek le-
hetővé az ellátottak számára, biztosítva 
olyan vizsgálatok lehetőségét is, amelyekre 
ez idáig nem volt mód. Hangsúlyozta: pol-
gármesterként személyesen is elkötelezett 
az iránt, hogy a Terézvárosban élők magas 
színvonalú, korszerű egészségügyi szolgál-
tatásokban részesüljenek. Ezt biztosítandó, 
az elmúlt két esztendőben korszerűsítet-
ték a kerület 20 háziorvosi praxisának he-

lyet adó öt háziorvosi rendelőintézetet. Az 
önkormányzat jelentős összeget fordított a 
Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épüle-
tének és eszközparkjának megújítására is. 

Pásztélyi Zsolt, a Vasútegészségügyi 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője a 
Podmaniczky utcai egészségügyi központ-
ban zajló fejlesztéseket ismertetve elmond-
ta, az első ütemben a radiológiai eszköz-
parkot újították meg 171,4 millió forintból, 
ezzel 20-30 éves gépeket tudtak lecserélni. 
A fejlesztés második ütemében az eszköz-
park további cseréjére nyílik lehetőség, az 
épület részleges felújítása során ambuláns-
műtőket és endoszkópos vizsgálóhelyisé-
geket alakítanak ki, valamint a terv része, 
hogy a különböző sebészeti ellátások egy 
helyre kerüljenek.

Szólt arról is, hogy a Vasútegészségügyi 
Nonprofit Közhasznú Kft. az 1,61 milliárd 
forintos állami támogatást 306 millió fo-
rinttal egészítette ki. A Podmaniczky ut-
cai telephely beruházásai 1,5-2 évet vesz-
nek igénybe.

Az ügyvezető igazgató a tájékoztatót kö-
vetően a megjelenteknek bemutatta a már 
munkába állított új, korszerű eszközöket. 

szigeti szabolcs, Hassay zsófia
és Pásztélyi zsolt a sajtótájékoztatón

Az utóbbi évtizedek legjelentősebb egészségügyi 
fejlesztése valósult meg Terézvárosban

Másfél milliárd forintos innováció
Jelentős összegű, 1,61 milliárd forintos fejlesztés valósulhat meg a 
Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Podmaniczky utcai központ-
jában az Egészséges Budapest Program forrásaiból. Az erről szóló sajtó-
tájékoztatón Szigeti Szabolcs egészségügyi gazdálkodásért és intézmény-
felügyeletért felelős helyettes államtitkár magáról a nagyszabású prog-
ramról, Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere az önkormányzat sa-
ját erőből végrehajtott, a kerületben élők egészségügyi ellátását javító, 1 
milliárd forintot meghaladó beruházásokról számolt be. Pásztélyi Zsolt, a 
Vasútegészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője pedig részletesen ismertet-
te azokat az eszközbeszerzéseket és felújításokat, amelyek a társaság leg-
nagyobb betegforgalmú járóbeteg-rendelőintézetében zajlanak.

2017-ben új ultrahang készüléket 
is kapott a Tesz
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Az immár hagyományosnak mondható 
egészségnap fókuszába ezúttal a fül-orr-gé-
gészeti szakterület került, de számos más 
vizsgálatot is elvégeztethettek magukon az 
egészségükért tenni akaró hatodik kerüle-
ti lakosok.

A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 
(TESZ) munkatársai déltől várták a jelent-
kezőket az Eötvös10 kellemesen klimatizált 
nagytermében, ahol dr. Czermann Imre 
igazgató-főorvossal is találkoztunk:

– Sokan éltek az előjegyzés lehetőségével, 
de mindenkit fogadunk, aki időpont nélkül 
is érkezik. Tapasztalataink szerint a késő dél-
utáni órákban érkeznek a fiatalabbak, a kez-

déskor inkább az idősebbek jönnek. Ahogy 
lenni szokott, egymást követik a már meg-
szokottnak mondható „állomások”, mint a 
vércukor- és a koleszteringyorsteszt, a test-
súly, a vérnyomás, a vér oxigéntelítettségének 
mérése, a testtömegindex meghatározása és 
az egycsatornás EKG-vizsgálat. Mindezek a 
népbetegségnek számító szív- és érrendsze-
ri problémák felfedezését szolgálják – mond-
ta el érdeklődésünkre dr. Czermann Imre, 
aki elárulta azt is hogy olyan tesztlapokat is 
hoztak az egészségnapra, amelynek kitöltésé-
vel az alsó végtagi érszűkület rizikóját mérhe-
tik fel a páciensek. Ha valakinél a teszt olyan 
eredményt hoz, ami a betegség gyanújára ad 
okot, azonnal időpontot kaphat a TESZ érse-
bészetére egy speciális vizsgálatra.

Dr. Lőrincz Anikó főorvos egymás után 
fogadta az egészségnap alanyait, akik itt az 

esetleges fül-orr-gégészeti betegségeikről 
szerezhettek tudomást. Mint azt a főorvos-
nőtől megtudtuk, a fül-orr-gégészet tudo-
mánya a garat, a gége, a teljes szájüreg, az íz-
lelő-, szagló- és hallószervek problémáival 
foglalkozik. A szűrésre jelentkezők panaszai 
között szerepelt például hallásprobléma, fül-
zúgás, rekedtség, felső légúti gyulladás és al-
lergiás tünetek is.

– Nyáron érdemes érdemes odafigyel-
ni arra, hogy a légkondicionálót ne irányít-
suk közvetlenül magunkra, mert ez komoly 
betegségeket okozhat. Az arra érzékenyek 
a strandokon nyugodtan használjanak fül-
dugót, ami megóv a fertőzésektől, de ezt az 
úszás után rögtön távolítsák el. A fagylaltot, 
a jeges italokat is lassan fogyasszuk, igyekez-
zünk elkerülni a torok gyulladását. Az allergi-
ásoknak azt javaslom, hogy idejében fordul-
janak szakorvoshoz, és alkalmazzák a tünetek 
enyhítésére szolgáló készítményeket, ame-
lyek már nem álmosítanak, nem tesznek fá-
radékonnyá – hallhattuk dr. Lőrincz Anikó-
tól. A főorvos arról is beszélt, hogy a TESZ-
ben rendelkezésre áll egy olyan, nagyon mo-
dern endoszkóp, amellyel hatékonyan tudják 
tükrözni a gégét is.

Az egészségnap résztvevői a vizsgálatok 
után az összegző végállomáson a TESZ vé-
dőnőivel beszélhették meg az eredményei-
ket, valamint az egészségük megőrzését segí-
tő táplálkozási, életviteli tanácsokat is kaptak. 
Természetesen az igénybe vehető lehetőségek 
sorából a ráadásajándék, az egész testet fel-
frissítő gyógymasszázs ezúttal sem maradt el.

Június 13-án az idén már második al-
kalommal várták a terézvárosiakat 
ingyenes szűrésekre az Eötvös10-be.

egészségnap: fókuszban a fül-orr-gége

Befejeződtek a tavaszi tanfolyamok
Százegy hallgató vehette át az oklevelét az önkormányzat tavaszi ingye-
nes tanfolyamainak ünnepélyes záróeseményén. 

A különböző szinteken számítástechnikából, 
angol és német nyelvből sikeresen végzette-
ket Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere 
köszöntötte. Rövid beszédében tiszteletét és 
nagyrabecsülését fejezte ki mindazok iránt, 
akik az ingyenes tanfolyamokat – kitartva 
célkitűzéseik mellett – sikeresen elvégezték, s 
eljutottak az oklevél megszerzéséig. Elmond-
ta, életkorától függetlenül ma már mindenki-
nek el kell fogadni azt, hogy az idegen nyelv 
és az alapvető számítógépes ismeretek elsajá-
títása elvárássá vált nemcsak a munkaerőpia-
con, de a mindennapi életben is. A kapcsolat-
tartás, a közösségi média, a turizmus, a ban-

ki vagy egyéb ügyintézés elképzelhetetlen az 
említett alapképességek nélkül. Végül jó va-
kációt kívánt a tanfolyam hallgatóinak, majd 
közölte, hogy az önkormányzat költségveté-
sének kihagyhatatlan tétele a térítésmentes 
lakossági tanfolyamokra szükséges pénz biz-
tosítása. Az ősszel induló kurzusokon min-
den tanulni vágyó kerületi lakost újabb kihí-
vások, kiváló tanárok, közösséggé, gyakran 
baráti társasággá váló csoportok várnak.

A rendezvényen a Bajza utcai Általános Is-
kola néptáncosai tréfás, csúfolódó versikékben 
bővelkedő lakodalmast adtak elő, amivel nagy 
tetszést arattak.

A Bajza utcai Általános iskola
néptáncosai adtak műsort

sokan éltek a lehetőséggel,
és jöttek el szűrővizsgálatokra
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Ünnepi köszöntőjében a polgármester fel-
idézte, hogy az önkormányzat által 2015-
ben alapított Terézváros Kiváló Diákja ki-
tüntetést azok a kerületi általános iskolások 
kaphatják meg, akik nemzetközi, országos 
vagy fővárosi versenyeken az első, második 
vagy harmadik helyen végeztek. Az elisme-
résben mindig annyian részesülnek, ahá-
nyan teljesítik az említett feltételeket. 

Emlékeztetett arra, hogy egy-egy ered-
mény mekkora kitartást, ügyességet és be-
fektetett munkát igényel, hiszen, ahogy 
mondani szokták, a sikerhez nem lift, ha-
nem sok-sok lépcső vezet. „Az eredmények 
azt igazolják, hogy az egészséges verseny-
szellem, az akarat, a szorgalom meghozza a 
gyümölcsét. Aki egyszer megízlelte a győ-
zelem örömét, az újra meg újra szeretné át-
élni ezt az érzést” – tette hozzá.

A polgármester felhívta a jelenlévők fi-
gyelmét azokra a lehetőségekre, amelyekkel 
az önkormányzat a diákoknak nyújt segít-
séget. Kiemelte a további sikerek eléréséhez 

pályázat útján igényelhető, akár több száz-
ezer forintos Terézváros Ifjú Tehetsége tá-
mogatást.

Beszédének végén a polgármester gratu-
lált a diákoknak, tehetséggondozó munká-
jukért elismerését fejezte ki a felkészítő ta-
nároknak és köszönetet mondott a szülők-
nek, hogy gyermekeiket megannyi áldoza-
tot vállalva a siker útján végigkísérték.

Az elismerések átadását rövid műsor 
előzte meg, Hadházi-Borsos Zsigmond 
Shel Silverstein: The dentist and crocodile 
című vidám versét szavalta el, Kalmanovits 
Dorka Sára és Sas Veronika Luca pedig du-
nántúli népdalcsokrot adott elő.
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Terézváros kiváló diákjai 2019-ben 
Bajza Utcai ÁltalÁnos iskola Gerencsér András, ulbert Gergely, Csernák-Molnár Márk, szige-
ti norman, vaskor réka, Magashegyi Léna, Csikja Henrietta, szabó evelin, szabó Laura, zhang Xian, 
Long Weiran, Huang jialu, Folytán ágnes, nagy Flóra, szövérfy ákos, szász eszter sára, Boral zoé, 
Pásztor emma, szekeres Balázs, nagy sándor józsef, Márton Győző, szabó Hanga, Benkő Mária, si-
monyi Barnabás, Wang Yun Krisztina, Horváth zerind, Hegedűs Marcell, németh Lola Mira, Mo-
gyorósi Botond, Dezső Kincső, Kovács róza Dorottya, simonyi Boróka, singóvszki renáta, Bodóki 
ádám, szabó Bence Gyula, Füzesi zalán, Kósy-Kelly Dominic Liam, Kecskés Kíra olimpia, németh 
Domos Kristóf, rácz Lili, nádudvari Marcell, szenes zalán. Derkovits gyUla ÁltalÁnos isko-
la Albert Dániel Benjámin, Felföldi szonja, erdősi réka, Kovács Mira, sütő napsugár, Barkó zeline, 
Dabis Anna, Kitley rebeka, sas Barbara, Ambrus-Tóth Heléna, Antal villő, nagy Fanni, Pomozi Luj-
za. erkel Ferenc ÁltalÁnos iskola Foskolos ramóna, Gálbory Kira, Pál eszter, Pálmai-Balla 
Dávid, Lázók Antal, Pálfi Dávid, nagy Teofil, varga Luca, Horváth-sáfár Anna, Töreki Balázs, Kutasy 
jános. terézvÁrosi Magyar–angol, Magyar–néMet két tannyelvű ÁltalÁnos isko-
la Bán Adrienn, Berkes Amanda, Bődi ignác Gedeon, Buti izabella, Bükszegi Marcell, Csontos Mária 
róza, Domonkos Hima, Domonkos sona nayana, Farkas ágoston, Fehér noémi, Fülöp Lili, Füzi Lilla, 
Gelencsér Blanka sára, Gömöri Gréta, Guan Hao, Hadházi-Borsos zsigmond, jackson szófia valéria, 
Kalmanovits Dorka sára, Kathi zádor, Kecskés-Kazy Laura Alice, Körmendi janka, Körmendi soma, 
Lakatos Balázs András, Mauer Dominik, názer Panni, Paszternák Hanna, rodrigez Dayumat zach 
Mathew, sas veronika Luca, sha jingyuan, simon Anna zoé, steinbacher julianna, szabó Dóra, szögi 
Marcell, Tóth Bence Bálint, udvardi Bálint, Yan Gaohaotong, Bősz Anna Krisztina, Fábián Panna La-
ura, Hudák Marcell jános, szeli Ada, szeli Fanni.

göMöri gréta  A Terézvárosi Két Tannyel-
vű iskola 6. b osztályába 
járok. A vívó-diákolimpia 
országos női kardverse-
nyén egyéniben első he-
lyen végeztem, a csapat-
versenyben pedig ezüst-

érmesek lettünk. Másfél éve kardozok, két éve 
járok edzésekre, de az első fél év csak az erősí-
tésről, az alapozásról szólt. Azért választottam 
ezt a sportot, mert apukám is vívott, és amikor 
láttam, nekem is nagyon megtetszett, és elha-
tároztam, hogy a nyomdokaiba lépek. Az ala-
pokat is tőle tanultam. Bár egyelőre nagyon tá-
voli célnak tűnik, de nagyon szeretnék egyszer 
olimpián versenyezni. A sport mellett a tanu-
lást is komolyan veszem, jók a jegyeim, a né-
gyesek, ötösök mellett pár dicséretes ötös is 
lesz a bizonyítványomban. úgy tervezem, hogy 
a középiskola után egyetemen tanulok tovább. 

rWang yUn krisztina A Bajza utcai ál-
talános iskola 4. b osztá-
lyába járok, a tajcsi orszá-
gos versenyen, mivel nem 
volt külön gyerekkategó-
ria, a felnőttek között in-
dultam, és nagyon örül-

tem, hogy első lettem. Mielőtt tajcsizni kezd-
tem, szinte minden hónapban beteg voltam, és 
az édesanyám javasolta, hogy menjek el spor-
tolni, illetve azt is, hogy ezt a sportágat válasz-
szam. igaza volt, már több mint egy éve nem 
voltam lázas, nem kaptam el semmilyen be-
tegséget. nagyon szeretek a Bajza utcai iskolá-
ba járni, jól tanulok, négyes és ötös lesz a bizo-
nyítványom. versenyek előtt, amikor izgulok, 
mindig sírni szoktam, ettől valahogyan elmúlik 
a lámpalázam, és amikor nyerek, akkor nagyon, 
de nagyon boldog vagyok.

Terézváros kiváló diákjait jutalmazták
Ebben az esztendőben négy, a Bajza 
utcai, a Derkovits Gyula, az Erkel Fe-
renc és a Terézvárosi Magyar–Angol, 
Magyar–Német Két Tannyelvű Ál-
talános Iskola összesen 107 tanuló-
ja érdemelte ki az elismerő oklevelet 
és jutalmat, amit Hassay Zsófia, Te-
rézváros polgármestere és Simonffy 
Márta alpolgármester adott át.

Hassay zsófia polgármester
és simonffy Márta alpolgármester

adta át az elismeréseket
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Terézváros közokTaTásáérT díj

A tanítványok teljes életéért

– korán, már tizenkét évesen eldöntötte, 
hogy felnőttkorában gyerekekkel akar fog-
lalkozni. sok éven át tanult hegedűlni, de 
hogyan lett a hegedűből fagott?

– Mivel nagyon kicsik voltak a kezeim, egy 
idő után egyértelművé vált számomra, hogy az 
adottságaim nem teszik lehetővé, hogy túlsá-
gosan messzire jussak a zenei pályán. Nagyjá-
ból e felismeréssel egyidejűleg egy fiatal fagott-
tanár érkezett az iskolába, aki éppen növendé-
keket keresett. Tanáraim tanácsát megfogad-
va elszegődtem tanítványául. Nagyon hamar 
megfogott a hangszer meleg, bársonyos hang-
színe, így a hirtelen jött döntésből életre szóló 
„szerelem” lett. A Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Egyetemen 1989-ben szereztem fagottmű-
vész-diplomát, azóta a Tóth Aladár Zeneisko-
lában tanítok. 

– akad, aki szerint a fagott a mélyhang-
szerek királynője, mások a leghumorosabb 
zeneszerszámként jellemzik. Ugyanakkor 
még a negyven éven túli korosztály tagjai 

közül is sokan csak a Tv Maci szignáljából 
ismerik a hangját. Mennyire ismert és nép-
szerű a fagott a mai gyerekek körében?

– A népszerűséget illetően a toplistát a gi-
tár, a hegedű, a zongora vezeti. Annak elle-
nére, hogy a fagott egy rendkívül jellegzetes 
hangzásvilágú hangszer, amivel hihetetlenül 
sokféle zenei karakter jeleníthető meg, a gye-
rekek nem nagyon ismerik. De mi itt, a Tóth 
Aladár zeneiskolában megismertetjük az első, 
második osztályos gyerekekkel a hangszersi-
mogató foglalkozásokon. 

– a zenetanulás mennyire állja a versenyt a 
felnőttkorban az érvényesülést jobban se-
gítő nyelvi és informatikai ismeretekkel?

– Tapasztalataim szerint a zenetanulás irán-
ti vágy nem csökkent, de kétségkívül nagyon 
elfoglaltak a gyerekek, így a hangszeren való 
gyakorlás sokszor a sor végére marad. De mi-
után megbeszéljük a dolgot, a növendékek és 
a szülők is belátják, hogy akár a versenysport-
ban, annak, aki a zenével szeretne foglalkozni, 

muszáj naponta „edzeni”.  A zenetanulás nem-
csak örömforrás, de jó szolgálatot tesz, a nyelv-
tanulástól kezdve a matematikáig, sok-sok más 
területen is.

– Harminc esztendeje gyakorolja hivatását, 
van-e ars poeticája, amit a pályája elején 
megfogalmazott és azóta is követ?

– Pedagógusi pályámat vezércsillagként 
bevilágító mondataim nincsenek. Tanárként 
nagyon fontosnak tartom, hogy a tanítványa-
im kiteljesítve tehetségüket, harmonikus sze-
mélyiséggé válva teljes életet éljenek. Ezalatt 
azt értem, hogy teremtsék meg a munka, a 
család, a hobbi, a tartalmas szabadidős tevé-
kenységek összhangját. Akkor tudunk a leg-
többet adni művészként vagy bármilyen más 
mesterséget, hivatást gyakorolva egymásnak, 
ha ez így működik. Ha a munkánknak nem-
csak izzadsága, de öröme is van. Boldogabb 
az az ember, akinek a mennyiségnél fonto-
sabb a minőség.

A Játékvár Óvoda
Manóvilága

olykor a családi háttér vagy egy magával ragadó élmény határozza meg, 
máskor pedig csupán valami apróság kelti fel egy gyermek érdeklődé-
sét valami iránt, és indítja el akár egy életre szóló pályán. jeszenszkyné 
dunavölgyi Máriára, a pedagógusoknak adható legrangosabb kitüntetés, 
a Terézváros közoktatásáért díjazottjára ez utóbbi igaz. a Tóth aladár ze-
neiskola igazgatóhelyettesében és fagott-tanárában a zenetanulás iránti 
vágyat az egyik óvó nénije ébresztette fel, aki mesélés közben mindenféle, 
például az ajtónyikorgást utánzó hangot csalogatott elő a hegedűjéből. 

A Bárczy István-díjat 2009-ben alapította a Fő-
városi Közgyűlés, és 2010-ben adták át első al-
kalommal. A kitüntetés a fővárosban működő 
közoktatási és gyermekvédelmi intézmények 
azon munkatársai részére adományozható, 
akik hosszú éveken át kiemelkedő teljesítmé-
nyükkel hozzájárultak a jövő generációjának 
neveléséhez, oktatásához, képzéséhez, ezáltal a 
főváros fejlődéséhez. Bódi Csilla mesterpeda-
gógus, fejlesztőpedagógus, közoktatási vezető, 
a Bajza utcai Általános Iskola igazgatója több 
évtizedes, magas szakmai színvonalon végzett, 

innovatív szemléletű mesterpedagógusi és in-
tézményvezetői munkájáért kapta a díjat. A 
szakember 2009-től a Bajza utcai Általános Is-
kola igazgatója, 1985 óta pedagógusa. Az ő te-
vékenységének köszönhető az a több éve tar-
tó sikersorozat, amit a tehetséges tanítványok 
a matematika-, a nyelv- és a zeneoktatás terü-
letén elértek.

Tervszerűen, fokozatosan felépítve alakítot-
ta ki azt a műhelymunkát, amelyben a tehet-
séges diákok mellé a tehetséggondozásban és 
a tehetségfejlesztésben jártas pedagógusok ke-

rültek. Sikeres pályázatok eredményeként az 
iskola pedagógusainak kétharmada részesült 
a tehetséggondozás témájához kapcsolódó to-
vábbképzésben. Ennek köszönhetően az isko-
la a természettudományos területeken kiemel-
kedő eredményeket ért el. 

Stratégiai tervezésének, kreatív munkájá-
nak köszönhető, hogy az iskola elnyerte a Re-
ferenciaintézmény címet. Magas színvonalú 
szakmai tevékenysége mellett Bódi Csilla éve-
ken át szervezte és készítette elő az iskolaépü-
let felújítását a centenárium megünneplésére, 
a terézvárosi önkormányzattal közösen. 2017-
ben, az iskola fennállásának 100. évfordulójára 
készült el és adták át a korszerűen, ugyanakkor 
a műemléki előírásoknak megfelelően felújí-
tott intézmény épületét és sportudvarát. Mun-
kássága elismeréseként 2018 őszén elnyerte a 
Terézvárosért önkormányzati kitüntetést.

Bárczy istván-díjjal tüntették ki Bódi Csillát
évtizedes, magas szakmai színvonalon végzett, innovatív szemléletű 
mesterpedagógusi és intézményvezetői munkája elismeréseként a peda-
gógusnap alkalmából a Fővárosi önkormányzat Bódi Csillát, a Bajza utcai 
általános Iskola igazgatóját Bárczy István-díjjal tüntette ki, amelyet jú-
nius 7-én vehetett át a főpolgármesteri hivatalban szalay-Bobrovniczky 
alexandra főpolgármester-helyettestől.

Jeszenszkyné 
Dunavölgyi Mária

szalay-Bobrovniczky Alexandra
főpolgármester-helyettes
és Bódi Csilla a díjátadó ünnepségen
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Barátainak tekinti a gyerekeket

– Hassay zsófia polgármester az önről szó-
ló és a pályafutását méltató portréfilmben  
 úgy fogalmazott: számára rakó józsef az 
örök igazgató Terézvárosban. Mivel érte 
el, hogy tulajdonképpen nincs haragosa? a 
kollégák, felettesek és beosztottak, diákok 
és szülők egyaránt tisztelik és becsülik.

– Az, hogy igazgató lettem, majdnem a 
véletlen műve. Én nem törekedtem veze-
tői posztra, de egy átalakulás kellős közepén 
a Lovag utcai Általános Iskolában (ami ma 
már nem is létezik – a szerk.) úgy hozta az 
élet, hogy szükség volt rám, a munkatársaim 
megbíztak bennem, én pedig vállaltam, hogy 
a csapat élére állok. Nem vagyok klasszikus 
értelemben vett igazgató. Én például nem va-
gyok hajlandó a pallos szerepét vállalni, a kol-
légáim helyett megdorgálni a diákokat. Intéz-
ze ezt el az a két fél, akik között a konfliktus 
kialakult. Ezt már a munkatársaim is meg-
szokták, én pedig nem vagyok az az igazgató, 
akitől félnie kell a rossz gyerekeknek. De a di-
ákokért, a munkatársaimért, az intézménye-
mért mindig kiálltam, harcoltam.

– Ha jól tudom, ön nem volt éppen jó gye-
rek.

– Ez így van. Kimondottan rossz gyerek 
voltam. Még iskolát is kellett váltanom emiatt, 
édesapám és édesanyám pedig sorsot húztak, 
hogy melyikük menjen a szülői értekezlet-
re, mert ott mindig hallottak pár kínos szto-
rit rólam. Szerencsére a Toldi Gimnáziumba 
kerültem, ahol remek tanárok alakítgatták az 
egyéniségünket, megtanítottak igazán szabad 
szellemben gondolkodni, élni. Jó közösség 
volt, szerettem ott lenni. A pályaválasztáso-
mat édesapám szakmája befolyásolta. Ő volt 
pedagógus, nem bántam meg, hogy őt követ-
tem a pályán. Újságíróként is dolgozott, talán 
innen hoztam a jó kommunikációs készséget.

– Legendásan jó a humora, amit bizonyá-
ra a diákok is értékelnek. Hogyan sikerül 
megőrizni a tekintélyt, miközben laza stí-
lusban, poénokat szórva éli a hétköznapo-
kat?

– Én nem is tudnék más lenni. Ez vagyok 
én. Mondhatom, hogy a barátaimnak tekin-
tem a gyerekeket, örülök, ha megbíznak ben-
nem. Sokan a ballagásuk után 5-10-15 év-
vel is visszajönnek, felkeresnek, rám írnak a 
Facebookon, s ez bizony komoly elismerése 
a munkámnak. Szeretem a vidámságot, a hu-

mort és alkalmazom is, de mindenki ponto-
san ismeri azt a határt, amit nem szabad át-
lépni. Tulajdonképpen önző ember vagyok. 
Szeretem magam jól érezni, ezért nem va-
gyok hajlandó szorongani, feleslegesen ide-
geskedni, magammal cipelni a bosszúságo-
kat. Talán ezt érzik meg a diákok is, ezért hall-
gatnak rám és kérik ki a véleményem sokszor.

– Nem Terézvárosban lakik, mégis úgy te-
kintünk önre mint igazi terézvárosira. 
Nyugdíjasként is visszajár majd az iskolá-
ba?

– Kereken negyven évet töltöttem el mun-
kával Terézvárosban. Ebből adódóan ren-
geteg embert ismerek, itt töltöttem az időm 
nagy részét és a barátaim is innen vannak. 
Örülök, hogy nyugdíjasként lesz időm min-
denre, amire eddig kevesebb jutott: például 
a családra, az unokákra, a házra, a kertre. Ha 
szükség lesz rám, akkor persze jövök vissza és 
besegítek az iskolába is.

rakó józsef, a vörösmarty Mihály általános Iskola igazgatója az idei peda-
gógusnap alkalmából Terézváros közoktatásáért kitüntetésben részesült. 
Hol máshol beszélgettünk volna vele, mint az iskolában, amelytől az idei 
tanév végén búcsúzik, az „örök igazgató” ugyanis nyugdíjba megy.

Rakó József

szalay-Bobrovniczky Alexandra
főpolgármester-helyettes
és Bódi Csilla a díjátadó ünnepségen

MiniszteRi oklevél. Pedagógusnap alkalmából kiemelkedő pedagógiai munkájáért, a 
környezettudatos nevelésért az agrárminisztérium elismerő oklevélben részesítette Farkasné 
egyed zsuzsannát, a terézvárosi Patrona Hungariae Óvoda vezetőjét. Az elismerést Farkas sán-
dor, a tárca parlamenti államtitkára (a képen bal oldalon) és dr. nagy istván miniszter (a képen 
jobb oldalon) adta át.
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Kézdivásárhelyi 
óvónők 
Terézvárosban
Testvérvárosunkból, Kézdivásár-
helyről tapasztalatcserére érkezett 
a kerületünkbe három óvónő.

A pedagógusok azzal a céllal jöttek, hogy 
a hatodik kerületi kollégáik munkáját ta-
nulmányozzák öt napon át. 

– A módszertani segítség mellett Te-
rézváros 250 ezer forinttal támogatta az 
alakulóban lévő kézdivásárhelyi SNI-
központ eszközbeszerzését, ennek kö-
szönhetően elindulhatott az a speciá-
lis csoport, amely jelenleg is működik – 
mondta el érdeklődésünkre Kész Ildikó, 
a kézdivásárhelyi Manócska Napközi Ott-
hon vezetője. – A hozzánk járó gyerekek 
mintegy 25 százalékának lenne szüksége 
a speciális fejlesztésre, s ez az arány a ta-
pasztalataink szerint egyre nő. Sok dol-
gunk van még ezen a téren, de a teréz-
városi önkormányzatnak köszönhetően 
megtörtént az első lépés, elindult az SNI 
csoport, a kollégáim pedig igyekeznek fo-
lyamatosan képezni magukat, gyarapítani 
a tudásukat ezen a téren. Ez a tanulmányi 
út is remek lehetőség erre. 

A kézdivásárhelyi delegáció tagjai jú-
nius 3–7. között a Mesevilág és a Játékvár 
Óvoda foglalkozásait tanulmányozhatták, 
ott cserélhettek tapasztalatot az óvónőkkel. 

Papp László alpolgármester júni-
us 6-án a Mesevilág Óvodában találko-
zott testvérvárosunk pedagógusaival, aki-
ket szakkönyvekkel és fejlesztő játékokkal 
ajándékozott meg. Itt beszélt arról, hogy a 
kerület a jövőben is igyekszik minden le-
hetséges módon támogatni a kézdivásár-
helyi óvodapedagógusokat. 

Már reggel 7-kor gyülekeztek a klub tagjai 
a Benczúr utcai épület előtt, s egy ötvensze-
mélyes buszt csaknem teljesen megtöltöttek 
az izgatott résztvevők.

Mint azt Király Melindától, a Terézváro-
si Gondozó Szolgálat (Tegosz) Benczúr ut-
cai idősek klubjának vezetőjétől megtudtuk, 
évente két alkalommal tesznek hosszabb ki-
rándulást. Az úti célt közösen választják ki 
az ellátottakkal, megbeszélik, ki hova szeret-
ne eljutni, s így hoznak döntést. Általában 
az egyik utat a szeptemberi, dunabogdányi 
üdüléshez igazítják, így volt ez tavaly is, ami-
kor például a Dunakanyar szépségeivel is-
merkedtek, s Szentendrére is ellátogattak. 
A másik túra általában tavasszal, vagy kora 
nyáron van soron.

Az idén a cél Ópusztaszer volt. Néhány 
hónappal korábban Bundula Csaba alpol-
gármester is részt vett a Benczúr utcai klub 
egyik rendezvényén, s ott került szóba a ki-
rándulás. Addig-addig beszélgettek a témá-
ról, míg az alpolgármester is ígéretet tett ar-
ra, hogy legközelebb csatlakozik az ország-
járó nyugdíjasokhoz, így aztán június 4-én 
reggel ő is felszállt a buszra, és egész napját a 
terézvárosi szépkorúakkal töltötte.

A csapat egy rövid pihenő után érkezett 
meg a Csongrád megyei célhoz, s együtt 
kezdték meg a nemzeti történelmi emlék-
park felfedezését. Elsőként megtekintették 
Feszty Árpád A magyarok bejövetele című 
monumentális alkotását. A körkép megte-
kintése nagy hatással volt közönségre. Az 
egyik terézvárosi nyugdíjas hölgy Bundula 
Csaba alpolgármesternek itt el is mondta: 
olyan nagyon meghatódott, annyira tetszett 

neki a mű, hogy órákig el tudná nézegetni, 
nehezére esett elhagyni a rotundát.

A lelki feltöltődés után egy kiadós séta 
következett. A terézvárosi szépkorúak neki-
vágtak az útnak, és kedvük szerint járták vé-
gig az emlékpark látnivalóit. Megtekinthet-
ték egyebek mellett az Árpád-emlékművet, 
a monostort, a gyógynövényházat, a jurtá-
kat, a skanzent, valamint a többhektáros te-
rületen található számos szobrot, műalko-
tást, emlékhelyet.

Az élményekkel teli barangolás után a 
csoport egy finom ebédet fogyasztott el 
egy közeli csárdában, majd a busszal haza-
felé vették az irányt. Bundula Csaba alpol-
gármester ekkor összegezte a nap történése-
it. Elmondta, örömmel látta, hogy a nyugdí-
jasklub tagjai élvezték a kirándulást, amit az 
önkormányzat ezúttal is támogatott. Ígérete 
szerint a jövőben sem lesz ez másként, a le-
hetőségekhez képest a kerület vezetése min-
dent megtesz annak érdekében, hogy az itt 
élő szépkorúak tartalmasan tölthessék nap-
jaikat, s néhányszor távolabbi helyekre is el-
jussanak a közös túrákkal. 

Ópusztaszerre kirándultak a szépkorúak
Élményekkel teli utazást tettek a te-
rézvárosi idősek klubjának tagjai jú-
nius 5-én, Ópusztaszeren.

a szépkorúak megtekintették
a nemzeti történelmi emlékparkot

a kirándulócsoport

a vendégek
a tapasztalatcserén
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solymos Tóni 
és a Terézváros

TájékozTaTás szervezeTT 
paTkányirTásról

Budapesten a Fôvárosi Önkormányzat megbízásából az rnBH konzorcium végzi a patkányok irtását. 
a patkánymentesítési feladat ellátása körében 2019 májusától  

egy intenzív többletirtási program veszi kezdetét. 

Együttmûködését köszönjük!

Fôvárosi Önkormányzat  Nemzeti Népegészségügyi Központ

        RNBH Konzorcium

Miért szükséges szervezetten védekezni a 
patkányok ellen?

A patkányok ellen közegészségügyi-járványügyi jelen- 
tôségük, valamint gazdasági károkozásuk miatt szük- 
séges védekezni. A Budapesthez hasonló nagyváro-
sokban a patkányok elôfordulása jórészt a csatorna-
hálózathoz (nem ritkán lakó- és más épületek pince-
rendszeréhez) kötôdik.

Hol és mikor találkozhat a lakosság az irtást 
végzô szakemberekkel?

A szervezett irtási program megvalósítása a fôváros 
területén ütemezetten, szektoronként, a forgalom 
kisebb korlátozása érdekében akár hétvégén, illetve 
az éjszakai órákban is történik. Arról, hogy mikor és 
hol történik beavatkozás, a www.budapest.hu 
weboldalon található bôvebb tájékoztatás.

Hogyan történik a patkányirtás?

A kezelés elvégzésével megbízott vál-
lalkozó szakemberei több fázisban, a 
teljes csatornahálózatban fognak kihe-
lyezni rágcsálóirtószert. Minden pontot 
kétszer visszaellenôriznek, és ameny-
nyiben még a második ellenôrzéskor is 
patkány elôfordulást állapítanak meg, a 
kezelést a felszínre is kiterjesztik.

A kezeléseket engedélyezett, véralvadásgátló 
hatóanyagú rágcsálóirtószerrel végzik. Annak ér-
dekében, hogy az irtószerhez illetéktelen személyek 
és háziállatok ne férjenek hozzá, a patkányirtást vég-
zô szakemberek az irtószert felirattal ellátott, lezárt 
mûanyag etetôládákban helyezik ki. Amennyiben az 
irtószer mégis ember vagy háziállat szervezetébe ke-
rülne, a ládán található információk (irtószer ható-
anyaga, ellenanyag megnevezése) birtokában házior-
voshoz vagy állatorvoshoz kell fordulni.

Hol zajlik és meddig tart az intenzív irtási 
program?

Az intenzív irtási program elsôként azokat a terüle-
teket érinti, ahonnan az elmúlt hónapokban több la-
kossági patkányészlelésrôl szóló bejelentés érkezett. 
Így most az I., V., VI., VII., VIII., IX., XIII., XIV., XIX. és 
XX. kerületekben kerül sor beavatkozásra. A felsorolt 
kerületekben, a leírt, egységes módszertan szerint 8 
hónap alatt kerül végrehajtásra az intenzív program. 
Ezen felül azonban az RNBH Konzorcium a város teljes 
területén továbbra is végez irtási tevékenységet lakos-
sági bejelentések és saját felderítése alapján is.

Hogyan segítheti a lakosság az intenzív 
irtási program sikerét?

A lakossági együttmûködés nagy mértékben segítheti 
a program sikerességét!

1.   jelentse, ha élô patkányt vagy  
      patkánytetemet észlel!

Lehetôség szerint e-mail-ben tegye meg bejelen-
tését a patkanyirtasbudapest@gmail.com címen. A 
bejelentésben meg kell adni az észlelés pontos helyét 
(irányítószám, utca, házszám), rövid leírást a látottakról 
(pl. élô patkány/patkánytetem a pincében), valamint 
egy telefonos elérhetôséget.

Amennyiben nincs módja e-mail-t küldeni, a szolgál- 
tatást végzô RNBH Konzorcium a +36 70 364 6531 

telefonszámon is fogadja a bejelentéseket, 
hétfôtôl péntekig 8:00 órától 16:00 óráig.

A vállalkozó a kezelést a bejelentésben 
jelzett helyen legkésôbb a bejelentést 
követô 48 órán belül megkezdi. Az 
elhullott állat minden esetben veszélyes 
hulladék.

2.   ne szemeteljünk, tartsuk  
       rendben környezetünket!

Az utcai szemetelés elôsegíti a patkányár-
talom kialakulását, illetve hozzájárul a pat-

kánypopuláció fennmaradásához.

A szemetet mindig a hulladéktárolóba dobjuk! A ház-
tartási hulladékot tároljuk elzárva!

3.    ne akadályozzuk a szakemberek munkáját!

Fontos tudnivaló, hogy a szakemberek a lakásokba 
munka közben nem mennek be. A lakóépületek egyes 
részeit (pl. belsô udvar, pince) azonban szükség ese-
tén kezelniük kell. Az azonosíthatóság érdekében a 
szakemberek minden esetben egységes, a konzorcium 
logójával ellátott munkaruhában végzik az irtási tevé-
kenységet.

Kérjük, hogy mûködjön együtt az RNBH Konzorcium 
munkatársaival, és biztosítsa bejutásukat a kezelendô 
területre! Kérjük, hogy nem megalapozott riasztással 
a munka hatékonyságát senki ne mérsékelje!

4.    ne nyúljunk a kihelyezett  
       rágcsálóirtószerhez!

A rágcsálóirtószer kihelyezése csak úgy lehet eredmé-
nyes, ha illetéktelenek nem nyúlnak sem az irtószer-
hez, sem a patkányetetô ládához. Az irtószer etetôlá-
dából történô kiszórása, és a láda áthelyezése tilos!

solymos Tóninak, az expressz zenekar 
egykori vezérének most jelent meg Hét-
köznapi regény című életrajzi könyve, 
amelyet a 90. Ünnepi Könyvhéten dedi-
kált a „szomszédban”, a Dunakorzón, a vi-
gadóval szemben. olyan nagy slágerek fű-
ződnek a nevéhez, mint az Ó, egy kis csók, 
a Kislány vigyázz, a szállj, szállj madár, a 
Harmonikás vagy a jöjj hozzám, de ismert 
volt arról is, hogy együttese kísérte évtize-
deken át Hofi Gézát. solymos Tóni köny-
vében megemlíti terézvárosi kötődését 
is, hiszen a nagymező utcai rátkai Klub-
ban sokat koncertezett, a Mikroszkópban 
is fellépett és a körúti Béke Hotel bárjában 
is játszott. imádott nagymamája pedig a 
szomszédos Damjanich utcában lakott, és 
gyerekkorában gyakran sétáltak együtt a 
Terézvárosban, amelyet már akkor nagyon 
megszeretett. 

nagyon örült, hogy élete regényére 
olyan sokan voltak kíváncsiak a könyvhé-
ten, hogy alig maradt a kötetből.

(TeMesi)

Megnyílt a  90. 
Ünnepi Könyvhét
Kilencvenedik alkalommal rendezik meg 
az Ünnepi Könyvhetet, amelynek az Írók 
Boltja is helyszínt adott, ahol egy csa-
ládias rendezvényen simonffy Márta, a 
kerület alpolgármestere és schein Gá-
bor író, költő, irodalomtörténész beszélt. 
simonffy Márta köszöntőjében supka 
Gézára és az írók magyar történelemben 
játszott szerepére emlékeztette a hall-
gatóságot. Az eseményen ágoston Béla 
szaxofonozott.

simonffy márta
alpolgármester

a zenész élete
regényét dedikálta
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a terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjra történő jelentkezésről

Budapest Főváros vi. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
11/2015. (iv. 30.) helyi rendelete alapján a szociálisan rászoruló vi. kerületi fiatalok 
esélyegyenlőségének biztosítása érdekében pályázatot hirdet teréZVÁrOSi FeLSŐ-
OKtAtÁSi ÖSZtÖndÍJrA.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a legalább a pályázati felhívás közzétételét megelőző 30. 
naptól bejelentett terézvárosi lakóhellyel rendelkező
– Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében teljes idejű alap-, 

mester- vagy osztatlan képzésben résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendel-
kező, a pályázat benyújtását megelőző félévben 3,5-ös tanulmányi átlagot elérő 
hallgatók, valamint

– Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményébe teljes idejű alap-, 
mester- vagy osztatlan képzésre felvételt nyert jelentkezők, akik a Humán Bizott-
ság döntéshozatalát megelőző időpontig aktív hallgatói jogviszonyt létesítenek, és 
a középiskola utolsó tanévének végén szerzett tanulmányi átlaguk legalább 3,5, to-
vábbá

– családjukban a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző tizenkét hó-
nap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát figyelembe véve az egy főre jutó ha-
vi jövedelem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíjnak a pályázati felhí-
vás közzététele időpontjában irányadó legkisebb összege négy és félszeresét 
     (128 250 Ft-ot) és

– szociálisan rászorulónak minősülnek.

szociálisan rászorulónak minősül különösen az a hallgató, aki a meghatározott jöve-
delmi feltételen túl 
- árva vagy félárva,
- tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagy akinek a családjában tartósan beteg 

vagy súlyosan fogyatékos ember él, és rá való tekintettel magasabb összegű csalá-
di pótlékot folyósítanak,

- a szülője munkanélküli vagy nyugdíjas,
- kiskorú gyermekét saját háztartásában neveli,
- a családjában legalább két kiskorú gyermekről gondoskodnak.

Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjban legfeljebb 4 alkalommal részesülhet a pályázó. 

A pályázat személyesen, kizárólag a 11/2015. (iV. 30.) önkormányzati rendelet füg-
gelékében található adatlapon nyújtható be. A pályázathoz többek között csatol-
ni kell:
- a hallgatói jogviszony igazolását (hallgatójelölt esetében a felvételt, utólagosan pó-

tolva a jogviszony-igazolást), 
- a tanulmányokat folytató családtagok iskolalátogatási és hallgatói jogviszonyának 

igazolását,
- a tanulmányi átlagot,
- a szociális rászorultságot, 
- a kiírásban szereplő, 12 hónapra vonatkozó jövedelmet igazoló iratokat, 
- megfelelően kitöltött és aláírt adatlapot.

Az adatlapok beszerezhetők és a 11/2015. (iv. 30.) rendelet teljes szövege megtekint-
hető a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában vagy letölthető 
a http://www.terezvaros.hu/testuleti/rendeletek/hatalyos_rendeletek/2015_11.pdf 
honlapról. Az ösztöndíjakról érdeklődni lehet a 342-7582-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásakor a polgármesteri hivatal munkatársa a személyes adatokat 
igazoló okmányok alapján ellenőrzi az adatlapon szereplő személyes adatok valódisá-
gát. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait – a vonatko-
zó jogszabályi előírások betartása mellett – az önkormányzat a szükséges időtartamra 
nyilvántartásba vegye. A nem személyesen benyújtott pályázatot el kell utasítani.

Az ösztöndíj hat hónapra, a 2019. szeptember 1-jétől  2020. február 28-áig terjedő 
időszakra szól és 25 hallgató nyerheti el.
A terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj összege havi 40 000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázat benyújtásának helyszíne: 
Budapest Főváros Vi. kerület terézvárosi Polgármesteri hivatal humánszolgáltatási 
Főosztályának 411-es szobájában (1067 Budapest, eötvös utca 3.).

A hivatkozott rendelet szövegének nem megfelelő pályázatok érvénytelenek. 

 

Humánszolgáltatási Főosztály

PÁLyÁZAti FeLhÍVÁS
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Folyamatosan 
lehet jelentkezni
az önkormányzat siófoki üdülőjébe. 

A Balaton partjához közeli három-
szintes épületben 11 szoba áll a pi-
henni vágyók rendelkezésére. Az 
üdülő kertjében kültéri medence, 
bent wellnessrészleg van jakuzzival 
és szaunával. A komplexum novem-
ber elejéig várja a terézvárosiakat. 

A részletes feltételeket tartalmazó 
pályázati kiírás megtalálható 
a www.terezvaros.hu honlapon.
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János  nem volt a barátom. Több is volt, ke-
vesebb is. Több, mert a barátot gyakran csak 
úgy kapja vagy találja az ember. Nem tesz ér-
te semmit. A sors rendezi el a dolgokat. Az-
tán persze, tudom jól, ápolni kell a barátságot. 
Úgy húsz éve ismertük egymást. Olykor ta-
lálkoztunk. Beszélgettünk. Értettük egymást. 
Hasonlóképpen gondolkodtunk szekértábo-
rokról, árkokról, történelemről, hazáról, em-
beri és szakmai tisztességről. Éppen mosta-
nában kezdtük volna tudatosan építeni a ba-
rátságot. Nem a véletlenre hagyatkozni. Nem 
csak kocsmában, színház előcsarnokában, 
kerthelyiségben, könyvbemutatón, repülőté-
ren összefutni, hanem meghívni egymást ha-
za, egymás otthonába. Nem volt a barátom, de 
már majdnem. Az lett volna. Hogy nagy tehet-
ség volt, elmondták, megírták sokan. Nem is 
helyénvaló a kifejezés, mert aki negyvennyolc 
évesen ekkora életművet hagy maga után, az 
nem nagy tehetség, hanem nagy alkotó. Én 
most nem az alkotót, hanem az éppen csak 
megtalált és máris elveszített barátot gyászo-
lom.         

száraz Miklós GyörGy

Képeslap Pécsről  Nyár van, béní-
tó kánikula, színházi fesztivál. Felhangzanak 
a beszélgetések, nevetések az udvari terasz-
ra, és elbátortalanítanak. Minden a „megszo-
kottnak” tűnik. Barátkozások, sértődések a ki-
gyúrt taktikák szerint. De aztán. Kinél szinte 
napra nap, fájdalmasan kikerülhetetlenül, ki-
nél, ha a mindentudó szakmázás kifújt, szóba 
kerülsz. Hogy talán szeretted volna, ha többet 
játsszák a darabjaidat. Hogy a klasszik met-
rumba is belegépelted a mát, hogy a zombi 
utópiát is napjaink belátható közelségébe hoz-
tad. Okoskodunk. Zavarodottan, kusza mon-
datokkal próbáljuk megfogalmazni a hiányt, 
odázni a szembesülést. Hogy tehát rólunk ír-

tál. Pusztuló és pusztulni hagyott házaink-
ról, smúzolásainkról, behízelgő mosolyunk-
ról, emlékeinkről, stiklijeinkről, városunkról, 
emberségünkről, Budapestünkről, Köveská-
lunkról, bennük megannyi megalkuvásunk-
ról és lehetetlenségünkről. Mindarról, amin 
Termann büszkén és elgánsan, leleplezve al-
kuinkat, felvillantva a szépség igézetét, „köny-
nyű” szavakkal átgyalogol. Amikor a Káli hol-
takat olvastam, úgy éreztem, hogy a főhős szí-
nész nagy Térey-olvasó, mi több, nagyon meg-
tanult „Téreyül”. De a valóságban persze, hogy 
nincs ilyen. Ez a legképtelenebb fikció! BTW  
lehetetlen, hogy bárki más írjon így. (Ezt a 
BTW-t is szerettem, pimasz és mégis elegáns.) 
Nem egyszerűen „szembement” ez a nyelv, de 
komoly pusztítást végzett a „sekély”, a „silány”, 
a „vékony”, a „hamis” gyalázatos seregeiben. 
Meghekkelted a megúszásaink. Az elkenés 
bevált módszereit. Komolyra fordultak a dol-
gok, mondjuk, pedig igazán súlyossá majd ak-
kor válnak a szavak, ha már csak éppen lebeg-
ni látszanak, after partyk make love hangula-
tában, pénteki bevásárlás után, amikor a nagy, 
hétvégi csillezés alatt sejtésként belénk nyilall 
a nincs. Hogy már nem lehet ugyanúgy elkö-
szönni, mondatot kezdeni. Most még előttem 
az e-mail, hogy te mit válogattál volna be az 
idén. Még tart a fesztivál, ahová vártak téged 
is. A Káli holtakat egyébként nem fejeztem be, 
szándékosan hagytam pár tíz oldalt, mert sze-
rettem, és egy jó könyvnek nem akar a végére 
érni az ember. Most majd kibontok egy palack 
fehérbort és végigolvasom. Ahogy majd lassan 
újra a többit is.      

Csikós aTTila

Költészet a tűréshatáron  Igyunk 
meg egy pohár meggysört. Nem érek rá, mennem 
kell haza, meg kell néznem, hogy szépet álmod-
nak-e a gyerekeim. Este fél tíz volt, felszállt a hu-

szonnégyes villamosra az Orczy téren. Akkor lát-
tam utoljára. Térey nagyon elegáns volt. Valószí-
nűleg a nagyapjától örökölt öltönyökben járt, nyá-
ron is, nyakkendő nélkül. De kevesen tudtuk, hogy 
a debreceni szigorú, kálvinista nevelés mögött ha-
talmas igazság- és szabadságvágy rejtőzködik, ami 
Budapesten ki is szabadult hamar. Az Iskola a tű-
réshatáron című verse hatalmas sikert volt és ha-
talmas botrányt okozott. Hogy mer egy fiatal gye-
rek hozzányúlni Ottlik kultikus regényéhez? Rá-
adásul ez volt az első igazi magyar nyelvű rapvers. 
Egyéni látásmóddal, olyan szavakat is használva, 
amit a televízióban sípolással húznak ki. De más 
versei is a lét határait feszegették. Ki mert volna 
ilyen címmel verset írni: „Van-e élet a Földön?” 
Egy a 2011-es év legjobb magyar versének válasz-
tott költemény idézetével búcsúznék, amiről egy 
beszélgetésünkkor elmondta, már évek óta dol-
gozott rajta, a mindenkori „állapotokról” szól. „Ki 
legnagyobb vagy az önmagasztalásban / S öngyű-
löletben, önkorlátazásban, / Gőggel tudsz elfor-
dulni, sérteni / Sértődni, mint egy félretolt zse-
ni!… /…Otthonos lett a káosz / A tisztázás helyett 
a lágy maszat. / Pörös szájak befogva? Nagy darab 
/ Megmondóemberek pálcát ragadnak.”

FiCsku Pál

A hangár a parton, a Hajógyár mögött. Ki-
lencven vagy kilencvenegy talán – így kezdődött 
a vers, amivel – gondoltam húsz éve – elbúcsúzok 
Nagy Atilla Kristóftól. Nemrég beszéltünk róla Já-
nossal, mert ő is ott volt azon a késő délutánon, ko-
ra estén. Szilágyi Eszter Annával olvasott fel. Nem 
gondoltam, hogy újra előkerül, és így, ezért. A vers 
azóta is félben van. Talán a lustaság az oka, talán a 
felismerés, hogy a búcsúnak szánt írások csak az 
adminisztrációt jelentik, aki fontos az embernek, 
az úgyis ott marad vele, benne.  Megőrződik,  mint 
az a fülledt nyári este, a Szúnyog-szigetre vivő  he-
pehupás, porzó út, a versek, a minden lehetséges-
nek látszás bódulata éppúgy, mint a hosszú éjsza-
kai séta Óbudára vagy a későbbi beszélgetések az 
új keletű kilátástalanságról. Előtűnik egy szituáci-
óból, hangsúlyból, gesztusból, jelen van, és nem 
csak a művekben.

 BréM-naGy FerenC

In memorIam
térey János
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Életének 49. évében, június 3-án meghalt Térey János költő, író, 
műfordító. 1970-ben született Debrecenben. első verseskötete 
21 éves korában jelent meg. munkásságát többek között József 
attila- és Füst milán-díjjal ismerték el, megkapta a magyar Köz-
társasági Érdemrend lovagkeresztjét és a magyar Köztársaság 
Babérkoszorúja díjat. Halálával jelentős alkotóval lettünk szegé-
nyebbek. Lapunk egyik állandó szerzőjétől búcsúzunk.

Fotó: Máthé Péter/jelenkor
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Ezúttal szándékosan a lehető legkurtább a 
szöveg. Hogy minél több hely maradjon a 
képeknek. A fényképész, akire a Fortepan 
gyűjteményében bukkantunk, és akire fel 
szeretnénk hívni a figyelmet, igazi teréz-
városi polgár volt. Miskolcon született 
1920-ban, aztán élete nagyobb részét Bu-
dapesten, a VI. kerületben töltötte. Itt élt 
és itt is dolgozott. Lakása a Dessewffy ut-
ca 30. szám alatt volt, a munkahelye pe-
dig a Magyar Újságírók Országos Szövet-
ségének Andrássy úti székházában. Innen 
ment nyugdíjba mint főkönyvelő. Fotózni 
a harmincas évek második felében kezdett. 
Nem volt nagy fotós, nem kereste az úgy-
nevezett nagy témákat, de jó szemmel lát-
ta meg a köznapiban az ünnepélyest, a szé-
pet. Felesége Lasztoméry Kamilla, két lá-
nya Dorottya és Judit. De elég is a szóból. 
Beszéljenek a képek. 

szalay györgy

18    panoptikum   Terézváros 2019. június 20. Terézváros 2019. június 20.    panoptikum    19

Barbjerik Ferenc
Dessewffy utca 30., 1931

Dessewffy utca, 1961
Fotók: Fortepan
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1938 1961

oktogon, 1961Dessewffy utca 30., 1958
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Budapest Főváros vi. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 16/2005. (v. 23.) rendelete az önkormányzat által ado-
mányozható elismerő címekről és kitüntetésekről tartalmazza a te-
rézváros díszpolgára cím, a terézvárosért, a terézváros mestere és 
a terézváros Sportolója kitüntetés adományozásáról szóló eljárá-
si szabályokat.

ezek szerint: 
• terézváros díszpolgára cím annak adományozható, aki életművé-

vel, kiemelkedő jelentőségű munkájával úgy Terézvárosban mint 
országosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános elismerést 
szerzett, és példamutató emberi magatartása alapján köztisztelet-
ben áll; továbbá annak, aki tevékenységével hozzájárult Terézvá-
ros jó hírnevének öregbítéséhez, elismerésre méltó hagyományai-
nak gazdagításához.

A terézváros díszpolgára cím évente egy élő és egy elhunyt személy-
nek (posztumusz) adományozható.

• terézvárosért kitüntetés azoknak adományozható, akik Terézvá-
rosban hosszú éveken keresztül kiemelkedő szakmai, közéleti tevé-
kenységet folytattak.

A terézvárosért kitüntetésben évente legfeljebb két ember részesít-
hető.

• terézváros mestere kitüntetés adományozható annak, aki legalább 
15 éve végez Terézváros területén kimagasló kisipari szakmai mun-
kát.

A terézváros mestere kitüntetés minden évben legfeljebb egy fő ré-
szére adományozható.

• terézváros Sportolója kitüntetés adományozható annak az ember-
nek vagy csapatnak, közösségnek, aki vagy akik a jelölést megelőző 
egy év folyamán kiemelkedő hazai, illetve nemzetközi sportteljesít-
ményt értek el, és Terézváros közigazgatási területén laknak vagy 
sporttevékenységük a városrészhez köthető.

A terézváros Sportolója kitüntetés minden évben egy fő vagy egy 
közösség részére adományozható.

A terézváros díszpolgára cím, a terézvárosért, a terézváros meste-
re és a terézváros Sportolója kitüntetés átadására minden évben a 
Terézvárosi napok rendezvénysorozat során, ünnepélyes keretek kö-
zött kerül sor.

A fenti rendelet értelmében a terézváros díszpolgára címre és a te-
rézvárosért kitüntetés adományozására:
– a Képviselő-testület tagjai, valamint bizottságai,
– a kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületei,
– minden választójoggal rendelkező terézvárosi lakos,
– az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmények 

vezetői,
– továbbá a terézvárosi székhelyű, illetve tevékenységüket részben 

vagy egészben Terézvárosban kifejtő civil szervezetek, alapítványok
tehetnek javaslatot.

A terézváros mestere kitüntetés adományozására javaslatot tehet-
nek:
– a Képviselő-testület tagjai, valamint az illetékes szakbizottság tag-

jai,
– minden terézvárosi lakóhellyel és választójoggal rendelkező lakos,
– a Kereskedelmi és Iparkamara tagjai.

A terézváros Sportolója kitüntetés adományozására:
– a Képviselő-testület tagjai, valamint az illetékes szakbizottság tag-

jai,
– a kerületi székhelyű oktatási, kulturális és sportintézmények, illetve 

szervezetek vezetői,
– terézvárosi lakóhellyel és választójoggal rendelkező lakosok
tehetnek javaslatot.

az írásbeli, indoklással ellátott javaslatot – az előző bekezdések-
ben meghatározottak – 2019. augusztus 15-ig nyújthatják be a pol-
gármesternek (1067 Budapest, eötvös u. 3.).

Humánszolgáltatási Főosztály

FelhíváS

Budapest Főváros vi. kerület Terézváros Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 16/2005. (v. 23.) rendelete az önkormányzat által 
adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről tartalmazza a 
Fromm Pál emlékérem és a terézváros Szociális Segítőjének emlék-
érem adományozásáról szóló eljárási szabályokat.

ezek szerint: 
• Fromm Pál emlékérem annak az egészségügy területén dolgozó or-

vosnak, illetve egészségügyi szakdolgozónak adományozható, aki 
a kerület egészségügyéért, az itt élő polgárok egészségéért kiemel-
kedő teljesítményt nyújtott, és legalább tíz éve dolgozik Terézváros 
egészségügyi rendszerében.

A Fromm Pál emlékérem minden évben egy az egészségügy terüle-
tén dolgozó ember részére adományozható.

• terézváros Szociális Segítőjének emlékérem annak adományoz-
ható, aki legalább öt éve végez Terézváros önkormányzata által 
fenntartott szociális vagy gyermekjóléti intézményben kiemelke-
dő szakmai munkát, és legalább 10 éves, a szociális ellátásban szer-
zett munkaviszonnyal rendelkezik.

A terézváros Szociális Segítőjének emlékérem minden évben egy fő 
részére adományozható.

A Fromm Pál emlékérem átadására minden év októberében kerül 
sor.

A terézváros Szociális Segítőjének emlékérem átadására minden év 
novemberében, a szociális munka napja alkalmából rendezett ünnep-
ségen kerül sor.

A fenti rendelet értelmében a Fromm Pál emlékérem adományozá-
sára:
– a Képviselő-testület tagjai, valamint az illetékes szakbizottság tag-

jai,
– a Terézvárosi Orvosi Kamara elnöksége,
– a Terézvárosban működő egészségügyi intézmények dolgozói,
– minden terézvárosi lakóhellyel és választójoggal rendelkező lakos
tehetnek javaslatot.

A terézváros Szociális Segítőjének emlékérem adományozására ja-
vaslatot tehetnek:
– a Képviselő-testület tagjai, valamint az illetékes szakbizottság tag-

jai,
– a kerületi fenntartású szociális intézmények dolgozói,
– a kerületi fenntartású szociális intézményekben működő közalkal-

mazotti tanácsok,
– minden terézvárosi lakóhellyel és választójoggal rendelkező lakos.

az írásbeli, indoklással ellátott  javaslatot – az előző bekezdések-
ben meghatározottak – 2019. augusztus 15-ig nyújthatják be a pol-
gármesternek (1067 Budapest, eötvös u. 3.).

Humánszolgáltatási Főosztály

FelhíváS
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Főzzünk együtt…

málnából

Hideg málnaleves 
Hozzávalók: 700 g málna, 1 kk. fahéj, 1 
citrom (héja és leve is), 1 narancs (hé-
ja és leve is), 200 g nádcukor, 500 ml tej 
(1,5%-os), 200 ml natúrjoghurt, 2 dl fő-
zőtejszín, tejszínhab
Elkészítése: Alaposan mossuk meg a 
málnát, és pár szemet tegyünk félre a 
díszítéshez. Rakjuk egy nagy lábosba, 
és adjuk hozzá a cukrot, a fahéjat, a va-
níliás cukrot, majd a citrom és a na-
rancs jól átmosott reszelt héját és levét. 
Aztán öntsük fel a vízzel és tejjel. For-
raljuk fel, öntsük hozzá a tejszínt és a 
joghurtot, majd kevergessük folyamato-
san. Kicsit hagyjuk hűlni és botmixerrel 
keverjük krémessé. Majd szűrjük át kis 
lyukú szűrőn, hogy a málna magjai ne 
keveredjenek bele. Szűrés után tegyük 

hűtőbe minimum egy órára. Tejszín-
habbal és málnadarabokkal, esetleg ba-
zsalikomlevelekkel díszítsük.

Málnás pulykasaláta
Hozzávalók: 1 fej saláta, olívaolaj, 1 ek. 
málnaecet, 1 doboz málna, 4 db ősziba-
rack, 4 szelet pulykamellfilé. Az öntet-
hez: 2 ek. majonéz 1 ek. narancslé, só, 
bors.
Elkészítése: A húst apró falatokra 
vágjuk, sózzuk, borsozzuk, serpenyő-
ben kevés olajon mindkét oldalát meg-
sütjük, majd félretesszük. A salátát és 
a gyümölcsöket alaposan megmossuk, 
az őszibarackot feldaraboljuk. A salá-
taleveleket összeforgatjuk 2 ek. olíva-
olaj és 1 ek. málnaecet keverékével. A 
salátaleveleket tálra rendezzük a gyü-

mölcsökkel és a hússal. A majonézt ki-
keverjük a narancslével, sózzuk, bor-
sozzuk, a salátára csorgatjuk. Nagyon 
könnyű, mégis laktató fogás, kiváló a 
nyári hőségben.

Málnás pohárkrém
Hozzávalók: 50 dkg málna, 20 dkg 
mascarpone, 1 doboz málnás joghurt, 
10 dkg tejszínhab, 3 ek. málnalekvár, 20 
dkg édes keksz.
Elkészítése: A friss málna nagy részét 
villával finoman összetörjük. Hozzáad-
juk a mascarponét, a málnás joghurtot, 
a felvert tejszínhabot és a málnalekvárt, 
majd alaposan összekeverjük. Az édes 
kekszet összetörjük és poharakba ada-
goljuk. Rákanalazzuk a málnakrémet, 
majd a maradék málnával díszítjük.

Az apró, bogyós gyümölcsnek rengeteg 
kedvező tulajdonsága és számtalan gyógy-
hatása van, ezért érdemes minél többször 
fogyasztani. 

A málnát elsőként Kréta szigetén kezd-
ték termeszteni, aztán a rómaiak terjesz-
tették el. A középkorban már ismerték a 
málna gyógyító erejét, kolostorkertekben 
ültették és nemesítették azt a gyümölcsöt, 
amit manapság annyira kedvelünk. Az éré-
se májustól kezdődik, és szerencsére egész 
nyáron kitart. Bár a szedése elég nehézkes, 
szúrós ágai vannak, gyorsan romlik, olyan 
ízletes gyógyszernek minősül, amilyennel 
ritkán találkozik az ember. Hasznos össze-
tevőkben is bővelkedik, egy maréknyi mál-
nában 25 mg C-vitamin található, de van 
benne sok B1-, B2- és A-vitamin is. Gaz-
dag színanyagának köszönheti, hogy oly 
sok antioxidánst és flavonoidot, valamint 
gyümölcssavakat, cserzőanyagokat, növé-
nyi rostokat és pektint is tartalmaz. 100 
gramm málnából 80-85 gramm a víz, így 
akár éjjel-nappal, bármelyik órában bátran 
fogyasztható, még szigorú diéta esetén is. 
Értékes tápanyag a benne lévő gyümölcs-
cukor, magas a kalcium-, a kálium-, a mag-
nézium- és a vastartalma. A gyümölcs fo-
gyasztása segít karbantartani a vércukor-
szintet, csökkenti a magas vérnyomást, se-
gít a menstruációs zavarokon. Csökkenti 
a csontritkulás kialakulásának kockáza-

tát, kiváló megoldás hasmenés ellen, 
sőt terheseknek is ajánlott, mivel csök-
kenti a vetélés kockázatát. Segít a szer-
vezetben felgyülemlett méreganyagok 
eltávolításában, gazdag rostokban és 

irritáció nélkül tartja karban a bélmű-
ködést. Antioxidáns vegyületekben is 
gazdag, ezek pedig lassítják az örege-
dési folyamatokat, sőt még a rövid tá-
vú memóriára is jó hatással van.
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Angol est 
Június 6-án, csütörtökön tartották a Te-
rézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskolá-
ban a hagyományos angol estet, amelyen 
az iskola angolos osztályainak diákjai ad-
tak műsort a nézőközönség soraiban he-
lyet foglaló hozzátartozóiknak. A progra-
mot a nyolcadikosok angol keringője nyi-
totta meg, majd az osztályok bemutat-
ták vidám zenés-táncos produkciójukat. 
Az alsós osztályok skót és ír néptáncot is 
színpadra vittek. A csoportos műsorszá-
mok között a közönség meghallgathat-
ta az országos angol nyelvű szavalóverse-

nyen díjat nyert diákok verseit, és a gye-
rekek két angol dalt is elénekeltek hang-
szeres kísérettel. A tanárok nagysikerű 
produkciója után egy vidám dal közös el-
éneklésével zárult a műsor. Az est hátralé-
vő részében a MÉZ együttes szórakoztat-
ta a publikumot, megtáncoltatva gyereket 
és felnőttet egyaránt. Mindenki lelkesen 
tanulta és járta a skót táncokat. A gyere-
kek legjobban a tombolahúzást várták, és 
nagy örömmel fogadták a szponzorok, il-
letve a szülők által felajánlott nyereménye-
ket. A program megvalósulását a Terézvá-
rosi Tudástér Alapítvány segítette a Teréz-

város önkormányzata által kiírt tavaszi ci-
vil pályázaton elnyert pénzzel.

gyereknAp
A következő nap, június 7-én Gyermekna-
pi forgatag címmel színes, változatos és iz-
galmas programokkal örvendeztették meg 
az iskola összes diákját. Az esemény egyik 
látványos, fő elemét az „Attrakció játékos 
rendezvények” népi játékai biztosították, 
ezen belül eszközös népi játékok és aszta-
li logikai játékok, amelynek az iskola előtti 
árnyas templomkert adott helyszínt. Ezen-
kívül pályázott az iskola ingyenes „Óriás 
Társas Játékok”-ra a Tengerecki Alapít-
ványhoz, akik öt órára négy érdekes játé-

kot bocsátottak rendelkezésükre: vizest, 
turistást, űrhajóst és bevásárlóst. A játé-
kokkal animátorok irányításával játszhat-
tak kicsik és nagyok egyaránt, óriás dobó-
kockával dobtak, miközben ők maguk vol-
tak a bábuk a nagy méretű táblán. Az ani-
mátorok az iskola pedagógusai voltak. A 
nap folyamán jutott még idő kipróbálni a 
tetőkertben tavasszal fölfestett udvari játé-
kokat és a változatos asztali társasjátéko-
kat is. A programot a Terézvárosi Kultu-
rális Közhasznú Nonprofit Zrt. kulturális 
pályázatán elnyert pénzből és a Terézváro-
si Tudástér Alapítvány támogatásával va-
lósították meg. A nagy melegben a gyere-
kek a Terézváros önkormányzata által biz-
tosított gyümölcstámogatási keretből be-
szerzett földiepret fogyaszthatták.

színes programok a Két tannyelvűben
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A csapból is a klímaváltozás folyik, nem vé-
letlenül, hiszen mindennap a bőrünkön érez-
hetjük a hatását, a szélsőséges időjárási viszo-
nyok alaposan próbára tesznek mindenkit. A 
nyárban viszont pont az a jó, hogy lehet esti és 
hétvégi programokat, utazásokat, nyaralásokat 
szervezni, ezért nem árt, ha minden lehetőség-
re felkészülünk. 

Az egyik legfontosabb az unalomig han-
goztatott belső hidratálás, azaz a megfelelő 
mennyiségű folyadék fogyasztása. Egy fél-
órás BKV-s útra se induljunk el egy üveg víz 
nélkül, ugyanis ebben a melegben kimarad-
hatnak járatok, emiatt a következőn többen 
lesznek, és ez próbára tesz bennünket. Emi-
att sokan idegesek, türelmetlenek, figyel-
metlenebbek lesznek, ilyenkor pedig muszáj 
inni, de ha tehetjük, egy-egy megállót érde-
mes inkább az árnyékosabb részeken sétálni. 
Szédülés, fejfájás, vagy csak egy ártatlannak 

tűnő félrenyelés esetén is a víz az, amihez el-
sőként nyúlni kell. 

A másik elengedhetetlen kellék, akkor is, 
ha csak negyedórára hagyjuk el a lakást, a 
fényvédő. Ennek fontosságát sem lehet elég-
szer hangoztatni. Gyalog, kerékpáron, de 
még az autó üvegén át is pillanatok alatt le 
lehet égni a nagy melegben. A napvédő kré-
mekből már lehet kapni mini, kifejezetten 
táskába vagy zsebbe való méretet; ezt tartsuk 
magunknál, hogy napközben is bármikor új-
ból tudjuk használni. 

A harmadik elengedhetetlen dolog a nyári 
napokban a szúnyogriasztó szer. A szúnyogri-
asztók piacán a bőrre fújható spray-k mellett se 
szeri, se száma a különböző megoldásoknak: 
karpereceknek, füstölőgyertyáknak és hanggal 
működő berendezéseknek. Ám egy amerikai 
felmérés szerint csak a spray-kben bízhatunk 
igazán. Szerencsére már léteznek olyan bioter-

mékek, amelyeknek kellemes, citrusos illatuk 
van, így magunk és a környezetünk számára 
is elviselhetők, ráadásul semmilyen káros ké-
miai összetevőt nem tartalmaznak. Ezekből is 
létezik kisebb kiszerelés, amit mindenképpen 
érdemes magunknál tartanunk, hiszen már 
nem csak az estékre jellemző a szúnyoginvá-
zió. Szakemberek szerint egyértelműen több a 
csípőszúnyog, mint az előző években, aminek 
oka az elmúlt időszak időjárásában, valamint a 
klímaváltozás évek óta érzékelhető hatásában 
keresendő. 

A hőség nem kedvez a frizurának sem, hi-
szen a hajunk ilyenkor sokkal könnyebben ki-
szárad, szöszölődik, illetve a színe is kopik. Ér-
demes ezért speciális, fényvédő samponokat és 
balzsamokat használni, illetve hetente egyszer 
olajos pakolást feltenni egy fél órára hajmosás 
előtt. Aki nem akar ezzel bíbelődni, de azt sem 
szeretné, ha a haja bánná a meleget, annak a 
legpraktikusabb a szalmakalap vagy baseball-
sapkák széles választékából beszerezni egyet a 
nyárra. 

Végül pedig szerezzünk be egy jó minő-
ségű, UV A- és B-szűrővel egyaránt rendel-
kező napszemüveget (ennek fontos jellemző-
je, hogy nem az utcai pavilonokban árusítják 
őket), amelynek a viselése kötelező!

Praktikák a gondtalan nyárhoz
A hirtelen és extrém meleggel megérkezett nyár nemcsak az időse-
ket, a kisgyerekeket vagy a vérnyomás-ingadozással küszködőket, 
hanem a teljesen egészséges embereket is megviseli. A koncentráci-
ótól kezdve a reakcióidőig minden lassabbá válik, muszáj a szerve-
zet jelzéseire figyelni. Pár hete még szinte télikabátot hordtunk, és a 
folyamatos esőben a nyárról álmodoztunk, most pedig kapkodjuk a 
fejünket és hiányoljuk a kimaradt tavaszt.
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papír- és fémpénzt, bélyeget, képes-
lapot, papírrégiséget, régiségeket vá-
sárolunk és árverésre átveszünk. vi. 
Andrássy út 16. 266-4154 nyitva: H.–
sz.: 10–17, cs.: 10–19

Villanyszerelést, régi lámpák, csillá-
rok, kisebb háztartási gépek, kapute-
lefonok javítását, felújítását vállalom 
díjtalan kiszállással, kedvező áron. 
Telefon: 06-20-9-874-436

KastélYoK Berendezéséhez vá-
sárolok antik bútorokat, festménye-
ket, bronztárgyakat, porcelánokat, Ko-
vács Margitot, régi álló-, fali-, asztali 
díszórákat (hibásat is) 6–12 személyes 
ezüst étkészleteket, gyertyatartókat, 
tálcát stb., könyveket, régi katonai ki-
tüntetések tárgyait és teljes hagyaté-
kot első vevőként a legmagasabb áron.
Üzlet: iX. ker., ráday utca 6.
Tel.: 06-20-280-0151, herendi77@
gmail.com

Kéménybélelés, kondenzációs kazá-
nok bekötése, szerelt kémény építé-
se, szakvélemény, ügyintézés. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06-20-327-1888

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

Közös képviselet, társasházkezelés, 
ingatlanközvetítés, ingatlankeze-
lés! Bízza rám ingatlanügyeit! refe-
renciák, felelősségbiztosítás. Dr. Bí-
ró Anna, tel.: 06-70-505-93-94, 06-
70-383-50-04

nyugdíjkiegészítés! Házaspár köl-
csönös szimpátia esetén nyugdíjastól 
haszonélvezet mellett lakást venne. 
ottlakás nélkül, akár egyösszegű ki-
fizetéssel. várjuk a hívását! Tel.: 06-
70-287-5699

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

Festés-mázolás-tapétázást, díszí-
tő festést (pl.: mesefigurák), kisebb 
asztalos- és gipszkartonozási mun-
kákat vállalok. Tel.: 06-30/906-8696

takarító kollégát keresünk! Mun-
kaidő: 7.00–11.00 vagy 6.00–10.00 
Munkabér: 80 000 + 5000 Ft érd.: 
0670/601-0715, 0630/596-0365, 
0630/543-5469

eltartási vagy életjáradéki szerződést 
kötnék! Megbízható, leinformálható 
háttérrel. jogtisztán és hivatalosan. 
Telefonszám: 06-70/622-3060

ingatlanirodánk eladó budapesti 
lakásokat/házakat keres ügyfelei-
nek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 
3%, ügyvéd ingyenes. ismerősének 
lakása eladó? Hívjon, ajánlási ju-
talékot kap! Laurus ingatlan. Tel.: 
06-20-960-0600

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

szobatakarító, mosogató és 
rámpás munkatársakat keresünk 
a radisson Blu Béke Hotelben a 
nyugati pályaudvar mellett ét-
kezéssel, juttatásokkal. jelent-
kezni: hr.budapest@radissonblu.
com, 06-1-889-3900

egyetemista gyakornokokat 
többféle pozícióra és személy-
zeti büfénkben hétvégén dolgo-
zó kollégát keresünk a radisson 
Blu Béke Hotelbe étkezés-
sel, juttatásokkal. jelentkezni: 
hr.budapest@radissonblu.com, 
+36-1-889-3900

a terézvárosi tanulmányi Ösztöndíjra történő jelentkezésről

Budapest Főváros vi. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
11/2012. (iv. 26.) rendelete alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros vi. kerü-
let Terézváros közigazgatási területén működő általános iskolák felső tagozatos ta-
nulói és Budapest közigazgatási területén működő gimnáziumok, szakgimnáziu-
mok és szakközépiskolák diákjai részére terézVÁrosi tanUlMÁnYi ÖsztÖndíJ-
ra, amennyiben Budapest Főváros vi. kerület Terézváros közigazgatási területén be-
jelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek, 
és családjukkal együtt a pályázati felhívás közzétételét megelőzően legalább 90 nap-
ja igazolhatóan, életvitelszerűen Terézváros közigazgatási területén laknak, továbbá 
nappali rendszerű képzésben vesznek részt.

az ösztöndíj elnyerésére pályázhatnak azok az 

ÁltalÁnos isKolÁs tanulók, akik: 
• 5–8. évfolyamra járnak, 
• példamutató magatartásúak és példás szorgalmúak,
• tanulmányi eredményük kiemelkedő (magatartás- és szorgalomjegyek nélkül szá-

mított átlaguk 4,5 feletti) vagy kerületi tanulmányi versenyen i–v., budapesti ta-
nulmányi versenyen i–X., vagy országos tanulmányi versenyen i–XX. helyezést ér-
tek el,

• akiknek a családjában a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző tizen-
két hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát figyelembe véve az egy főre ju-
tó havi jövedelem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíjnak a pályázati fel-
hívás közzététele időpontjában irányadó mindenkori legkisebb összege háromszo-
rosát (128 250 Ft-ot).

GiMnÁziUMi tanulók, akik: 
• 9–13. évfolyamra járnak,
• legalább jó magatartásúak és jó szorgalmúak,
• tanulmányi eredményük kiemelkedő (magatartás- és szorgalomjegyek nélkül számí-

tott átlaguk 4,5 feletti) vagy tanulmányi versenyen legalább budapesti i–X., vagy or-
szágos tanulmányi versenyen i–XX. helyezést értek el,

• akiknek a családjában a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző tizen-
két hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát figyelembe véve az egy főre ju-
tó havi jövedelem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíjnak a pályázati fel-
hívás közzététele időpontjában irányadó mindenkori legkisebb összege háromszo-
rosát (128 250 Ft-ot).

szaKGiMnÁziUMi és szaKKÖzépisKolai tanulók, akik: 
• a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti első szakképesítésüket 

szerzik,
• legalább jó magatartásúak és jó szorgalmúak,

• tanulmányi eredményük kiemelkedő (magatartás- és szorgalomjegyek nélkül számí-
tott átlaguk 4,5 feletti) vagy tanulmányi versenyen legalább budapesti i–X., vagy or-
szágos tanulmányi versenyen i–XX. helyezést értek el,

• akiknek a családjában a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző tizen-
két hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát figyelembe véve az egy főre ju-
tó havi jövedelem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíjnak a pályázati fel-
hívás közzététele időpontjában irányadó mindenkori legkisebb összege háromszo-
rosát (128 250 Ft-ot).

az ösztöndíj egy tanévre szól (12 hónapra: szeptember 1-jétől a következő év augusz-
tus 31-éig). 
a terézvárosi tanulmányi Ösztöndíj összege havi 35 000 Ft.

A pályázatot kizárólag személyesen lehet benyújtani a Képviselő-testület 11/2012. 
(iv. 26.) rendeletének függelékeként rendszeresített adatlapon a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztályának 411-es szobájában (1067 Budapest, eötvös utca 3.).

a pályázathoz csatolni kell:
• megfelelően kitöltött és aláírt adatlapot,
• a tanulói jogviszony igazolását, továbbá a tanulmányokat folytató családtagok isko-

lalátogatási és hallgatói jogviszonyának igazolását,
• a bizonyítványok, oklevelek az igazgató vagy helyettese által hitelesített másolatát,
• a tanulmányi versenyre felkészítő szaktanár vagy az osztályfőnök ajánlását,
• a szociális rászorultságot, valamint a jövedelmet igazoló iratokat.

A pályázat benyújtásakor a polgármesteri hivatal munkatársa a személyes adatokat 
igazoló okmányok alapján ellenőrzi az adatlapon szereplő adatok valódiságát. A pá-
lyázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait – a vonatkozó jogsza-
bályi előírások betartása mellett – az önkormányzat a szükséges időtartamra nyilván-
tartásba vegye.

A pályázat elbírálása a diákok szociális helyzetének figyelembevételével történik. A jo-
gosultság megállapításakor a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző 12 
hónap alatt szerzett nettó jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

a pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

a pályázat elbírálása: a Humán Bizottság a beadást követően, a szeptemberi ülésén 
bírálja el.

az adatlapok beszerezhetők: a terézvárosi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán és 
recepcióján, valamint letölthetők a http://www.terezvaros.hu/testuleti/rendeletek/
hatalyos_rendeletek/2012_11b.pdf honlapról.
Az ösztöndíjakról a 342-7582-es telefonszámon lehet érdeklődni.

A hivatkozott rendelet szövegének nem megfelelő pályázatok érvénytelenek. 
 

Humánszolgáltatási Főosztály

pÁlYÁzati FelhíVÁs
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Június 8. A pünkösdi hétvé-
ge első napján különleges jazzél-
mény várt a kilátogatókra a Hu-

nyadi téren. A Tér/Zene – Zene/
Tér programsorozat műsorán a 
Tóth Aladár Zeneiskola jazz tan-

szakának két zenekara mutat-
ta meg tudását. Az együttesek-
nek egyelőre TAZZ 1 és TAZZ 
2 a nevük, de a 15–17 éves fiata-
lok már most kíváló összhangban 
játszották a standard jazzdalokat. 
A délelőtti koncertet egy megle-
petés zárta, ugyanis a zeneisko-
la vendégeként fellépett a BMS 
Big Band. A Németországból, 
Mönchengladbachból érkezett 
közel ötven fiatal Teresa Bommes 
vezényletével vegyes programot 
adott elő a jazz-, a rock-, a pop- és 
a filmzene klasszikus darabjaiból.

Június 15. A rekkenő hő-
ségben a Hunyadi tér fáinak 
árnyékába húzódva hallgatta 
a szépszámú közönség Básits 
Branka és zenekarának elő-
adását. A formáció délszláv és 
balkáni dallamokat játszik. A 
szerb nemzetiségi önkormány-
zat szervezésében mellettük 
felléptek a budakalászi Rozma-

ring Szerb Táncegyüttes gye-
rek- és felnőtt-táncosai.

A gyerekeket kézműves-
foglalkozások várták a téren.

jazz, bigband és balkáni népzene
A Tóth Aladár Zeneiskola jazz tanszakának növendé-
keinek koncertjét és a Mönchengladbachból érkezett 
BMs Big Band előadását hallgathatták június 9-én a 
Hunyadi térre kilátogatók, június 15-én pedig a szerb 
nemzetiségi önkormányzat szervezésében fellépő 
Básits Branka és zenekara szórakoztatta a közönséget.

iancu Laura
és Farkas Gábor

A moldvai származású, törékeny, fiatal alkotónak eddig hat verseskö-
tete jelent meg, de írt drámát és kisregényt is. A Hunyadi téri rendez-
vényen elsőként Simonffy Márta alpolgármester köszöntötte őt és a 
megjelent hallgatóságot, majd Farkas Gábor költő beszélgetett az iro-
dalmi est főszereplőjével.

Iancu Laura középfokú tanulmányait a csíkszeredai Nagy István 
Zenei és Képzőművészeti Líceumban végezte, Budapesten óvodape-
dagógusként, majd teológus-hittanárként diplomázott. A BCE Szá-
zadvég Politikai Iskolában politikai szakértőként, a Szegedi Tudo-
mányegyetemen néprajzosként végzett, majd a Pécsi Tudományegye-
tem Néprajzi Tanszékén szerezte meg PhD-fokozatát. 2010 óta az 
MTA BTK Néprajztudományi Intézetének munkatársa. 2000-től je-
lennek meg szépírásai. 2012-ben József Attila-díjat kapott. 

A költő a terézvárosi érdeklődők előtt egyebek mellett beszélt ar-
ról, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie, amikor elhagyta a 
szülőföldjét. Arról is szólt, milyen fontos az alkotó ember számára a 
figyelem, a közönség, ő ugyanakkor mégsem él költőként, a hétköz-
napjait néprajzosként tölti, az írás különleges témákat, különleges ál-
lapotot jelent. Azt is megtudtuk, hogy sok kétség gyötri, sokat vívó-
dik, „száz tonnát cipelő 60 kilós ember vagyok, aki csoda, hogy el 
nem botlik a súly alatt” – hallhattuk tőle.

A Líra-Pont vendége több részletet is felolvasott köteteiből, az ese-
mény végén pedig az önkormányzat ajándékaként a közönség min-
den tagja kapott a könyveiből, s ezeket Iancu Laura dedikálta is.

elkezdődött az irodalmi sorozat a Hunyadi téren
A Líra-Pont irodalmi sorozatának vendége június 12-
én iancu Laura József Attila-díjas költő volt.

Básits Branka 
és zenekara

A BMs Big Band

A TAZi növendékei

A sorozat következő 
rendezvényének időpontja:

2019. július 26., 17.00
Vendég: Hidas judit

széPiroDALoM
A LírA-PonTbAn

Koncertsorozat a Hunyadi téren

köveTkező ProgrAMok:

Június 29., 10.00 rutkai bori koncertje

Július 6., 17.30 szekér gergő koncertje

TÉR/ZEnE – ZEnE/TÉR
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Nyári gyerekprogramok családoknak
Maszk Bábszínház: 
Mátyás király bolondos bolondja
Sok zenével, nagy bábokkal 6-12 éves korosztály számára

2019. június 25., kedd 10.00

Az előadás után népi játszótér várja a gyerekeket.

Holdfű Színház: 
A kiskakas gyémánt félkrajcárja
Mesejáték 6-12 éves korosztály számára

2019. augusztus 12., hétfő 10.00

Jegyár a nyári előadásokra: 800 Ft/fő
Az ajánlott korosztálynál fiatalabb gyerekeket nem áll 
módunkban beengedni az előadásra.módunkban beengedni az előadásra.
Információ: +361/690-0990; kontha.nelli@eotvos10.hu

Laza paca Alkotónapok - 
Az Óperenciás tengeren túl
Nyári tábor 7-12 éves korig

2019. július 1-5., 
hétfő-péntek 8.00-16.00
Táborvezetők: Sebestyén Judit 
és Farkas Adriennés Farkas Adrienn
Tábor ára: 30.000 Ft/fő 
A díj tartalmaz: 2 étkezést 
(ebéd és uzsonna), a tábor 
programjainak költségeit és a 
foglalkozásokon készített, 
hazavihető tárgyakat

Minimum 8 fő jelentkezése esetén indul!Minimum 8 fő jelentkezése esetén indul!
Információ és jelentkezés: szabadalkotas@gmail.com 
Farkas Adrienn: +36 20/424-0084

Műhelytitkok Alkotónapok - 
A Nílus kincse, Egyiptom
Nyári tábor 10-15 éves korig

2019. aug. 12-16., hétfő-péntek 8.00-16.00
Táborvezetők: Boros Réka és Farkas Adrienn
Tábor ára: 35.000 Ft/fő – A díj tartalmaz: 2 étkezést 
(ebéd és uzsonna), a tábor programjainak költségeit és a (ebéd és uzsonna), a tábor programjainak költségeit és a 
foglalkozásokon készített, hazavihető tárgyakat

Minimum 8 fő jelentkezése esetén indul!
Információ és jelentkezés: szabadalkotas@gmail.com 
Farkas Adrienn: +36 20/424-0084; 
Boros Réka: +36 30/265-0781

ART 3F SE és a Sirály SE:
Logikai és sakk tábor
Napközis tábor 5-14 éves korig

2019. július 1-5., hétfő-péntek 8.00-17.00
Táborvezető: Benyeda Tibor
Tábor ára: 29.000 Ft/fő 

Bővebb felvilágosítás: Benyeda Tibor, 70-626-8285 vagy Bővebb felvilágosítás: Benyeda Tibor, 70-626-8285 vagy 
benyedasakk@gmail.com elérhetőségen, illetve 
Juhász Béla programfelelős a 20-9-747-447 telefonon, 
illetve a siralysakk2010@gmail.com elérhetőségen.

Kiírás és program: www.besakk.hu 

Eötvös10 Kuckó
Kötetlen játék szülői felügyelettel
Szeptember 2-ig hétköznaponként 9.30-12.30, 
július 8. és augusztus 11. között zárva.

Belépődíj: 600 Ft/gyermek, terézvárosiaknak 300 Ft
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Style and Passion Dance:
Holnap előtt - Táncdráma

2019. június 24., hétfő 17.00 és 20.00

Rendező/Koreográfus: Király Béla 
Jegyár: 3000 Ft

Kedves Vendégeink!

Az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér a nyári 
karbantartási munkálatok miatt 2019. július 8. és 

augusztus 11. között zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

Válogatás a Magyar Elektrográfiai Társaság 
Archívumából
Tárlatvezetés: 2019. június 24., hétfő 17.00
Vezeti: Láng Eszter képzőművész
Megtekinthető 2019. augusztus 31-ig minden nap az aulában, 
a nyári zárvatartás kivételével.

Ki gépen száll fölébe -
Hommage à Radnóti Miklós

Ismeretlen tájakon
A kiállítás a Laza Paca és a Műhelytitkok szakkörök 
tagjainak, valamint vezetőik, Farkas Adrienn és 
Boros Réka alkotásaiba enged betekintést
A kiállítás díjtalanul megtekinthető július 5-ig minden nap 
10.00-20.00 között a 202. teremben.

Szivárvány bérlet 2019-2020
Nagycsoportos óvodások és kisiskolások számára

Múzsák Tásulat: Keszekusza varázspálcája
2019. október 16., szerda 10.00 és 14.00
Keszekusza varázsló és Teszetosza manó barátaikkal – 
Pillangóval, Katicával, Szentjánosbogárral és a Hangyával – Pillangóval, Katicával, Szentjánosbogárral és a Hangyával – 
együtt Kerekerdőben élnek. A biztonságot nyújtó varázslólak a 
tavaszi ébredés után felbolydul, ugyanis az erdőbe látogató 
emberek figyelmetlenségük miatt folyamatos galibát okoznak 
az ott lakóknak. A habókos erdei varázslóra vár a feladat, hogy 
visszaállítsa a békét Kerekerdőben, de ugyan mihez kezd egy 
mágus az elveszett varázspálcája nélkül…

Veronaki zenekar: Mosó Masa mosodája Veronaki zenekar: Mosó Masa mosodája 
2019. december 4., szerda 10.00 és 14.00
Varga Katalin József Attila-díjas költő és írónő unokája, Tarján 
Veronika a méltán híres művész örökségét hagyományozza át a 
következő generációnak. Zenekarával, a Veronakival a Gőgös 
Gúnár Gedeon könyv megzenésítése után új lemezzel jelent-
kezik. A Mosó Masa mosodájából készült gyermekeknek, 
családoknak szóló albumon a Veronakitól már megszokott 
zenei igényességgel szól a gyermekekhez és a szülőkhöz is 
egyaránt. A Mosó Masa mosodája koncerten központi szerepet 
kap az írás és olvasás megszerettetése játékos, mesés 
formában, főszerepben a betűk, a képzelet és a zene áll. 

Fabók Mancsi Bábszínháza:
Székely menyecske meg az ördög
2020. február 5., szerda 10.00 és 14.002020. február 5., szerda 10.00 és 14.00
Élt egyszer, valamikor erősen rég egy székely menyecske. 
De az a világon mindent a visszájára cselekedett. Makacs 
dacosságával még az ördögnek is igen meggyűlt a baja. S tán 
még ma sem szabadult volna az asszonynép fogságából, ha 
meg nem menti egy huszár… Mesénk fonalát ördögszállta 
királykisasszonyok, ördögtől kapott ördögűző képesség, igaz királykisasszonyok, ördögtől kapott ördögűző képesség, igaz 
mátkaság, lakodalom, s haj még mik nem ékesítik! S hogy 
miként kacsint vissza történetünkbe vad menyecskénk, azt 
megláthassák, csak kerekítsék szemüket, s élesítsék 
pupillanyílásukat!

Style and Passion Dance: Óz, a nagy varázsló
2020. április 22., szerda 10.00 és 14.00
Dorothyt, a kansasi lányt és kutyusát, Totót hatalmas tornádó Dorothyt, a kansasi lányt és kutyusát, Totót hatalmas tornádó 
ragadja el. Egy csodás, ismeretlen helyen, Kékvárosban 
ébrednek fel. A kislány szeretne hazajutni a családjához, de 
ehhez végig kell mennie Totóval a sárgaköves úton. Útjuk során 
találkoznak a Madárijesztővel, a Bádogemberrel és az 
Oroszlánnal, de a gonosz Nyugati Boszorkány folyton akadályt Oroszlánnal, de a gonosz Nyugati Boszorkány folyton akadályt 
állít eléjük, mert meg akarja kaparintani a rubinpiros cipőt. A 
történet bizonyára sokaknak ismerős, de most ezt a csodálatos 
mesét egy nagyon látványos táncelőadásban láthatja a 
közönség.

A négy előadásra szóló bérlet ára: 4200 Ft
Információ: +361/690-0990; kontha.nelli@eotvos10.hu
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Terézváros önkormányzata sok szeretettel várja a kerület
szépkorú lakosait 2019. július 9-én (kedden) a Széchenyi fürdőbe!

Program:

9.00–10.00 Érkezés (belépés csak a Fővárosi Nagycirkusz felőli kapun)

a belépés ingyenes minden terézvárosi szépkorúnak (lakcímkártyájukat hozzák magukkal)

10.00–13.00 Táplálkozási tanácsadás 

10.30–15.30 akvafitnesz, gyógytorna – félóránkénti kezdéssel

10.30–15.30 gyógymasszőr várja a felfrissülni vágyókat

13.00 Slágerek sztárfellépő előadásában

Záróráig a fürdő összes szolgáltatása (szauna, gőz, élményfürdők, pezsgőfürdő,  

sodrómedence) díjmentesen használható!

egészségnap 
a SZÉcheNyi FürdőbeN

Hassay Zsófia
polgármester
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