
10–11. oldal  közös ügyeink  

Sport és szórakozás 
az első családi dartsnapon

4–5. oldal  fókusz

Megszépült
az idősek klubja
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22. oldal 
gyereKvilág

Egy nap az Emese Parkban
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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  megszépült az idősek klubja

6–7. önkormánYzat  Kedveltek és látogatottak 

 a kulturális rendezvények

8. önkormánYzat  Kiemelt figyelem 

 a közbiztonságra

10–11. közös ügYeink  sport és szórakozás az első  

 családi dartsnapon

11. közös ügYeink  szent illés napja Temerinben

12. mozaik  „meggyűrűzték” nacsa olivért

 a hónap fotója

13. mozaik  születésnap

 világszépe Terézvárosban

14–15. interjú  „boldoggá tesz, hogy színházat 

 csinálhatok”

16. irodalom Csikós attila árnyékboksz

17. irodalom/könYV  szepesi attila békasó

 ferdinandy györgy forgácsok

 augie march

20.  konYHa  főzzünk együtt kukoricából

21. életmód  nyáron fókuszban a láb

22. gYerekVilág  egy nap az emese parkban

 a legtutibb nyári program

24. HirdetménY/aPróHirdetés

25. HiVatalos Verzió  Tombol a nyár, 

 éljen a vakáció!

26. Hirdetés/keresztrejtVénY

27. tér/zene – zene/tér 

 sztárparádé a Hunyadi téren

gyerekvilág
idén jubilált
a TeKa-tábor 

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.

közös ügyeink
jótékonysági koncert
a Teréz-templomban

9.

színes terézváros 
fenyő lászló

18–19.

23.

október 13-án
lesz az önkormányzati
választás

október 13-ára tűzte ki az ön-
kormányzati választásokat 
áder jános államfő. az erről 
szóló nyilatkozatot pénteken 
tették közzé a köztársasági el-
nöki Hivatal honlapján.

„Demokráciánk erejét, stabilitá-
sát a nemzet választójoggal ren-
delkező polgárainak szabad és 
felelős akaratnyilvánítása bizto-
sítja. Az 1990-ben megtartott el-
ső szabad választások óta min-
den alkotmányos feltétel adott 
ahhoz, hogy magunk döntsünk 
saját sorsunkról, a jelenünket és 
jövőnket meghatározó kérdések-
ről” – fogalmazott Áder János.

 Jelezte, 2019 őszén a rend-
szerváltoztatás óta nyolcadik al-
kalommal nyílik lehetőségünk, 
hogy önkormányzatainkról dönt-
sünk.

Köztársasági elnökként – ír-
ta – „arra biztatom minden hon-
fitársamat, hogy állampolgári jo-
gával élve vegyen részt az idei 
önkormányzati választáson”, 
amelynek időpontját az alaptör-
vény előírásaival összhangban 
október 13-ára tűzte ki.
 forrás: mTi
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Megszépült az idősek klubja 

Az ünnepségre az ebédlőben és a klub-
szobában került sor, ahol a polgármes-
ter a klubtagoknak azt kívánta, hogy fia-
talos lendületüket és jó kedélyüket meg-
őrizve sok-sok örömteli órát töltsenek el 
a Tegoszban.

Hassay Zsófia ezúttal sem érkezett 
üres kézzel, minden klubtagnak egy do-
boz finom csokoládéból és a kerület tör-
ténetét, épített örökségét bemutató Te-
rézváros anziksz című kötetből álló aján-
dékcsomagot adott át. Majd a délután 

fénypontjaként a megjelentek közösen 
elfogyasztották az ilyen eseményeken el-
maradhatatlan tortákat.

A beszélgetős, nevetgélős, inkább ba-
ráti találkozóra, mintsem átadóünnep-
ségre emlékeztető esemény végén Hassay 
Zsófia elmondta, nagyon jó érzés ennyi 
elégedett, boldog arcot látni ilyen kel-
lemes környezetben, ahol mindenütt a 
frissen festett falak, új bútorok illata töl-
ti be a teret. Örömmel nyugtázta, hogy 
láthatóan mindenki tetszéssel fogadta a 
változásokat.

Elkészült a Terézvárosi Gondozó Szolgálat idősek klubjának teljes bútor-
cserével egybekötött felújítása. Hassay Zsófia, Terézváros polgármeste-
re a klubba járó idősekkel közösen fedezte fel a megszépített intézmény 
minden zegzugát. Érkezésekor a játékszobában ádáz madzsongcsata, a 
társalgóban pedig baráti csevegés zajlott.  

A klub tagjai
és Hassay zsófia
polgármester
az átadáson

Torta is volt 
az ünnepléshez
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A klubtagok dicsérete a legnagyobb elismerés 
A belső átalakítási munkák tervezésénél az egyik 
legfontosabb szempontom az volt, hogy világo-
sabbá és tágasabbá váljanak a helyiségek, s min-
denhova az adott funkciónak megfelelő bútorzat 
kerüljön – mondta lapunknak a felújítás tervező-
je, Nagy-Baán eszter enteriőrtervező. – Termé-
szetesen a legapróbb részletekig nagy figyel-
met fordítottam az idős klubtagok kényelmének 
biztosítására is. Arra törekedtem, hogy az ide-
járó idős emberek ne úgy érezzék, hogy valami-
féle megőrzőbe, hanem egy igazi klubba járnak, 
ahol mindig szívesen töltik az idejüket. Az átala-
kítás minden pillanatát az intézményvezetővel és 
munkatársaival példaértékű együttműködés jel-
lemezte. egészen rendkívüli, ahogyan az intéz-
mény dolgozói és a fenntartó önkormányzat az 
idősek minden kívánságát igyekezett teljesíte-
ni. Nagyon örülök, hogy láthatóan mindenkinek 
tetszik az új környezet. A klubtagoktól érkező di-
cséret a legnagyobb elismerés, amit az ember egy 
ilyen munka befejezésekor kaphat. 

Teller károlyné, IlI nénI Nagyon szép 
lett minden. Nekem a ját-
szószobánk, amit egymás 
között tréfásan csak bűn-
barlangnak hívunk, tetszik 
a legjobban. Kilenc éve já-
rok a klubba, nagyon vár-
tam, hogy végül mi sül ki 
a felújításból. Nagyon ott-

honos és ízléses minden helyiség. A székek 
és a fotelek nemcsak szépek, de nagyon ké-
nyelmesek is. Köszönet illeti az önkormány-
zatot, hogy ilyen szép környezetben tölthet-
jük a napjainkat.

BékésI sándorné, GyönGyI nénI Gyö-
nyörűen megcsinálták a 
klubot, minden helyiség 
ötletesen, szépen van be-
rendezve. Tizenegy éve va-
gyok klubtag, eddig is sze-
rettem, de ezentúl még 
jobb lesz itt lenni. Hálásan 
köszönöm az önkormány-

zatnak azt a sok támogatást, amit nekünk 
időseknek nyújt. Nemcsak az anyagiakra, ha-
nem az odafigyelésre, a törődésre is gondolok.

szokolyaI GyörGy Az átalakítást az el-
ső perctől kezdve figye-
lemmel kísértem, láttam, 
hogyan alakult ki a vég-
ső állapot. Nem is tudnék 
választani, mi az, ami a 
legjobban tetszik, bárhova 
nézek, minden tökéletes. 
jó a játszószoba, a társal-

gó, az ebédlő. le a kalappal, szuper lett min-
den. Mi, akik idejárunk, elmondhatjuk, nem-
csak jó, de szép helyen vagyunk egész nap. 
Nem győzünk köszönetet mondani az önkor-
mányzatnak, a polgármesternek, akit mi csak 
zsófikának hívunk, mindazért, amit kapunk.

a Terézvárosi
anziksz
ajándékkönyvvel
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Budapest építészeti örökségének egyik ki-
emelkedő területe Terézváros, hiszen a kerü-
let nagy része világörökségi védelmet élvez. 
Itt található az Andrássy út, amely a Pest-
Budai Szépítési Bizottság Andrássy Gyu-
la miniszter javaslatára jött létre, és vált iga-
zi világvárosi „promenáddá” a kisföldalatti 
együttesével a 19. század végére. Ez a kiin-
dulópontja és meghatározója Terézváros-
nak. A tudatosan kialakított urbánus szer-
kezeten belül hihetetlenül nagy értékű épü-
letek jöttek létre, mint Ybl Miklós Opera-
háza, valamint a magántőke befektetésének 
köszönhetően olyan építészek tervei való-
sulhattak meg, mint Lechner Ödön, Kali-
na Mór, Hauszmann Alajos, Czigler Győ-
ző, Árkay Aladár, Hajós Alfréd épületei. Az 
épített örökségén túl hazai és nemzetközi 
mércével mérve is rangos művészeti intéz-
ményei, színházai különleges helyszínné te-
szik Terézvárost. E tényből szinte természe-
tesen következik, hogy a maga eszközeivel 
és lehetőségeivel önkormányzatunk is min-
dent megtett és megtesz azért, hogy kulturá-
lis értékeket hordozó, igényes programokkal 
hozzájáruljon a kerület varázslatosan sok-
színű, gazdag és izgalmas kulturális életéhez 
– hangsúlyozta Simonffy Márta, a területért 
felelős alpolgármester. 

A jó gazdálkodással elért eredményeink 
lehetővé tették, hogy az összességében több 

ezer embernek örömöt szerző, ingyenesen 
látogatható kulturális programokra 2011 
óta jelentős összeget fordítsunk. Hisszük 
és valljuk, hogy mindennek értelme és je-
lentősége van, mert tudjuk, hogy a kultú-
rára áldozni megtérülő befektetés. Ahogy 
a modern filmművészet egyik meghatáro-
zó alakja Andrej Tarkovszkij fogalmazott: 
„A művészet teremti meg azokat a szellemi 
kapcsolatokat, melyek közösséggé teszik az 
emberiséget, valamint azt a különös erköl-
csi légkört, melyben képes felvirágozni” – 
mondta az alpolgármester.

Koncertek, bábelőadások,
kézműves-foglalkozások 
a Hunyadi téren
Több mint hat éve, hogy megálmodtuk a 
Hunyadi tér megújulást követő szerepét, 
hogy az újjávarázsolt közösségi terünk Ze-
nepavilonjában első ízben csendültek fel a 
zeneirodalom halhatatlan szerzőinek klasz-
szikus művei a Tér/ZEnE – ZEnE/Tér 
nevet viselő rendezvénysorozatunk első 
koncertjén. Az azóta eltelt esztendők alatt 
tavasztól őszig a Hunyadi tér a kikapcso-
lódás és a szórakozás egyik legnépszerűbb 
helyszínévé vált, a koncertsorozat pedig ré-
sze lett a terézvárosiak életének. 

Elmondása szerint, élve a kerület kivé-
teles adottságaival, a fellépőket az ország 
legrangosabb zenei és zenészképző intéz-
ményeinek tehetséges művészei, hallgatói, 
a terézvárosi teátrumok színészei közül vá-
lasztják ki. 

Mint fogalmazott: a már ismert művé-
szek mellett a fiatal tehetségeknek is rend-
szeresen lehetőséget biztosítunk arra, hogy 
közönség elé léphessenek. Ezenkívül a 
nemzetiségi önkormányzatoknak is teret 
adtunk, hogy megismertessék a terézváro-
siakkal saját kultúrájuk legjavát.

A programokkal tavasszal és ősszel 
szombat délelőttönként, 2015 óta pedig a 
legmelegebb nyári hónapokban, júliusban 
és augusztusban szombat esténként kíná-
lunk kellemes nyáresti kikapcsolódást – 
tette hozzá az alpolgármester.

Az irodalom is helyet talált
Simonffy Márta szólt arról is, hogy a Czig-
ler Győző által tervezett csarnokhoz kapcso-
lódó Hunyadi tér megújításával, világváros-
hoz illő pihenőparkká alakításával megvaló-
sulhatott a Líra-Pont kávézó, ahová két éve 
beköltözött az irodalom is. Az író-olvasó ta-
lálkozókon az érdeklődők megismerhetik a 
kortárs magyar irodalom legkiválóbb, író-
inak, költőinek a pályáját, legújabb műveit. 
A Líra-Pont kávézó teraszán megrendezett 
irodalmi esteken résztvevőket önkormány-
zatunk megajándékozza a felkért szerző egy-
egy kötetével, s egy pohár frissítővel is ven-
dégül látja. 

Ingyenes operaházi évadnyitók
az Andrássy úton 
Önkormányzatunk a Magyar Képzőművé-
szek és Iparművészek Szövetségével, illet-
ve a Magyar Állami Operaházzal közösen 
2011 óta nagyszabású szabadtéri koncertet 

Kedveltek és látogatottak a kulturális rendezvények
Az önkormányzat kulturális programjai az idők során egyféle folyama-
tosságot, a kerület életében meghonosított hagyományokat jelentenek – 
mondta Simonffy Márta alpolgármester, aki az elmúlt években gyökeret 
eresztett, a kerület lakói által kedvelt és látogatott rendezvényekről be-
szélt lapunknak.

Simonffy márta
alpolgármester 

tér/zene – zene/tér – évadnyitás
a hunyadi téri zenepavilonban
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szervez az Andrássy úton. Az idei rendezvé-
nyen az Operaház örömteli felújítása miatt 
nem biztos, hogy a videoinstallációs vetítést 
meg lehet rendezni, de azért van remény, 
hogy addigra az épület homlokzata a vetí-
téshez ideális állapotba kerül, és mégis sor 
kerül rá. A hagyomány azonban jövőre foly-
tatódik, az önkormányzat 2020-ban már az 
eredeti szépségében pompázó épület elé vár-
ja a zeneszerető közönséget – hangsúlyozta 
Simonffy Márta.

Nemzetközileg elismert művészek
előadásai a Zeneakadémia előtt 
Az alpolgármester felidézte: a Zeneakadé-
mia előtt az első nagyszabású komolyze-
nei programra 2015-ben került sor, ame-
lyet azóta is minden évben megrende-
zünk, így már a negyedik magas színvonalú 
hangversenyt élvezhettük az idén. Ezenkí-
vül a zene ünnepén két szokatlan, fiatalos 
flashmobelőadást is szervezett az önkor-
mányzat.

Kiemelte: a Liszt Ferenc téri koncertek 
közös jellemzője, hogy minden alkalom-
mal a világ rangos zenei színpadain szíve-
sen látott, hazai és nemzetközi díjakkal el-

ismert művészek léptek fel. Legutóbb pél-
dául Balázs János Kossuth-, Liszt- és Prima 
díjas zongoraművész játékában gyönyör-
ködhetett a közönség.

A koncertek, azok érzelmi és tartal-
mi üzenetét erősítve, a Magyar Képző-
művészek és Iparművészek Szövetségé-
nek képzőművész tagjai a Zeneakadé-
mia épületének homlokzatára komponált 
videoinstallációival értek véget. Az idei be-
mutató sajnos a hirtelen érkezett vihar mi-

att elmaradt, de tervezzük, hogy augusztus 
végén, szeptember elején a videoinstalláció 
vetítését pótoljuk.  

Mintegy zárszóként Simonffy Márta 
úgy fogalmazott: kulturális programjaink 
az időben egyféle folyamatosságot, a kerü-
let életében meghonosított hagyományokat 
jelentenek. Ezzel is hozzájárulván a múlt 
értékeinek fennmaradásához, a művésze-
ti elkötelezettség folytatásához és megőr-
zéséhez.

Kedveltek és látogatottak a kulturális rendezvények

Budapest Főváros vi. kerület Terézváros Önkormányzata ezúton hirdet tematikus 
pályázatot a Terézvárosban működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötő-
dő – alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek részére az önkormányzat 
2019. év ii. félévi keretéből igényelhető támogatás megszerzésére, a 2019. augusz-
tus 1.–december 31. között megvalósuló programokhoz.  A pályázati alap éves ke-
retösszege 14 millió forint. A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület éven-
te két alkalommal, nyílt pályázati eljárást követően dönt. A ii. fél évben felhasz-
nálható keretösszeg 7 000 000 Ft.

Pályázhatnak azok az alapítványok, egyesületek és egyházi jogi személyek, amelyek:
a) vi. kerület Terézváros közigazgatási területén bejegyzett székhellyel, 
b) bejegyzett országos vagy regionális szervezet esetén önálló terézvárosi szervezeti 

egységgel rendelkeznek, 
c) tevékenységüket részben vagy egészben Terézváros közigazgatási területén fejtik ki.

támogatandó célok:
1. a kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő cé-
lok, különösen:

a) a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködé-
sét, lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását 
szolgáló rendezvények,

b) városszépítészeti célok (pl. falfirka elleni tevékenység stb.),
c) környezetvédelem, zöldprogram,
d) bemutatók, kiállítások, előadó- és alkotóművészeti produkciók létrehozása,
e) tanácsadó, oktatási, fejlesztő- és segítő tevékenységek, kiadványok,
f) a kerületi székhelyű köznevelési intézmények működését segítő alapítványok 

programjai.
2. a kerület lakosait segítő szociális és karitatív célok:

a) idősügyi programok,
b) a fogyatékkal élőket és a munkanélkülieket segítő projektek,
c) egyéb esélyegyenlőségi programok.

Pályázati feltételek:
Pályázni a civil szervezetek pályázati úton történő támogatásáról szóló 3/2016. (ii. 18.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint; 
– a terézvárosi Civil Adatbázisba nem regisztrált szervezeteknek az 1/A mellékletben 
szereplő, 
– a terézvárosi Civil Adatbázisba kérelmük alapján korábban már regisztrált szerveze-
teknek az 1/B mellékletben szereplő

pályázati adatlapon, az ott előírt nyilatkozatok egyidejű csatolásával lehet. 

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az önkormányzat 
honlapján közzétegyék. 

Az adatlapok beszerezhetők és a civil szervezetek pályázati úton történő támogatá-
sáról szóló 3/2016. (ii. 18.) önkormányzati rendelet teljes szövege megtekinthető 
a) a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában, 
b) illetőleg letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.terezvaros.hu/uploads/
images/o.05.pdf. 

a pályázat beadási határideje: 2019. augusztus 31.

a pályázatot írásban az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Budapest Főváros vi. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal, 
Humánszolgáltatási Főosztály (1067 Budapest, eötvös u. 3.)

További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán 
(tel.: 342-7582).

A pályázatok elbírálása után minden pályázót írásban értesítünk. A nyertes pályázók-
kal az önkormányzat támogatási megállapodást köt.

Hassay zsófia
 polgármester

PáLyázati FeLhÍVáS CiViL SzerVezetek réSzére

Videoinstalláció
a zeneakadémia épületén
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A rendőrséget országosan is kiemelkedő ösz-
szeggel támogatja az önkormányzat, emel-
lett pedig a katasztrófavédelem, a biztonsá-
got szolgáló más szervezetek, civil kezdemé-
nyezések is segítséget kapnak tevékenységük 
elvégzéséhez, hiszen a kerületben élők, az itt 
dolgozók és az idelátogató turisták biztonsá-
gáról gondoskodni közös stratégiai felada-
tunk – mondta el Lindmayer Viktor.

Mint megtudtuk tőle, Terézváros önkor-
mányzata évente 110 millió forintos támoga-
tással járul hozzá a rendőrkapitányság szak-
mai tevékenységéhez, a kerületben szolgála-
tot teljesítők munkakörülményeinek javítá-
sához. A térfigyelő rendszer és a megerősített 
járőrszolgálat költségeinek finanszírozásán 
túl nagy értékű autók, informatikai eszközök 
vásárlásával is segíti a kerület rendőreinek a 
munkáját.

Ahogy a világörökségi rangot címében és 
jelentőségében is kiérdemlő városrész gya-
rapodott, olyan ütemben nőtt – a térfigyelő 
rendszer kiépítésén, működtetésén, a járőr-
szolgálatok megerősítésén át a körzeti meg-
bízotti hálózat létrehozásáig – a közbiztonság 
javításához szükséges szolgáltatások száma.

Díjak, jutalmak
A Terézváros Közrendjéért és Közbiztonsá-
gáért Közalapítvány évente kétszer anyagi-
lag is jutalmazza a katasztrófavédelemben 
és a rendőrségen dolgozókat. Áprilisban az 
önkormányzat kiosztja a kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó rendőröknek járó Szent 
György- és a tűzoltókat illető Szent Flóri-
án-díjat is. Ilyenkor ünnepélyes fogadás ke-
retében emlékeznek meg a kerületünk rend-
jére vigyázó egyenruhások áldozatos mun-
kájáról.

Elektromos kocsik szolgálatban
Az önkormányzat különböző járművek vá-
sárlásához is hozzásegítette a rend őrzőit 
az utóbbi években. A két új Škoda gépkocsi 
mellett, az országban elsőként, 2017-ben Te-
rézváros önkormányzata egy korszerű, kör-
nyezetkímélő elektromos gépkocsit ado-
mányozott a kerületben szolgálatot teljesítő 
rendőröknek. A mintegy 10 millió forint ér-
tékű autót az önkormányzat vásárolta meg, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium pályáza-

tán elnyert másfél millió forintos összeget is 
felhasználva. Az új Nissan Leaf Acenta a te-
rézvárosi rendőrök munkáját segíti. A kör-
nyezetkímélő és alacsony fenntartású jármű 
gyakorlati haszna mellett szemléletformá-
lásra is hivatott.

Szolgálati lakások
A kerület vezetése fontos feladatának tart-
ja, hogy a gondjaira bízott lakosság bizton-
ságáért dolgozó rendőrök munkáját – az évi 
110 millió forintos támogatáson túl – min-
den rendelkezésére álló eszközzel segítse. A 

rendőrség munkatársainak lakhatási gondját 
enyhítendő, az önkormányzat egyik ingatla-
nában egy öt fő befogadására alkalmas szol-
gálati lakást alakított ki, és bocsátott rendel-
kezésükre. 

Terézváros önkormányzata két lakást aján-
lott fel a kerületi kapitányságon szolgáló rend-
őröknek. Ennek érdekében egy Podmaniczky 
utcai 3,5 szobás, 120 négyzetméter alapterüle-
tű lakásból két önálló lakást alakítottak ki, ezek 
kulcsait 2019 áprilisában két fiatal pár vehette 
át Hassay Zsófia polgármestertől. 

TEKA-tábor
A Terézváros Közbiztonságáért Közalapít-
vány (TEKA) az iskolák vezetői által kiválasz-
tott, szociálisan rászoruló terézvárosi diákok, 
illetve a kerületben dolgozó rendvédelmi dol-
gozók gyerekei számára biztosít minden év-
ben tartalmas és élményekben gazdag kikap-
csolódási lehetőséget. 

A teljesen ingyenes balatonföldvári 
TEKA-táborokban egy hét alatt számos iz-
galmas kaland vár a diákokra. A programok 
többsége a közbiztonság témaköréhez kap-
csolódik, de sok sportverseny és szellemi ve-
télkedő is színesíti a hétköznapokat Balaton-
földváron. 

A gyerekek csapatversenyeken vehet-
nek részt, valamint betekintést nyerhetnek 

a rendőrök, a tűzoltók, a büntetés-végre-
hajtásban dolgozók, a mentősök és a pol-
gárőrök munkájába is. Kipróbálhatják a 
rendvédelmiek felszereléseit, és közelről 
nyomon követhetik a kommandósok ak-
cióit. 
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Kiemelt figyelem a közbiztonságra
Terézváros vezetése kiemelt figyelmet fordít a kerület közbiztonságának 
erősítésére, hiszen ez szolgálja az itt élők és a hozzánk látogató vendégek 
érdekét is – mondta lapunknak Lindmayer Viktor képviselő, a Terézváros 
Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány (TEKA) kuratóriumának 
elnöke.

Lindmayer Viktor

Az önkormányzat ajándéka
a kerületi kapitányságnak,

egy elektromos Nissan Leaf Acenta
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A Magyar családok a viharkárosultakért cí-
mű adománygyűjtő akció keretében Tolcs-
vay László–Müller Péter–Müller Péter Szi-
ámi Mária Evangéliuma című rockoperáját 
adta elő Sáfár Mónika, Sasvári Sándor, Tolcs-
vay László, Aradi Imre, Kőrösi András, vala-
mint a Rotunda Énekegyüttes és a Pannónia 
Sacra vegyeskar.

A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, 
a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, a Bán-
ffy Szalon, a Magyar Polgári Együttműkö-
dés Egyesület, a Magyar Piac Szövetkezet, 
a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyész-
tők Egyesülete, a Magyar Testnevelési Egye-
tem Támogató Köre Alapítvány és a Nívót 

Produkció – csatlakozva a Magyar Refor-
mátus Szeretetszolgálat országos felhívásá-
hoz – Magyar családok a viharkárosultakért 
címmel jótékonysági adománygyűjtési ak-
ciót szervezett július 7-e és szeptember 30-a 
között a magyarországi árvíz- és viharkáro-
sultak megsegítésére közéleti személyiségek, 
művészek, tudósok, sportolók és politikusok 
bevonásával.

Az Avilai Nagy Szent Teréz-templom 
plébánosa, Horváth Zoltán atya elmondta: 
„Nagy öröm számunkra, hogy a templom 
helyet adhat egy ilyen koncertnek, amelynek 
az a célja, hogy ki tudjuk fejezni, szeretnénk 
segíteni olyan bajba jutott embereken, csalá-

dokon, akiknek a természeti csapások miatt 
ment tönkre a házuk, otthonuk. Saját anyagi 
forrásaikból pedig ezt Szabolcsban nem tud-
ják helyrehozni, erre a célra szól ez az ado-
mánygyűjtés. Ez nem csupán egy hangver-
seny, hiszen ebben a darabban imádság is el-
hangzik, nem is egyszer”. 

A terézvárosi önkormányzat nevében He-
gyi András képviselő köszöntötte a templo-
mot zsúfolásig megtöltő közönséget.

– Terézváros önkormányzata kiemelt fi-
gyelmet fordít az elesettekre és a rászoru-
lókra, s ez az alkalom is bizonyítja, meny-
nyire fontos az összefogás, az, hogy sokan 
tartanak fontosnak egy-egy ügyet. Próbál-
junk meg mi is erőnkhöz mérten segíteni. 
Tegyük ezt jókedvvel, mert az Isten is a jó-
kedvű adakozót szereti – fogalmazott Hegyi 
András.

Tolcsvay László, a rockopera szerzője az 
előadást megelőzően arról beszélt, hogy ő 
már Terézvárosban, illetve a Teréz-templom-
ban „törzsvendégnek” számít, hiszen a Má-
ria evangéliumát háromszor, a Magyar misét 
kétszer adták itt elő, s számára ez nagy bol-
dogság. A Mária evangéliumának 1991-ben 
volt a bemutatója a Madách Színházban. Ez 
akkoriban nagyon különleges, revelációsze-
rű premier volt. Azóta Európa számtalan or-
szágában előadták, különösen a szláv nyelvű 
országokban aratott nagy sikert. 

A jótékonysági akcióhoz csatlakozva a 
Magyar Asszonyok Érdekszövetsége OTP 
Banknál vezetett 11704007-20208516-os 
számú számlájára is lehet utalni pénzadomá-
nyokat, a közlemény rovatban feltüntetve: vi-
harkárosultak.

Lélekemelően szép estét töltöttek együtt július 17-én mindazok, akik ré-
szesei voltak az Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplomban megrende-
zett jótékonysági koncertnek.

jótékonysági koncert a Teréz-templomban

Zsúfolásig megtelt
a templom

A zenedarab
előadói

Horváth
Zoltán

Hegyi András
képviselő
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Terézvárosi családok mérték össze tudásu-
kat és sajátították el a játék alapjait azon a 
családi dartsnapon, amelyet első alkalom-
mal, de hagyományteremtő szándékkal 
rendezett meg az önkormányzat a Prince 
of Dartsszal együttműködve. A darts mint 
sport világszerte egyre népszerűbb, az 
egyesület termében mindenki számára 
adott a lehetőség a gyakorlásra vagy az ak-
tív kikapcsolódásra.

A dartsversenyre érkezetteket Gerencsér 
Barnabás köszöntötte, aki minden részt ve-
vő családnak átadta a terézvárosi önkor-
mányzat ajándékát, egy-egy dartstáblát, va-
lamint családonként két-két dartskészletet. 
A játék alapjait Tarján Tamás, az egyesület 
edzője ismertette. A verseny előtt lehetőség 
volt bemelegítésre is, amit gyerekek és szü-
leik egyaránt élveztek. A győztes a Járóka-
Frisnyák család lett, Az egyéni versenyt 
Péringer Dávid nyerte, a legjobb női játé-
kos díját pedig Frisnyák Andrea kapta.

Tarján Tamás elsősorban az utánpótlás 
korosztályú versenyzőket készíti fel, a 18 

év alatti játékosok országos és nemzetkö-
zi versenyeken is rendszeresen részt vesz-
nek. Mint az edzőtől megtudtuk, az egyesü-
letet 2017-ben alapították, május 3-án ün-
nepelték második születésnapjukat. Közel 
kilencvenfős taglétszámot értek el, közü-
lük 30-35 játékos versenyzik rendszeresen, 
és – a kiemelkedő nemzetközi sikerek mel-
lett – négy magyar bajnokkal büszkélked-
hetnek. Az egyesület vezetése folyamatosan 
azon dolgozik, hogy a tagjaik a lehető leg-
jobb körülmények között, a legmagasabb 
színvonalon tudjanak játszani és versenyez-
ni. Németh Csaba, a hely tulajdonosa pe-
dig a lehető legprofibb körülményeket biz-
tosítja ehhez, így a Szondi utcai helyiség ma 
az ország egyik legnívósabb dartstermének 
számít.

„A darts is olyan sport, mint a golf: kor-
talan. A legfiatalabb játékos, aki nálunk ké-
szül a versenyeire, kilencéves, ő Terézvá-
rosban lakik, a legidősebb pedig 64” – is-
mertette Tarján Tamás, majd büszkén tette 
hozzá: ír és ciprusi nagy versenyzők rend-

szeresen jönnek felkészülni a terembe a 
versenyeik előtt, ami óriási megtiszteltetés 
számukra.

„A darts olyan sport, amelyet az egész 
család együtt tud játszani, gyerektől a nagy-
szülőig. Ezért pályáztunk az önkormány-
zat felhívására. A kerület vezetése legna-
gyobb örömünkre teljes mellszélességgel a 
kezdeményezésünk mellé állt és támogat-
ta azt. Bízom benne, hogy mindenki szá-
mára, aki el tudott jönni az első terézváro-
si dartsnapra, felejthetetlen élmény marad” 
– mondta el lapunknak az egyesület edzője.

sport és szórakozás az első családi dartsnapon

Hozzátok el apát, anyát! – ezzel a szlogennel hirdette meg a Prince of Darts 
DSE az első családi dartsnapot, amelynek megrendezését a terézvárosi ön-
kormányzat támogatta. Az egyesület Szondi utca 5. szám alatt találha-
tó profi termében július 20-án megtartott eseményen részt vett Gerencsér 
Barnabás közbiztonsági referens is.

gerencsér Barnabás
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A terézvárosi delegációt dr. Bundula Csa-
ba alpolgármester vezette, vele tartott dr. 
Mogyorósi Sándor jegyző és dr. Vilics 
Csilla aljegyző. Július 20-án, szombaton 
a 166 éves Illés-napi fogadalom miatt jött 
össze a város apraja-nagyja, hogy színes 
programokkal fűszerezve ünnepelhessen. 

Szombat reggel a hagyományoknak 
megfelelően búzakalászos kitűzővel várta 
mindenki a postagalambok reptetését, majd 
az ünnepi menet indulását az új kenyérrel.  
A színes forgatagban nem volt ritka a he-

lyi viseletbe öltözött gyermekek látványa. A 
menet célja a Szent Rozália-plébániatemp-
lom volt, ahol ünnepi szentmisét tartottak, 
amelynek keretében a kenyérszentelés is 
megtörtént. A mise után a jelenlévők meg-
koszorúzták Temeri Lőrinc emléktábláját. 
Délután a művelődési ház mozitermében a 
Szirmai Károly Magyar Művelődési Egye-
sület szervezésében a Koldustetű című, Gi-
on Nándor ifjúsági regénye alapján készült 
színdarabot nézhették meg az érdeklődők 
László Sándor rendezésében.

sport és szórakozás az első családi dartsnapon

szent illés napja Temerinben
A Szent Illés-napi ünnepség alkalmából háromfős delegáció képviselte ke-
rületünket július 20–21-én testvérvárosunkban, Temerinben.

jó ötletnek tartják 
a családi dartsnapot?

kolozsi sándor, kolozsi gréta és 
kolozsi Balázs 
szeretjük a dartsot, 
kiváló sport, ami-
kor lehetőség van 
rá, játszunk. ott-
hon folytatjuk is az 
új dartstáblán. jó 
lenne, ha rendsze-
res lenne a jövőben 
ez a program.

Farkas Bálint, Bencze zsuzsanna, 
Farkas richárd, Farkas Jázmin

jó lehetőség a közös játékra, nagyon örülünk 
neki. reméljük, lesz folytatása ennek a prog-
ramnak. A dartstáblának a gyerekszobában 
lesz a helye, otthon is folytatjuk a versenye-
ket. látszik a gyerekeken, hogy élvezik a já-
tékot.

Járóka andrás, Frisnyák andrea, 
Péringer dávid, Péringer sára és 
Járóka-Frisnyák alex

Csak akkor darts ozunk, ha elmegyünk nyaral-
ni, ennek ellenére megnyertük a versenyt. sze-
retünk játszani, társasjátékokkal is szoktunk, 
és most lesz egy igazi dartstáblánk is. Nagyon 
örülünk az ajándéknak, nem is gondoltuk, hogy 
kapunk, hiszen mi csak játszani jöttünk.

ünnepi mise a szent rozália- 
plébániatemplomban

gerencsér Barnabás

terézváros nevében
dr. Bundula csaba alpolgármester
koszorúzott
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foTópályázaT a Terézváros magazInban

a Hónap foTóJa 

Topor márta képe.

a pályázat havi nyertese vásárlási utalványt kap, amelyet 
postai úton juttatunk el neki. 

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 FEL-
SŐokTaTÁSi 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 ren-
delkező, a pályázat benyújtását megelőző félévben 3,5-ös tanulmányi átlagot el-
érő hallgatók, valamint

– magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményébe teljes idejű alap-, 
mester- vagy osztatlan képzésre felvételt nyert jelentkezők, akik a Humán bi-
zottság döntéshozatalát megelőző időpontig aktív hallgatói jogviszonyt létesí-
tenek, és a középiskola utolsó tanévének végén szerzett tanulmányi átlaguk leg-
alább 3,5, továbbá

– 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 fel-
hívás közzététele időpontjában irányadó legkisebb összege négy és félszere-
sét      (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 be-

teg vagy súlyosan fogyatékos ember él, és rá való tekintettel magasabb összegű 
családi pótlékot folyósítanak,

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

Terézvárosi felsőoktatási Ösztöndíjban legfeljebb 4 alkalommal részesülhet a pályázó. 
a pályázat személyesen, kizárólag a 11/2015. (iV. 30.) önkormányzati rendelet függe-
lékében található adatlapon nyújtható be. a pályázathoz többek között csatolni kell:
- a hallgatói jogviszony igazolását (hallgatójelölt esetében a felvételt, utólagosan 

pótolva a jogviszony-igazolást), 
- a tanulmányokat folytató családtagok iskolalátogatási és hallgatói jogviszonyá-

nak 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 vonatkozó 
jogszabályi előírások betartása mellett – az önkormányzat a szükséges időtartamra 
nyilvántartásba vegye. a nem személyesen benyújtott pályázatot el kell utasítani.

az ösztöndíj hat hónapra, a 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 Humánszolgálta-
tási Főosztályának 411-es szobájában (1067 Budapest, Eötvös utca 3.).

a hivatkozott rendelet szövegének nem megfelelő pályázatok érvénytelenek. 
 

Humánszolgáltatási főosztály

PÁLyÁzaTi FELHÍVÁS
„meggyűrűzték” nacsa olivért

nacsa olivér idén megkapta a Karin-
thy-gyűrűt. ez nem tréfa, csak félig, 
ugyanis a bagi–nacsa párost gyűrűzték 
meg, de olivér terézvárosi kötődése 
miatt őt „emeljük ki”, ráadásul éppen 
ezekben a napokban, augusztus 5-én 
tölti be 40. életévét.

– nagyon boldog vagyok, hogy Iván-
nal együtt megkaptam ezt a szép gyű-
rűt – mondta az ünnepelt. – a csaknem 
fél évszázada alapított díjat neves elő-
deink is megkapták, ezért is vagyunk 
büszkék rá.                 (TemesI)
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A július hozta meg a világhírnevet simon 
Böskének, aki húszévesen, 1929-ben be-
nevezett a Miss Hungáriára, amelyet meg-
nyert, majd indult a Miss európán és a Miss 
Universe-en, amelyeken szintén megkoro-
názták. Július 28-án lett a világszépe, igaz, 
megosztva, de ilyen dicsőség azóta sem ért 
hazai lányt. 

simon Böske Budapesten, zsúrozás köz-
ben olvasta a színházi életben, hogy Párizs-
ban rendezik meg a Miss európát, amelyen 
először vehet részt Miss Magyarország, és igazából ez a hír csábította a 
szépségversenyre. Amikor idehaza megkoronázták, megváltozott az éle-
te, hetekig ünnepelték, országszerte partikat, bálokat rendeztek a tisz-
teletére, tejben-vajban fürösztötték és elhalmozták ajándékokkal, de a 
gondolatai már az európai megmérettetésen jártak… Az esélytelenek 
nyugalmával vonult végig a színpadon, és szűnni nem akaró taps fogadta. 
Az eredményhirdetésre órákat kellett várni, mire kihirdették: Miss európa 
nem más, mint Mademoiselle elisabeth simon, Miss Hongrie!

simon Böskét ez után hetekig ünnepelték Franciaország-szerte, a tisz-
teletére rendezett fogadásokon feltűzte estélyi ruhájára a Trianon-jel-
vényt, jelezve az ország megcsonkítását, mire néhány magyar lap publicis-
tája megjegyezte: „A fényes párizsi bálokon Böske fellépése többet hasz-
nált Magyarországnak, mint sok ügyetlen politikus évekig tartó működése.”  

Idehaza elárasztották kabarékba, színházakba szóló szerződések-
kel mint színészt, de egyetlen ajánlatot sem fogadott el. 
simon Böske kétszer ment férjhez – lakott a Bajcsy-zsilinszky úton, a 
Nagymező és a szív utcában –, élte a háziasszonyok életét, azaz nem 
kamatoztatta a világsikerét, holott még Hollywood is csábítgatta. 
Utolsó éveit betegen, elfeledve töltötte a Terézvárosban, 1970. októ-
ber 8-án bekövetkezett haláláig.

TeMesI lászló

születésnap
Vashegyi Tibor A Terézvárosban élő vasdiplomás pedagógust, vas-

hegyi Tibort otthoná-
ban köszöntötte kilenc-
venedik születésnap-
ja alkalmából simonffy 
Márta. A kilencvenéve-
sen is kifejezetten fess 
ünnepelt és élete párja 
kedves ismerősként fo-
gadta a jeles évfordu-
ló alkalmából a köszön-
tésére érkező alpolgár-
mestert. A tanár úr a 
beszélgetés legelején 

fontosnak tartotta elmondani, hogy mekkora élményt jelentett számá-
ra, amikor a május végén az eötvös10-ben megtartott pedagógusnapon 
Hassay zsófia polgármestertől átvehette a tanári képesítés megszer-
zése után 65 évvel járó vasdiplomát. „Pedagógusként ilyen kedves, ele-
gáns, minden részletében megbecsülést sugárzó ünneplésben ezt meg-
előzően soha nem volt részem” – jelentette ki. Hozzátette: köszönet és 
elismerés illeti az önkormányzatot azért, hogy így tiszteli azokat, akik 
ezt a szép hivatást választották. elmesélte, hogy pályája során az általá-
nos iskolától kezdve a középiskolán át a felsőoktatásig az oktatási rend-
szer valamennyi szintjét bejárta. A Kertészeti egyetemen húsz évfolyam 
hallgatóit vitte végig a beiratkozástól a diploma megszerzéséig. Min-
dig is aktív életet élt, nyolcvanéves korában tette le végleg a sílécet, a te-
niszütőt pedig még később akasztotta szögre. Mára a hosszú séták ma-
radtak. elmondása szerint bár már negyedik évtizede lakik Terézváros-
ban, még most is örömmel rója az utcáit és csodálkozik rá arra, mennyi 
gyönyörű épület van itt. 

Az ünnepelt a jeles nap alkalmából megkapta orbán viktor minisz-
terelnök köszöntőlevelét, valamint Hassay zsófia, Terézváros polgár-
mesterének oklevelét. 

világszépe a Terézvárosban

K é p v i s e l ő K  é s  K ö r z e t i  m e g b í z o t t a K 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a körzeti megbízottak fogadóóráikon telefonos egyeztetés alapján a megbeszéltek szerint fogadják a lakosokat.
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– Áprilisban volt kétéves a Hatszín Teát-
rum. Ez még nem egy nagy kor egy szín-
ház életében, de mérleget már biztos 
vontál. Van létjogosultsága a színházad-
nak?

– Közel 90 ezer nézőnél járunk, ami 
óriási szám egy ilyen pici színház életé-
ben. Az első évadban kísérleteztünk, sa-
ját és befogadott produkciók egyaránt vol-
tak, de viszonylag hamar kiderült, hogy 
csak jegybevételből egy színházat képte-
lenség fenntartani. Egy-egy saját produk-
ció mellett számos külsős előadásnak biz-
tosítunk helyet. Fantasztikus partnerek-
kel dolgozunk együtt, például az Orlai 
produkcióval, a Gólem Színházzal. Jelen-
leg a Delta produkcióval is, akik viszony-
lag újak, és óriási megtiszteltetés nekünk, 
hogy először dolgozik nálunk Alföldi Ró-
bert. Egész nyáron próbálnak, szeptem-
berben lesz a bemutatójuk. A szereposz-
tás is ígéretes, Hernádi Judit és Kiss Mari 
is játszik a Mi történt Baby Jeannel? című 
előadásban. Ősztől minden hónapban lesz 
új bemutatónk, szóval igen, azt gondolom, 
hogy van létjogosultságunk.

– Janikovszky-darabbal debütáltatok, a 
nyitás óta folyamatosan vannak gyerek-
előadások. Ez tudatos, vagy véletlenül 
alakult így?

– Teljes mértékben tudatos, már indu-
láskor is az volt a fő célkitűzés, hogy 0–100 
éves korig mindenkinek tudjunk tartalmas 
szórakozást nyújtani. 

– A befogadott produkciókat te kutatod 
fel vagy ők találnak rátok?

– Rengeteg a megkeresés, sajnos nem 
is tudunk mindenkinek helyet adni, mert 
nincs annyi este egy hónapban, ameny-
nyire igény mutatkozik. Nálunk egyetlen 
tényleg fontos kritérium van, a minőség. 
Csak olyan produkciók mennek, amelyekre 
büszke vagyok, és tényleg örömmel tölt el, 
hogy mi adunk nekik otthont. 

– Volt olyan előadás vagy társulat, ame-
lyet el kellett utasítanod?

– Nem szeretnék senkit megbántani, de 
volt olyan előadás, amit nem a minősége 
miatt, hanem mert annyira szűk rétegnek 
szólt volna, hogy nem mertük vállalni. Sok 
olyan művészeti kísérlet vagy csoport, tán-
cos produkció van, amelyeknek nincs he-
lyük, a nagy kőszínházak nem adnak nekik 
teret, pedig ők kapnak támogatást, hogy 
felkarolják ezeket a kezdeményezéseket. 
Mi még senkitől nem kaptunk semmit, tel-
jes mértékben önfenntartók vagyunk, te-
hát mérlegelnünk kell, hogy az esetleg szá-
munkra is érdekes kísérleteket be tudjuk, 
merjük-e vállalni.

– Van igény a minőségi szórakozásra, 
amit a zászlótokra tűztetek?

– Igen. A Pesti Broadwaytől egy utcára 
vagyunk, Terézvárosban elképesztő meny-
nyiségű kulturális hely van, mindenre van 
igény. Volt olyan előadás a bábszínházban, 
amire három hónapot vártam, hogy meg-
nézzem a fiammal. Nagy a csatornazaj, pes-
ti viszonylatban egy este több száz prog-
ramból lehet választani, nagy mutatvány és 
kemény munka talpon maradni. Nagyfokú 
következetességet igényel, hogy tartsa vala-
mihez magát az ember, és annak mezsgyé-
jén haladjon. Könnyű elcsábulni a lazább, 
lightosabb, kevésbé minőségi produkciók 
irányába, de a színvonalat igyekszünk tar-
tani.

– Induláskor is tudtad, hogy tele van a 
kerület színházzal és kulturális létesít-
ménnyel. Nem volt benned félsz emiatt?

– Folyamatosan van bennem félsz, de 
ez szerintem nem színházfüggő, hanem 
bármilyen vállalkozásra igaz a mai világ-
ban. Azt gondolom, ha az emberek kivár-
nak hónapokat, hogy a bábszínházba je-
gyük legyen, akkor erre van igény. Ha tu-
dunk újat adni, vagy olyat, amit máshol 
nem kapnak meg, vagy nagyon izgalmas 

az előadás, az alkotók, kell az a plusz, ami 
miatt bejön a közönség. Az elmúlt két év 
igazolta, hogy van helyünk a palettán. A 
visszajelzések alapján nemcsak a köny-
nyedebb, szórakoztatóbb, hanem a meg-
hökkentőbb, drámai előadásokra is van 
igény. 

– Hozzátok könnyű jegyet szerezni?
– Vannak előadások, amikre egysze-

rűbb és természetesen vannak, amikre 
többet kell várni. Van olyan előadásunk, 
amelyre őszre már elfogytak a jegyek. Van, 
amivel többet kell dolgozni, ami szűkebb 
rétegnek szól. Nagyon erősen jelen kell 
lenni, mi sajnos a marketingre tudjuk a 
legkevesebbet költeni. Inkább a produkci-
óba fektetjük azt a pénzt, amit reklámok-
ra költenénk. Nincs lehetőségünk média-
kampányra, óriásplakátra, viszont sokat 
jótékonykodunk, ezt a kezdetektől fontos-
nak tartom, részt veszünk a társadalmi fe-
lelősségvállalásban. Ennek keretében jö-
hettek hozzánk terézvárosi óvodások, de 
állami gondozásban élőket is láttunk már 
vendégül. Ott vagyunk a Pozsonyi Pikni-
ken, szerveztünk jótékonysági ruhavásárt, 
és ebből hagyományt is szeretnénk terem-
teni.

– Van-e már törzsközönségetek?
– Igen, és ez nagyon jó dolog. Én igaz-

gatóként sokszor jegyet is szedek, így kap-
csolatban vagyok a közönséggel. Emiatt 
kaptam már kritikát, de azt gondolom, 
nem lehet úgy csinálni valamit, ha nem 
vagyunk benne jelen napi szinten. Ott-
honról nehéz ezt intézni, a hét napból ha-
tot, de sokszor hetet itt vagyok. Gyakran 
vagyok az előadások ügyeletese, jegysze-
dője, így látom, hogy jönnek a visszatérő 
arcok. És mondják is, ha önökhöz jövünk, 
mindig jót látunk. Van olyan szülő, aki az 
emeleti kávézónkban dolgozik a laptop-
ján, amíg a gyerekei az előadáson vannak. 
Ezek jó érzések.

– Nyáron próbák vannak, de mivel kezdi-
tek a következő évadot?

– Szeptember 8-án lesz a nyitóbemu-
tatónk, a Kis Hableány, majd a már em-
lített Alföldi-rendezés. Novemberben pe-
dig Dolák-Saly Róbertnek lesz önálló est-
je. Őt nem kell senkinek bemutatni, az 
Őrültek Haza! című műsor a rá jellem-

Neki csak megszületni volt nehéz – gondolják, és mond-
ják is róla sokan. Valóban, az ő felmenőivel egyszerűbbnek 
tűnhet egy kívülálló szemével nézve minden, de vajon így 
van-e, vagy a látszat néha tényleg csal. Erről és az általa ve-
zetett Hatszín Teátrum elmúlt két évéről is beszélgettünk 
Gálvölgyi Dorkával.

„Boldoggá tesz, hogy színházat csinálhatok”

TerezVaros_20190731_14-15_olvasva.indd   2 2019. 07. 29.   23:00:55



14    interjú    Terézváros 2019. július 31. Terézváros 2019. július 31.    interjú    15

ző sajátos, szubjektív világlátását tükröző 
előadás lesz, nagyon várjuk. A színházak 
éjszakáján is jelen leszünk ősszel, délelőtt 
lesz gyerekprogram, egész nap várjuk az 
érdeklődőket.

– A nap 24 órájából mennyit van a fejed-
ben a színház?

– A fiam szerint nagyon sokat. Ez ugye 
nem egy nyolcórás állás. Reggel már né-
zem a közösségi oldalainkat, posztolok, 
reagálok rájuk. A családom toleráns, a fér-
jem nagyon sokat segít, rengeteget kö-
szönhetek nekik. Amióta a színház gon-
dolata megszületett, a három év alatt két-
három napnál többet nem voltam úgy pi-
henni, hogy ne vigyem a laptopomat. 
Kívülről ez úgy tűnik, hogy laza, könnyű 
foglalkozás, meg milyen jó hogy nyáron 
nem csináltok semmit, ezt sokszor meg-
kapom. Kintről nem látszik, de a szerző-
dések, felújítások, takarítások, rengeteg 
minden ilyenkor történik. Most voltunk 
nyaralni, ahol annyi engedményt kaptam 
a családtól, hogy napközben nem, csak es-
te nézhettem a telefonomat. 

– Van olyan előadásotok, amit nem lát-
tál?

– Nincsen. A befogadott előadásokat 
mindig megnézem, hiszen csak ezután tár-
gyalunk, hogy milyen feltételekkel jönnek, 

az újakat meg alap, hogy többször is meg-
nézem. Rendezőkkel, színészekkel nem 
szoktam alkudozni, de volt már, hogy jelez-
tem, hogy mit gondolok egy darabról. 

– Hány embernek adsz munkát?
– Nem vagyunk sokan, családi közös-

ség a miénk. Négyen vagyunk az alapcsa-
pat, le vannak osztva a feladatok, nem sze-
retem ezt keverni, mindenki tudja, hogy 
miért felel. Rengeteg „alvállalkozóval” va-
gyunk kapcsolatban, akik a hangért és az 
egyéb technikai dolgokért felelnek. Állan-
dó stábra sajnos nincs keretünk. 

– Tudsz szigorú főnök lenni?
– Ez nekem nehezen megy, de nagy sze-

rencsém van, hiszen kevesen vagyunk, és 
mind olyan emberek vannak körülöttem, 
akik sajátjuknak érzik az egészet. Tudom, 
hogy néha nehéz mástól elvárni azt, ameny-
nyit én is beleteszek, igyekszem őket moti-
válni, viszont nem tudok kemény lenni. Azt 
tudják rólam, ha felemelem a hangom, an-
nak nyomós oka van. Ok nélkül nem prob-
lémázok, mindenkit mindenre megkérek 
és meg is köszönök mindent. Ebben hiszek, 
nálam ez alap. Nem hiszem, hogy az ordí-
tással hamarabb célt érnék.

– Édesapádtól szoktál kérni szakmai ta-
nácsot?

– Minden este szoktunk színházról be-
szélni, gyakran kikérem a véleményét. Ő 
egy pillanatig nem biztatott, hogy ezt csi-
náljam, sőt, kifejezetten ellenezte. Nagyon 
sok igazság volt abban, amit mondott, sok 
öröm ért ebben a két évben, de sok csa-
lódás is. Nem mindig fogadom meg a ta-
nácsát, de nagy szerencse, hogy bármikor 
megkérdezhetem, van némi tapasztalata a 
témában.

– Játszik a Hatszín Teátrumban?
– Egyelőre nem. Eléggé elfoglalt, annyi 

a feladata máshol, hogy nem adódott ilyen 
lehetőség. Ha valaki jön hozzánk rendezni, 
és vele szeretne dolgozni, én biztos, hogy 
nem fogok ettől elzárkózni, bár furcsa hely-
zet lenne az biztos.

– Nemcsak a jelenlegi munkakörödben, 
hanem az életben általában mekkora 
nyomás volt ezzel a névvel élni?

– Nagyon nagy. Szeretem a munká-
mat, és azt a nézők nem látják, hogy ez 
milyen kemény feladat, de ez így is van 
rendjén. Mindenki azt gondolja, hogy 
nekem mint Rodolfo unokájának és 
Gálvölgyi János lányának kitaposott ös-
vény az életem. Hát nem. Nekem min-
denhol háromszor többet kellett leten-
nem az asztalra. Keményen megdolgoz-
tam mindenért. Fiatalabb koromban, 
amikor jeleztem otthon, hogy elmennék 
dolgozni, apám annyit mondott, hogy 
sok sikert. Akkor ezt nem értettem, se-
hova nem telefonált oda, senkinek nem 
szólt az érdekemben. Ma már kifejezet-
ten hálás vagyok neki ezért. Amit elér-
tem, azért én dolgoztam meg. A kudar-
cok az én kudarcaim, a sikerek az én si-
kereim. De mindig mögöttem álltak, 
mert ők a szüleim.

– Most a helyeden vagy?
– Soha nem akartam színházigazga-

tó lenni. Dolgoztam színházban, újságíró-
ként, rendezvényigazgatóként. Nagyon sze-
retem, nem tudom, mit hoz a jövő, de je-
lenleg abszolút boldoggá tesz, amit csiná-
lok. 

– Mit szólnál, ha a fiad eléd állna, hogy 
színésznek menne?

– Nem örülnék. De ha az szeretne len-
ni, és nem csak felmerül benne, hogy ez jó-
pofa dolog, ha semmi más nem érdekli, ak-
kor, ha megfeszülök, se tudok ez ellen ten-
ni. Félteném, ahogy engem is az apám. De 
én sem hallgattam rá…

sTeindl Gabi

„boldoggá tesz, hogy színházat csinálhatok”
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A nő eltökélten az arca elé tartott zsebtükörbe nézett, és kimért, hatá-
rozott vonásokkal kifestette a szemét. Nem cirógatta magát, elnyújtva 
minden ecsetvonást, ahogy annyian, éppen ellenkezőleg, mintha műte-
ne, sebészileg pontos, koncentrált volt minden mozdulata.

Milyen szigorú vagy, ahogy sminkelsz, mondta a férfi, milyen dacos 
önmagaddal. Mintha műtenél, mintha levágnál magadról valamit, amit 
látni sem akarsz. 

Késő éjszaka volt. Ketten ültek a Körúti bárban, egy unalmas mo-
zi után. 

Vagy, mondta a férfi, talán megmutatod magad teljes harci díszben? 
Már magam sem tudom, ki vagy.

A nő átnézett a férfira. Különös, de a szemében valami félénkség 
látszott, nedvesen csillogott a neon fényeiben. Neked akarok tetszeni, 
mondta és elmosolyodott.

És amit látsz, egyszerre vonz és riaszt, mondta tovább a férfi, mintha 
nem is hallotta volna a nő szavait, közben a pincérnő kerek hasát nézte, 
ahogy a blúz alól elődomborodott. Piercinget visel, gondolta. 

Csak tetszeni akarok neked, ismételte meg a nő szelíden, majd meg-
keményítve arcvonásait, visszanézett a tükrébe.

Kívánlak, mondta a férfi. Az jó, felelte a nő még mindig magát figyel-
ve, mintha most arra volna kíváncsi, látni-e az arcán a valódi érzéseit. 
Elégedettnek és erősnek akarta látni magát. 

A férfi belekortyolt a borba, és megkocogtatta a cigarettásdobozt. 
Ebben a pillanatban nagyon egyedül érezte magát. 

A nő végzett, s lassan elpakolta a festékeit. Felnézett a buja, bordó vi-
rágokkal díszített tapétára, s a két szeme mint két hatalmas, dúsan ere-
zett, sötétvörös minta a sok közül, beleolvadt az alvadt félhomályba, csak 
a szeme fehérje izzott, s abban is ott táncolt egy lángnyi piros neonparázs. 
Olyan egyedül vagyok, mondta fakó hangon. Úgy érzem magam, hogy 
menten megbolondulok, hogy nincs semmi kiút… Sóhajtott, és dühö-
sen arrébb lökött egy gyufásdobozt. Én nem is tudom… Én már nem 
tudok hinni a szerelemben, kiáltotta, és sértődötten pillantott a férfira.

Néha mind nagyon egyedül vagyunk, mondta a férfi, és tudta, hogy 
meg kéne fognia a nő kezét, de nem volt hozzá kedve, nem volt hoz-
zá ereje. 

Egyedül vagyok, ismételte a nő. Egyedül, mondta a férfi, és hirtelen 
a nő combjára tapasztotta a tenyerét. A nő halkan felsikkantott, a bőre 
megtelt színnel, mint egy átvérzett vékony kötés. Egyedül ez érdekelte 
már. A fájdalom. 

Az utcán összeakaszkodtak, a férfi szorosan magához húzta, és a ke-
zét beerőszakolta a nő szoknyája alá. Elkente arcán a frissen felrakott 
make-up színeit.

Mennem kell, mondta reggel a nő, s fésülni kezdte a haját. Megint ké-
sőn keltünk! És neked megint nincs időd semmire. Leülsz a gép elé, és 
dolgozol. Magamra hagysz. Mindig egyedül megyek ki a kapun. 

Miért mész el egyáltalán?, kérdezte a férfi. Meggyújtotta a lángot a 
kávéfőző alatt. Miért mész el mindig valahová? 

A nő felpillantott a tükörből.
Nem akarok elmenni, mondta színtelen hangon. De nem akarok 

már itt maradni. Itt lenni. Nem akarok lenni sehol, folytatta aztán a nő. 
Tudod, hol lennék most legszívesebben? Otthon.

A férfi kedvetlenül elnyomta a cigarettáját. Otthon, ismételte szenv-
telen hangon. Igen, felelte a nő. A falumban. A kandalló előtt. 

Ez igen jólesik, mondta a férfi, és elkezdte rendbe rakni az ágyne-
műt.

Sose jöttél el velem, mondta a nő. 
Mondjuk, gondolta a férfi, ez igaz. Talán el kéne kísérnem haza. Egy-

szer vele kéne mennem. Mondjuk maradhatna is. Mondjuk megpróbál-
hatnánk egyszer élni, az Isten szerelmére!

Aztán csak belekortyolt a kávéba, és rámolni kezdett az íróasztalon. 
A nő végzett a sminkeléssel. Ma máshogy festette ki magát. Vasta-

gabban rúzsozott, és a szemhéja élénkebb színű volt, mint éjszaka.
Hiányozni fogsz, súgta a nőnek érzelmesen, amikor kinyitotta a be-

járati ajtót. 
Hiányozni, mondta a nő kissé megbántottan, már-már flegmán, és 

elhúzta a fejét.
Legszívesebben lekötöznélek, gondolta a férfi, és erővel a nő rúzsos 

ajkaira tapasztotta a száját.
Magamhoz kötnélek, gondolta a nő, és átdugta a nyelvét a férfi aj-

kai között.
Mennem kell, mondta a nő, és elmosolyodott.
Szeretlek, mondta a férfi, és összehúzta ágyékán a köpenyt.
Nézték egymást, alighanem szerelmesen, töprengve fürkészték egy-

más tekintetét, s testük a késő délelőtti szürke fényben tompa, alaktalan 
árnyékot vetett az előszoba falán. Ebben a pillanatban valóban rettene-
tesen egyedül érezték magukat.

Csikós Attila

Árnyékboksz

Zsidó kulináris kaland a Kazinczy utcában

2 0 1 9 .  a u g u s z t u s  2 5 .  v a s á r n a p  1 1 - 2 0  ó r a

5. Sóletfesztivál

w w w . s o l e t f e s z t i v a l . h u
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A Tom Joneshoz és a 
Huckleberry Finnhez 
szokták hasonlítani. 
Mondják fejlődési re-
génynek (hiszen a fő-
szereplő elbeszélő éle-
tének, jellemének ala-
kulását követjük ben-
ne), de mondják modern pikareszk regénynek is (hiszen 
olyan, mintha szünet nélkül egy robogó vonat ablakából 
bámulnánk ki, állandóan váltakoznak a helyszínek, az 
emberek).

Bellow első számottevő műve, a Tengő-lengő embe-
rek (1944) egy naplónak megírt regény (vagy elbeszé-
lés). A cím mindent elárul, a főhős egy tépelődő, helyét 
kereső és azt nem lelő fiatalember. Nem magával raga-
dó, hanem elgondolkodtató mű. Második könyve (Az ál-
dozat, 1947) egy érdekes tükörtörténet, az emberlét és 
a zsidó-nem zsidó létezést feszegeti. Bellow művészeté-
ben és megítélésében az áttörést a harmadik regény, az 
Augie March kalandjai (1953) hozta meg. A szerző har-
mincnyolc éves volt akkor, és nyilván ő maga is „meg-
érett” a sikerre, aminek csak egyik összetevője a megélt 
élet, az élményanyag, a tapasztalat, az emberismeret. Az 
orosz zsidóból amerikai zsidóvá lett írót a beteg és rom-
lott amerikai civilizáció (vagy éppen az emberi civilizá-
ció) nagy „diagnosztájának” is szokták nevezni hivatá-
sos kritikusai.

Engem nem is annyira a pergő történet nyűgöz le, ha-
nem a főhős Augie March (és természetesen Bellow) nyel-
ve. Ez a talán sosem létezett keveréknyelv, amelyet a szer-
ző a chicagói utca és alvilág, a zsidó argó és európai mű-
velt értelmiségi (meg amerikai egyetemi) beszédmód ele-
meiből teremtett, és ami olykor elgondolkodtatóbb és 
meglepőbb, mint bár-
mi, ami a szünet nél-
kül izgő-mozgó, „kal-
lódó”, újabb és újabb 
kalandokba (igen, bűn-
ügyekbe és szerelmi 
csatározásokba is) ke-
veredő amerikai Anye-
ginnel történik.

Mert történik. Néha 
már-már úgy érzem, sok 
is, ami történik. Olyan 
jó lenne, ha az író né-
ha hagyná egy kicsit pi-
henni, ejtőzni a hősét – 
és engem, olvasóját is. 
De ettől még jó szívvel, 
lelkesen ajánlom figyel-
mükbe ezt az egziszten-
cialista kópéregényt.

szmgy
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Augie 
march

ÜGYES. Az ügyes versfaragók csak a szavakat csűrik-csavarják, de sem-
mit sem látnak.

LÁDA KINCS. A katolikus egyház mai állapotában ahhoz az emberhez ha-
sonlítható, aki örökölt egy láda kincset, de a kulcsa nincs meg. Nem 
tudja, mi van a ládában, ám ha tudja, ha nem, az a kincs az övé. Egy-
szer tán a kulcsot is megtalálja. 

F. Írt egy nyakatekerten magyarázkodó levelet: az előző rezsimben be-
súgó volt, szánja-bánja, rólam is jelentett. (Mit lehetett rólam je-
lenteni?) Nem válaszoltam, csak két év után, amikor megláttam az 
utcán meggörbülve, hófehérre őszülve. Válaszul elküldi új köny-
vét mézes-mázos dedikációval, amit olvasatlanul összetépek és ki-
dobok a szemétkosárba. Határ Győző jut eszembe, aki azon hábo-
rog: lassan a tisztességesből lesz a nyámnyila, a hólyag, a bamba-
málé, a szájtáti, a hopponmaradt, a csúszómászó gerinctelenből 
pedig a sarkonforgó, a népi mókamester, a keljfeljancsi, az enni-
való zsivány. 

KATAKLIZMÁK. Szinte mindennapos hír, itt árvíz és aszály, amott föld-
rengés és vulkánkitörés. Olvad a sarki jég. Afrika sivataggá változik. 
Pusztul az Édenkert. Közben a begőzölt közgazdászok a haladásról 
meg a fenntartható fejlődésről papolnak.

TINÓDI. A rendszerváltáskor sok utcát átkereszteltek. Valahol a Tinódi 
Lantos Sebestyén utcát is. A helybeliek azt hitték, valami kommu-
nista martalóc volt. Öcsém szokta mondani: A butaság „magyar 
hungarikum”.

SZÍVESEBBEN. Szívesebben bámulok egy mátrai hangyabolyt, mint hogy 
a tévében fontoskodjak.

MINDENKI. Manapság mindenki másokat akar megreformálni. Önmagá-
val meg van  elégedve.

SÉMA. WS mondta: a költészet nem viseli el a sémát, még a normalitást se 
nagyon.

JULIS NÉNI. Julis néni alig valamit tud a világról. Teljes ember. Húslevest 
főz és összeszedi a tyúkólban a tojást. A tévés mindentudó ezerféle 
dologhoz konyít, mégis fajankó.
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sAul Bellow
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870 (465 + 404) oldAl
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szepesi Attila

Békasó
(részletek)

Ferdinandy györgy

Forgácsok
Ki volt

A rádióban Alain Delonról, a francia színészről beszélnek. Az én időmben ott 
volt birtoka, Párizstól délre, apósomék közelében. Vagy ez Romi Schneider 
farmja lett volna? Róla a rádió műsorában kevesebb szó esik.

Nekem pedig egy párizsi társam jut eszembe. Egy írópalánta, aki itt – Ro-
mi Schneider közelében, búcsúlevél hátrahagyása nélkül, főbelőtte magát.

Nem volt a barátom. Egy a sok közül, aki Párizsban próbált szerencsét öt-
venhat után. Most mégis ő jut eszembe. Hogy hívták ? Nem emlékszem a ne-
vére. Pedig néhány próbálkozása a sajtóban is megjelent.

Alain Delon valami nagydíjat nyert. És nekem elszorítja a torkom a szé-
gyen és a rémület.
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Nem kérdem, ismerik-e a nevét, a műveit, mert biztosan kevesen 
lennének, akik igennel válaszolnának. Elfelejtettük őt is, ahogy 
majdnem mindenkit, kicsiket és nagyokat is elfelejtünk, kit hama-
rabb, kit később. Nem játszom a műveltet, a tájékozottat, hiszen ma-
gam sem tudom őt hova tenni, nem tudom, milyen ember volt és 
milyen költő. De költő volt, az nem vitás. Olvassák csak ezeket a so-
rokat:

Januári vallomás
Nem szeretem, amit elértem, oly furcsa s rossz, hogy íme
ifjuságom bálványai jönnek, leülnek asztalomhoz,
nevemen szólítanak és nyujtják kezük.
Szebb volt rajongni értük egyedül... és néha fáj,
hogy amit gyerekkorom képzelete játszott elém:
egy táj vagy álom, immár láttatott vagy teljesült,
hisz az volt bennük szép, hogy el nem érhetők,
a köddel átszőtt fény, amelyben reszkettek felém
s hogy annyit távolodtak, amennyit feléjük közeledtem én,
ó elérhetetlennek gyönyörű izgalma,
ágaskodó s meg-megtorpanó indulat...
Hát így kell ennek lennie, az évek
lassan megadják s ezzel mindörökre elveszik,
minek nem teljesültét,
csak sejtelmét kivántam, hogy: talán...

Szebb volt a mózesi magány az alkonyati hegytetőn,
honnan az Igéret földje csak látszott... s hogy a vezér át nem léphette azt:
Isten utolsó ajándéka volt s a legnagyobb!

Amikor írja, harminchárom éves. Tíz éve van még az életéből. Az 
életéből, amiről nem sokat tudunk. Azt a keveset most összefogla-
lom.

1902-ben született, Budapesten, a Terézvárosban, a Teréz kör-
út 87. szám alatti házban. Egy terézvárosi polgár. Zsidó szárma-
zású, tizenéves korában lesz Friedmanból Fenyő. A világhálón 
azt találom róla, hogy kereskedelmi iskolát végzett, de valójában 
nemigen dolgozott a „civil” világban, hanem szerény költői jö-
vedelméből és újságírásból élt. Sokat dolgozott a Nyugatnak, de 
írásai megjelentek a Válaszban, a Tükörben, a Pesti Naplóban, 
a Szép Szóban, az Együttben, a Magyar Csillagban is. Fordított, 
könyvismertetőket és színikritikákat, különböző ajánlókat és tu-
dósításokat írt.

Bóka László, a vele majdnem egykorú, korán meghalt irodalom-
történész így említi: „Az úgynevezett »nyugatos« írók közé számí-
tott valamikor, ma »városi« költőnek nevezhetjük, divatos szóval. 
Helyét mégis nehéz kijelölni kortársai között. Nemcsak szerep után 
nem törte magát, de úgy látszik, az érvényesülés egyéb piaci mulat-
ságain is óvta a könyökét: kenyerét egy ideig mint az írók könyvtá-
rosa kereste. Rosszat alig írtak róla, jót se sokat, annál több semmit-
mondó dicséretnek szánt badarságot.”

A náluk jóval idősebb (és szerencsésebb életű) kortárs és kolléga, 
a remek Vajthó László így ír róla: „Fenyő László Berda sorstársa, de 
már telve érzékeny mélabúval, keserű váddal. Kényes becsvágyú ön-

érzet és rezignált alázat közt hánykolódik: finoman kidolgozott for-
mái vannak. Kivált groteszk városi figurái sikerültek.”

Harminc után
Harminc után az ember mint az állat:
kuckóra vágyik, meghúzná magát,
kóborkutya-sorsába belefáradt,
társait únja, a füstös dumákat
s padlásszobáját, a „bohém-tanyát”.
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Fenyő lászló
Fenyő László
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Mint gondos kertész számontartja őszi
virágait, számolja hajaszálát:
gyér kincsek... és nehéz tükrökben őrzi,
de csak pusztul-vész, számlálni se győzi
s homloknak becézi tar koponyáját.

Fárasztja minden... az élénk szinek,
festményen jobban tűri el a zöldet;
szinészlányok és táncosnők helyett
aranyhalakat gyüjt vagy bélyeget
s olykor már maga is elhiszi: bölcs lett.

De éjszaka... egyedül... fel-felébred,
szemközt, jövője dermed a falon
és látja magát reszketeg szegénynek,
krumplin-motyogó szegényházi vénnek
s fülledt párnájába sír: Irgalom!...

József Attilával barátságban voltak, ám az megromlott, amikor a 
költőtárs elszerette tőle Szántó Juditot. Negyven évvel ezelőtt Tasi 
József a Tiszatájban éppen ezt az ügyet boncolgatja. Csak vázlatosan 
foglalom össze. Fenyő László és József Attila 1923 körül barátkoztak 
össze. Szántó Judit és Fenyő néhány évvel később, feltehetően 1926 
októberében ismerkedtek meg a Zeneakadémián, ahol az Új Föld 
estjén az akkor éppen amatőrszínészkedő nő is fellépett. Kapcsola-
tuk négy évig tartott, az asszony 1930-ban József Attiláért hagyta el 
a férfit. A sértett és megalázott Fenyő 1931 februárjában megjelenő 
kötetében elátkozta Juditot, de a Rabló című versben József Attila is 
megkapta a magáét: „Mondd, te nagyétkű, mohó paraszt / ínyednek 
mindegy: mibe harapsz? / töltött káposzta, barátod asszonya / fa-
lánkságodnak egyként malaszt?”

Később a barátság helyreállhatott, mert a Szép Szó József Attila-
emlékszámában Fenyő már nem dühöng, hanem – ahogy Tasi Jó-
zsef írja – megrendítő költeménnyel búcsúzik ifjúkora barátjától és 
vetélytársától. Idézzük néhány bocsánatkérő – és saját sorsát meg-
sejdítő – sorát:

Kik tajtékoztak ellened, megtehetik mind,
a te szájadban sár, oly tömény hallgatás,
hogy elsápadnak apró földi csöndjeink
...
Kortársak, fáradtak vagyunk mi is, tört nemzedék,
kik szíjuk egyre a jövőtlenség legét,
de sorainkban nincsen oly, elvetemült,
ki büntetésül érdemelné ezt a kort,
mely emberöltőnk. (...)
Ki tudja, melyikünkben érik már a rák,
melyikünk ellen ólálkodik puskacső,
száműzetés, bitó vagy éhhalál?

marek jános

Fenyő László emléktáblája
Fotó: Fortepan/urbán lászló, 1972

szántó Judit
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Főzzünk együtt…

kukoricából
Kukoricaleves
Hozzávalók: 2 dl víz, 2 dl tej, 1 doboz 
kukoricakonzerv, 1 ek. cukor, bors, 1 ek. 
vaj, 1 ek. liszt, ételízesítő vagy 1 húsleves-
kocka, 1 tojás.
Elkészítése: A vajból és a lisztből va-
jas rántást készítünk. Ha kicsit megpirult, 
felöntjük a vízzel, felforraljuk. Ekkor be-
letesszük a többi hozzávalót (a kukoricát 
levével együtt), és még pár percig főzzük. 
Amikor kész van, a tojásból, lisztből ga-
luskát készítünk, kanállal beleszaggatjuk 
a levesbe, majd átforraljuk.

Kukoricás lepény
Hozzávalók: 1 konzerv kukorica, 15-18 
dkg liszt (ez lehet zabpehely- és kukori-
caliszt is), 3 egész tojás, 2 kk. só, pici pi-
rospaprika és szerecsendió, őrölt bors, 1 
kk. szárított petrezselyem, 1 gerezd fok-
hagyma.
Elkészítése: Egy nagy tálban kever-
jük össze alaposan a hozzávalókat, majd 
forrósítsunk fel 2 ujjnyi olajat egy ser-
penyőben. Nedves kézzel formázzunk 
először kis golyókat, majd a tenyerünk-
kel lapítsunk le őket, és tehetjük is a 
lepénykéket az olajba. Mindkét oldalát 
süssük aranybarnára – pár perc az egész. 
Önmagában is nagyon finom, de fűsze-
res vagy tejfölös mártogatóval fokozhat-
juk az ízeket.

Pikáns kukorica 
Hozzávalók: 40 dkg főtt kukorica (le-
szemelve, de konzerv is lehet), só, bors, 
3 tojás, 15 dkg sajt, 10 dkg liszt, 5 dkg 
zsemlemorzsa, 3 újhagyma vagy 1 kisebb 
hagyma, 1/2 zöld csípős paprika, petre-
zselyemzöld, 10 dkg zsemlemorzsa a pa-
nírozáshoz és olaj a sütéshez. A mártoga-
tóhoz: 1 dl majonéz, 1 dl tejföl, 1/2 zöld 
csípős paprika, 2 ek. mustár, 2 gerezd 
fokhagyma, petrezselyemzöld, só.
Elkészítése: A hagymát és a petrezse-
lyemzöldet apróra vágjuk, a sajtot le-
reszeljük. A csípős paprikát is felap-
rítjuk. Az összes hozzávalót alaposan 
összekavarjuk, majd kroketteket for-
mázunk belőlük. A kroketteket zsem-
lemorzsába forgatjuk, aztán körülbe-
lül fél órára hűtőbe tesszük. A márto-
gatóhoz a majonézt elkavarjuk a tej-
föllel és a mustárral. A csípős paprikát 
apróra vágjuk, majd a többi összetevő-
vel együtt belekavarjuk. A kroketteket 
forró olajban aranyszínűre sütjük és a 
mártogatóval tálaljuk.

Nyáron nagy sláger a főtt kukorica, nem is véletlenül, hiszen rendkívül finom. De nem-
csak azért érdemes fogyasztani, mert egészséges csemege, hanem mert jókedvre derít 
és elűzi a depressziót. A kukoricában számtalan vitamin található, ezek közül a legje-
lentősebb mennyiséget az A-, B1-, B2-, B3-, B6- és C-vitamin teszi ki. A kukoricának a 
fogyasztását különösen a B1-vitamin-tartalma miatt szokták ajánlani, amit más néven 
boldogságvitaminként is emlegetnek. Rendszeres fogyasztásával ugyanis javul a kedély-
állapot, tartós hiányában pedig lényegesen nagyobb a depresszió kialakulásának az esé-
lye. Feszültség és rosszkedv esetén egyaránt ajánlott!

A vitaminok mellett a kukorica ásványianyag-tartalmát is érdemes megemlíteni: 
nagy mennyiségben tartalmaz foszfort, káliumot, kalciumot, ként, magnéziumot és fol-
savat is. A hajából készült italok, teák kifejezetten hatásos vizelethajtónak számítanak. 
Alkalmazható húgyúti fertőzésekre és nagyon hatékony eszköz a nehéz vizeletürítés tü-
netével szemben is. Ez utóbbi miatt férfiaknak különösen ajánlott a fogyasztása, mi-
vel több prosztatagondot is orvosolhatunk vele természetes módon. Ha horzsolások-
ra vagy kisebb-nagyobb sérülésekre dunsztkötést szeretnénk tenni, akkor annak egyik 
leghatékonyabb természetes kenőcse is készülhet kukoricalisztből. Fontos tulajdonsága, 
hogy gluténérzékenyek számára is fogyasztható. Sütemények, tészták elkészítéséhez ép-
pen olyan megfelelő, mint bármilyen más típusú liszt. 
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A zárt cipők elhagyása szabadságérzetet 
ad a lábnak, tulajdonképpen fellélegzik, 
ezért tapasztaljuk gyakran, hogy nagyobb-
nak tűnik a lábunk mérete.

Nyáron sokkal könnyebben kiszárad a 
bőr, gyakrabban megjelennek a bőrkemé-
nyedések. A nagy melegtől gyakran fordul 
elő, hogy a nagyon lapos vagy nagyon ma-
gas sarkaktól bedagad a lábunk. Ez estére 
fáradt lábakat eredményez, amitől lelassul 
a járás, de a gerincet is elfárasztja. Gyere-
keknél különösen figyelni kell ilyenkor a 
helyes lábbeli kiválasztásra, mert a fáradt 
láb a tartásukat is ronthatja. Vannak a láb-
nak olyan problémái, amelyek eltünteté-
sével, kezelésével, semmiképpen ne pró-
bálkozzunk magunk. Ilyen a tyúkszem és 
a benőtt köröm. A tyúkszem mindig be-
lülről nő kifelé, ezért csak a felületét tud-
juk piszkálni, amivel a bajt nem tudjuk or-
vosolni, viszont sokat árthatunk magunk-
nak. Mindenképpen bízzuk szakemberre! 
Ha visszatérő tyúkszemről van szó, akkor 
érdemes komolyabban foglalkozni vele, és 
kideríteni az okát. Lehet ortopédiai prob-
léma, de vírusfertőzés is.

Ha egész nap íróasztal mellett vagyunk 
kénytelenek ülni, akkor óránként leg-
alább öt percre álljunk fel. Kicsit mozgas-
suk meg magunkat pár törzskörzés ere-
jéig, és a lábfejünkkel is írjunk le kisebb 
köröket. Ezzel nemcsak átmozgatjuk a lá-

bunkat, hanem a vérkeringésünket is be-
indítjuk. Az esti zuhanyzás közben – nyá-
ron praktikusabb, mint a fürdés, mert a 
kádban ülés csak tovább szárítja a bőrt – 
a hideg és a meleg víz váltakozásával min-
dig frissítsük fel magunkat. Fontos, hogy a 
fürdést a hideg vízzel fejezzük be, szebb és 
frissebb lesz tőle a bőrünk. Utána dörzsöl-
jük át törülközővel, majd ápoljuk speciális 
krémekkel, olajokkal. 

Nyáron jót teszünk a bőrünknek, ha 
sokkal gazdagabb tartalmú hidratálót 
választunk, mint a többi évszakban, hi-
szen ilyenkor jóval intenzívebb hidratá-
lásra van szükség. A tápláló krémek mel-
lett sokszor a gyógykrémek használata is 
nélkülözhetetlen. A vadgesztenyekrém 
nyugtatja a feszülő ereket, visszereket, a 
körömvirágkrém a bőrt puhává varázsol-
ja, a mentolos készítmények pedig hűsí-
tik a forró, égő lábakat. A levendulaolaj 
csökkenti a lábizzadást és friss illatot biz-
tosít egész napra, a teafaolaj a gombáso-
dást csökkenti, a gombás körmöket újjá-
varázsolhatjuk vele. Ehhez azért szükség 
lesz egy kis kitartásra is, mert nem egyik 
napról a másikra múlik el. 

S ha már lábak, ne menjünk el szó 
nélkül a pedikűr mellett sem, ugyanis 
ha ápolt lábakról beszélünk, ez az egyik 
legfontosabb és leglátványosabb beavat-
kozás. Sokan vannak, akik csak nyaran-

ta járnak pedikűröshöz, és a szike miatt 
kifejezetten kellemetlennek érzik a keze-
lést. Nekik is van megoldás, hiszen már 
létezik speciális, szikementes vegán pedi-
kűr is. Mint S. Maráz Andrea szépségtera-
peuta mondja, selymesen puha talpat va-
rázsol fél óra alatt ezzel a kezeléssel akár 
a legproblémásabb lábakon is. A profesz-
szionális lábkezelés egyszerűen, gyorsan 
és teljes mértékben eltávolítja a megrepe-
dezett, megkeményedett bőrt, azonnali, 
meglepő eredménnyel. A hagyományos 
pedikűrhöz képest az eredmények jelen-
tősen jobbak, sokkal rövidebb idő alatt. 
A kifejezetten ehhez a pedikűrhöz hasz-
nálatos peeling egy arckezelés alatt is vé-
gezhető, míg a maszkban pihenünk, a lá-
bunk is szépül. Ráadásul a termékek tel-
jes mértékben természetes összetevőket, 
illetve tiszta gleccservizet tartalmaznak 
parabének, formaldehid, hozzáadott tar-
tósítószerek, ásványi olaj és paraffin nél-
kül.

Nyáron fókuszban a láb
A hőséggel együtt a lábak szezonja is megérkezett. A nagy meleg-
ben jóval lengébben öltözködünk, mint az év bármelyik másik idő-
szakában, és ilyenkor fókuszba kerülnek a lábaink. Nem szabad el-
hanyagolni a megfelelő lábápolást, hiszen a láb csak akkor mutat 
jól, ha ápolt. 

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 meden-
ce, bent wellnessrészleg van jakuz-
zival és szaunával. A komplexum 
november elejéig várja a terézvá-
rosiakat. 

A részletes feltételeket tartalma-
zó pályázati kiírás megtalálható a 
www.terezvaros.hu honlapon.
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A kerületi diákok nyári napközis tábo-
rának a Derkovits Gyula Általános Isko-
la ad otthont. A tábor pedagógusai igye-
keznek minél színesebb külső programo-
kat szervezni a gyerekeknek, így a sport- 
és a kézművescsoport a szigethalmi Emese 
Parkban töltött egy felejthetetlen napot. A 
park Árpád-kori vár és múzeumfalu, ahol 
különböző tematikus foglalkozásokon ve-

hetnek részt az érdeklődők. Bepillanthat-
nak a kovácsműhelybe, megnézhetik a ke-
ramikusműhelyt, a textilfestést vagy a gyer-
tyaöntést. A terézvárosi ifjak Jack Spenót, 
azaz Dévai Levente vezetésével kalózzá vál-
toztak és összemérték erejüket egy interak-
tív mesés vetélkedő keretében. A jó hangu-
latú program után a park halastavát hajóz-
ták körbe, természetesen egy kalózhajóval. 

egy nap az emese Parkban

ez a legtutibb nyári program

TóTh LiLi Nagyon jól érzem magam a tábor-
ban, bár egy kicsit izgul-
tam, mert soha nem ül-
tem még ennyi emberel 
egy csónakban, de nagyon 
jó volt.

Bíró MarceLL GáBor 
Nekem nem ez az első he-
tem a táborban, jól érzem 
magam, és nagyon tetszik, 
hogy sok külső helyszínre 
megyünk. voltunk az olim-

pia parkban, az is nagyon tetszett. A játék so-
rán az volt a legviccesebb, amikor jack spenót 
gumicukorillatú port szórt a csapatokra.

A dunabogdányi tábor mindig óriási élmény az ott 
lévő diákok számára. A július 22-én kezdődő héten 
a Derkovits Gyula Általános Iskola tanulói vették 
birtokba az önkormányzat üdülőjét. Egymás sza-
vába vágva mesélik, hogy mennyire jól érzik magu-
kat. „Idén kicsit lazítottunk a programon, azt láttuk, 
hogy a túl sok program kissé fárasztotta őket. Eb-
ben a nagy melegben megterhelő is az állandó jö-

vés-menés. Természetesen a kiemelt programok, 
a leányfalui strand, a visegrádi bobozás, a kisoro-
szi rév és szigetbarangolás maradtak, de ezeken túl 
több időt töltünk a táborban. A gyerekek rengete-
get játszanak, kiélik a kreativitásukat, készülnek a 
Ki mit tud?-ra, nagyon jól érzik magukat” – foglalta 
össze a programokat Kovácsics Attila, a tábor veze-
tője, az iskola tanára.
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A diákok és a pedagógusok körében egy-
aránt népszerű tábor ebben az évben hat-
vanöt gyereknek biztosított tartalmas ki-
kapcsolódást a Terézváros Közrendjéért és 
Közbiztonságáért Közalapítvány szervezésé-
ben. A tíz napon át tartó nyári tábor igazi él-
mény volt a résztvevők számára. Lindmayer 
Viktor táborvezető elmondta, hogy nagyon 
jó volt a csapat, és a nagy létszám ellenére 
sem voltak komolyabb súrlódások a gyere-
kek között. A Balaton-parti tábornak ter-
mészetesen fő eleme a fürdés, de minden 

más programban örömmel vettek részt. Jár-
tak náluk a katasztrófavédelem és a rendőr-
ség munkatársai, de népművelők is tartottak 
foglalkozást népi hangszerekről, illetve tánc-
tanítás is volt. Óriási sikert arattak a bün-
tetés-végrehajtástól érkezett urak, akik egy 
rabszállító busszal jöttek, amelyet „birtokba” 
is vehettek a gyerekek. De a kényszerítő esz-
közöket is kipróbálhatták, valamint előadást 
hallhattak a különböző bűncselekmények-
ről, bűnmegelőzésről. A táborozó diákokat 
meglátogatta Hassay Zsófia polgármester, 
aki a nagy melegre való tekintettel jégkrém-
mel lepte meg őket. A polgármester kérdé-
sére, hogy tízes skálán hányasra értékelik a 
tábort, több visszatérő diák egybehangzóan 
vágta rá, hogy húszasra.  

idén jubilált a TeKA-tábor
Tizenötödik alkalommal táborozhattak az idén a terézvárosi diákok a Te-
rézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány (TEKA) által 
rendezett táborban Balatonföldváron.

KElEcsényi BErTAlAn Derkovits gyu-
la általános iskola: első al-
kalommal vagyok itt, na-
gyon jól érzem magam. jó a 
társaság, mindenki nagyon 
kedves, nagyon jók a prog-
ramok, ma például meg-

nézhettük, hogyan kell egy rabot megbilin-
cselni, és az előadás is érdekes volt. 

sipos-csőgör AnnA két Tannyelvű ál-
talános iskola: Mindennap 
megyünk fürdeni, jó a víz, 
meleg van, nyár van, ter-
mészetes, hogy jól érzem 
magam. Nagyon sok érde-
kes és hasznos dolgot ta-

nulunk. sok barátom van itt, nagyon jó a szál-
lás és a kaja is. 

sváB EriKA Bv-zászlós: Több éve járunk 
ide bemutatni a börtön éle-
tét, hogy a gyerekek megis-
merjék, mit jelent a bünte-
tés-végrehajtás. A többév-
nyi tapasztalatom alapján 
állíthatom, hogy sikeres a 

program, nagyon élvezik a diákok. Mindig el-
csodálkoznak azon, hogy a raboknál nem le-
het se mobiltelefon, se más híradástechnikai 
eszköz. én magam már nyolc éve itt vagyok a 
táborban és nekem is élmény minden nyáron, 
mindig örömmel jövök.

Hatvanöt gyerek nyaralt 
idén a táborban

A játékok és a programok mellett
a gyerekeket várta a Balaton

A táborvezető lindmayer viktor, 
amint állja az ütéseket

nagy figyelem
övezte 
a bemutatókat
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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, kapu-
telefonok javítását, felújítását vál-
lalom díjtalan kiszállással, kedve-
ző áron. 
Telefon: 06-20-9-874-436

KastélyoK Berendezéséhez vá-
sárolok antik bútorokat, festménye-
ket, bronztárgyakat, porcelánokat, 
Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asz-
tali díszórákat (hibásat is) 6–12 sze-
mélyes ezüst étkészleteket, gyertya-
tartókat, tálcát stb., könyveket, régi 
katonai kitüntetések tárgyait és tel-
jes hagyatékot első vevőként a leg-
magasabb 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 cse-

réje, javítása. Mosó-, mosogatógépek 
bekötése. Tel.: 06-30-447-36-03

nyugdíj-kiegészítés! 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

eltartási szerződést kötnék! 48 éves 
nő vagyok, nincs senkim, ezért egy-
ben családtagot is keresek! 06-
70/202-2624

Keresek eladó, vagy minimum egy 
évre bérelhető lakást. uPC Tel.: 06-
1-782-3901

tÁrsashÁzaK KÖzÖs KéPvisele-
Te költségcsökkentéssel, hátralék-
kezeléssel, naprakész könyveléssel. 
Korrekt, megbízható, köztartozás-
mentes jogász egyéni vállalkozóként, 

oKj-vizsgával, erkölcsivel, hatósá-
gi regisztrációval. +36209214419 
z.janos73@gmail.com

házhoz megyek! Fogsor készítését, 
javítását vállalom. Fogtechnikus 30 
év tapasztalattal. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-20-980-3957

Kimagasló jövedelmet biztosító te-
vékenységhez területi képviselőket 
keresek.
info: www.szallaskozvetitofranchise.
hu

expressz teljes körű kéményjaví-
tás, -bélelés, -építés, 5 év garanciá-
val, szakvéleményeztetéssel. 25 éve 
a lakosság szolgálatában. Kémény-
szerviz 1989 Kft. 06-20/499-7902, 
kemenyszerviz@hotmail.hu

Kisebbre vagy hasonlóra cserélnénk 
50 m2-es kétszobás, gázfűtéses, 
kertre néző földszinti lakásunkat. 
érd.: 06-20-976-0625

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

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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Hova és hogyan?
A nyaralás kiválasztása és megszervezése min-
denkinek egyéni ízlése szerint történik. Van, 
aki jobban örül, ha maga szervezheti meg az 
utazását, van, aki inkább profi szervezőt: uta-
zási irodát vesz igénybe ehhez. Mindkettő tö-
kéletes megoldás, azonban figyelni kell, milyen 
szerződést ír alá az ember az utazási irodában 
vagy mire klikkel a számítógépen (a magán-
szervezésű utak lekötése legtöbbször online 
formában történik). Különösen figyelni kell a 
reklamációs lehetőségekre, hiszen a leggyak-
rabban előforduló hiba, hogy nem azt kapjuk, 
amit szerettünk volna. Szem előtt kell tartani, 
hogy a prospektusban természetesen és ért-
hetően az adott helyről készült legszebb ké-
pek vannak feltüntetve, és ugyanez igaz az in-
ternetes hirdetésekre is. Éppen ezért vegyük 
a fáradságot, és a kinézett helyet ellenőrizzük 
másképpen is. Ma már az internet szinte tény-
leg a szobánkba hozza az egész világot. Nem-
csak képek után lehet kutatni a világhálón, ha-
nem gyakori a kommentek megjelentetése 
egy-egy hellyel kapcsolatban. Szánjunk rá időt, 
és a döntés előtt kicsit kutassunk, olvasgassunk 
az úti célunkról, a szállásunkról. Ha a szállással 
kapcsolatban külön elvárásaink vannak (pél-
dául klimatizált szoba, tengerparti kilátás, ön-
álló parkoló, erkély), azt előre rögzítsük írás-
ban a megrendelésünkben, mert később ez az 
igényünk másként nem bizonyítható. Itt két 
problémaforrás lehet: egyfelől, ha nincs külön 
írásban kikötve az elvárásunk, azt a helyszínen 
nem biztos, hogy biztosítják számunkra, más-
felől azt is tisztázni kell, hogy ezek a külön elvá-

rásaink szerepelnek-e az árban vagy a szállás-
adó csak külön díj ellenében biztosítja őket. Ha 
mindent tisztáztunk és leírtunk, de a nyaralá-
sunk helyszínére érve mégsem az vár minket, 
amiket előzetesen rögzítettünk, felléphetünk a 
szállásadóval szemben, azonban sajnos ekkor 
sem biztos, hogy maradéktalanul azt kapjuk, 
amit kértünk. Ennek elkerülésére jó az előze-
tes informálódás, hiszen ha rendszeresen ilyen 
probléma van a választott szállásunkkal, akkor 
az szinte biztos, hogy valamilyen formában 
megjelenik a világhálón. 
 
Utasbiztosítás
Ennek a cikknek nem célja az utasbiztosítá-
sok népszerűsítése, de ha belegondolunk abba, 
hogy egy balesetből adódó egészségügyi ellá-
tás finanszírozása mekkora anyagi terhet róhat 
ránk, akkor meg kell fontolni a biztosítás meg-
kötését. Tudom, hogy a legtöbben azt gondol-
ják, hogy baleset csak mással történhet meg, 
de ez sajnos nem így van. Jogi szempontból itt 
azt kell nagyon figyelni, hogy a biztosító fele-
lősségvallása mikor kezdődik és meddig tart, 
a biztosító milyen esetekben zárja ki helytállá-
sát, valamint a biztosítás fedezete milyen felté-
telekkel terjeszthető ki a tervezett tevékenysé-
günkkel kapcsolatos kockázatokra.
 
Egészségbiztosítási kártya
Az Európai Unión belüli utazáshoz érdemes 
kiváltani ingyenesen az Európai Egészségbiz-
tosítási Kártyát, amellyel ideiglenes tartózko-
dás során igénybe vehetők a célország sürgős-
ségi egészségügyi szolgáltatásai. Az Európai 

Egészségbiztosítási Kártya azonban nem he-
lyettesíti a hagyományos utazási biztosítást!
 
Gépjármű használata
Amennyiben gépjárművet kíván vezetni a cél-
országban, győződjön meg arról, hogy a jogo-
sítványa (egészségügyi alkalmassági igazolása) 
érvényes és – amennyiben az Európai Unión 
kívülre utazik – kiváltotta-e a nemzetközi jo-
gosítványát. Ez utóbbit a lakhelye szerinti ok-
mányirodában válthatja ki. Amennyiben sa-
ját gépjárművel utazik, győződjön meg arról, 
hogy biztosítójánál kiváltotta annak nemzet-
közi biztosítási igazolását (ún. zöld biztosítási 
kártya). Nagyon fontos az is, hogy bár a köz-
lekedés előírásai szinte minden országban ha-
sonlók, de szánjon rá időt és ismerje meg előre 
a célország közlekedési szabályait és szokásait.
 
Konzuli szolgálat
Ha bajba kerülünk külföldön, a konzuli szol-
gálat hivatott segíteni minket. Néhány lehet-
séges eset, amikor segítségünkre lehetnek: 
ideiglenes útlevél kiállítása, utólagos visszafi-
zetés és díjfizetés ellenében hazatérési kölcsön 
nyújtása, őrizetbe vétel esetén ennek okának 
és jogi megítélésének tisztázása, a fogva tar-
tás körülményeinek figyelemmel kísérése. 
Utazás előtt mindenképpen érdemes tájéko-
zódni arról is, hogy a célországban Magyar-
országnak van-e nagykövetsége, konzuli szol-
gálta. Fontos tudni, hogy ha az EU-n kívüli 
államokban Magyarországnak nincs képvise-
lete, segítséget kérhetünk egy másik uniós or-
szág nagykövetségétől. Ez a jog megillet min-
den uniós polgárt, nincs megkülönböztetés! 
Nos, ha az itt felvázoltakat mind átgondol-
tunk, az utazásunkat megterveztük és meg-
szerveztük, akkor kalandra fel, jó pihenést, él-
jen a vakáció! 

dr. Mogyorósi sándor jegyző

Tombol a nyár, éljen a vakáció!
A legtöbben nyáron mennek egy kis pihenésre, tesznek kisebb-nagyobb 
kirándulásokat és túrákat Magyarországon vagy határainkon túl. Ebben 
a cikkben inkább az utóbbi esetre vonatkozó jogi kérdésekre szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy a nyaralás során valóban a pihenésé és ne a 
bosszantó körülményeké legyen a főszerep.

2019. augusztus 19-30.

Judaizmus 
gyorstalpaló
Ismerkedj meg jobban saját gyökereiddel, a 
különböző zsidó hagyományokkal, misztiká-
val és tanuld meg a héber olvasás alapjait!
www.zstsz.hu
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Melyik terézvárosi tér újult meg 2015-ben?

Beküldendő a színnel kiemelt sorok tartalma 2019. augusztus 20-ig. Előző rejtvényünk nyertesei: Gedos Zsuzsa, Mackó Gáborné.
Cím: Terézváros szerkesztősége, 1067 Budapest, eötvös utca 3. 

A helyes megfejtést beküldők között kétszer 2 darab 10 000 forintos vásárlási utalványt sorsolunk ki.

* Megfejtés Dia része!
Hal petéje

------------------
Oda 

keverve!
Hollandia 
autójele

Fényké-
pezőgép 
márka

------------------
Üdül

Urán
------------------

Járom

Ajándékoz
------------------

Hangya 
angolul

Szeretne

Tonna
Amper

------------------
Lián

Divatjamúlt

Múlt idő jele
------------------

Bánat
Nátrium

Krokodil Csen
Sportruha 

márka
------------------

Gramm

Társ
------------------

Kopasz

Markol
------------------
Áruházlánc

------------------
Fogoly * Doktor

Ösvény
------------------
Igen oroszul

Rádium Névelő Kipling 
kígyója

Rendben
------------------
Autó márka

Tapad Időszak Röntgen

Róbert Jobbra 
ellentéte Tetejére

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

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

A hirdetések feladása:

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

Hirdessen A Terézváros mAgAzinBAn!
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Július 20. Vastag Tamás kelle-
mes hangszínével és közvetlen 
stílusával elvarázsolta a teréz-
városi közönséget. A koncert-
re érkezőket dr. Szili Kovács Ti-
bor önkormányzati képviselő kö-
szöntötte, aki bemutatta a ren-
dezvény sztárfellépőjét.

Vastag Tamás 2010-ben je-
lentkezett az első Magyarorszá-
gon megrendezett X-Faktor te-
hetségkutató műsorba, és azóta 
mind itthon, mind külföldön 
számtalan koncertmeghívásnak 
tesz eleget, különböző zenekari 
formációkkal lép fel. Az énekesi 
pálya mellett színházi karriert is 
befutott az elmúlt években.

A Hunyadi téri közönség so-
raiból többen táncra is perdül-
tek a koncert alatt, és az előadó-
művésszel együtt énekelték az is-

mert dallamokat. A rendezvény 
után sorban álltak a terézvárosi-
ak, hogy autogramot kérjenek a 
művésztől vagy egy közös fotót 
készítsenek vele.

Július 27. Már jóval a kon-
cert kezdete előtt folyamatosan 
érkeztek a Hunyadi térre azok 
a rajongók, akik az első sorból, 

a lehető legjobb helyről akarták 
látni Wolf Kati koncertjét. Akik 
igyekeztek, jól tették, mert mi-
re az énekesnő színpadra lépett, 
megtelt a tér.

Különleges hangjával, rendkí-
vül szuggesztív előadásmódjával, 
természetes kedvességével percek 
alatt meghódította a közönség szí-
vét. Különösen nagy tetszést ara-
tott, amikor az első sorban tánco-
ló gyerekeket a színpadra invitál-
ta, akik azután szinte a koncert vé-
géig ott is maradtak.

Az énekesnő saját dalain kí-
vül hazai és világslágerekkel lep-
te meg a közönséget. Bár első-
re nem sikerült megénekeltetni 
a közönséget, ahogyan a hangu-
lat emelkedett, egyre többen ké-
rés nélkül is vele énekelték egy-
egy dal refrénjét.

Természetesen a hazai rá-
diók által legtöbbet játszott, leg-
ismertebb dala, a Szerelem, miért 
múlsz? sem maradhatott ki a re-
pertoárból. Minden jó koncerten 
az utolsó dalról, ha a közönség 
elég kitartóan tapsol és skandál-
ja, hogy „Vissza! Vissza!”, hamar 
kiderül, hogy az igazából csak 
az utolsó előtti volt. Ráadásként 
Wolf Kati Tina Turner Proud 
Mary című dalával búcsúzott.

sztárparádé a Hunyadi téren
Két X-Faktorban feltűnt énekes volt a Hunyadi téri 
Tér/zene – zene/Tér rendezvénysorozat sztárven-
dége. Mindkét előadó remek hangulatú, igazi élményt 
adó koncertet adott.

A sorozat következő 
rendezvényének időpontja:
2019. augusztus 28., 17.00

Vendég: végh Attila

széPiroDAloM
A lírA-PonTbAn

Koncertsorozat a Hunyadi téren

köveTkező ProgrAMok:

Augusztus 10., 18.00 Hevesi Tamás koncertje

Augusztus 17., 18.00 sajgál erika és kovács istván koncertje

Tér/zene – zene/TérSZENT ISTVÁN NAPOK 
A MAGYARSÁG HÁZÁBAN

AUGUSZTUS 17–20.
Képzőművészeti kiállítások Kárpát-medencei fiatalok Szent 
István-ábrázolásaiból (festmények, grafikák, mozaikok), 
filmvetítések, közönségtalálkozók,  zenei programok

SZEPTEMBER
– film, színház, irodalom, könnyűzenei koncert, kiállítás,  
   szabadegyetem, rendhagyó órák (Mi, magyarok),
   nyelvhatárőrök, értékek vonzásában,
   útikalauz magyaroknak; 
– Magyar Népmese Napja a Székelyföldi Legendáriummal;
– vasárnaponként mesedélelőtt és kézműveskedés.

Részletes programjainkat megtalálja:
honlapunkon, Facebook-oldalunkon és nyomtatott formában. 
Programfüzetünket kérésre digitális formában elküldjük.

 
MAGYARSÁG HÁZA – 1051 BUDAPEST, ZRÍNYI U. 5.

  magyarsaghaza.net      facebook.com/Magyarsag.Haza.2011/

Vastag Tamás

Wolf Kati
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Terézváros önkormányzata sok szeretettel várja a kerület
nyugdíjas lakosait 2019. augusztus 27-én (kedden) a Széchenyi fürdőbe!

Program:

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

a belépés ingyenes minden terézvárosi nyugdíjasnak (lakcímkártyájukat hozzák magukkal)

10.30–15.30 akvafitnesz, gyógytorna – félóránkénti kezdéssel

10.30–15.30 gyógymasszőr várja a felfrissülni vágyókat

13.00 Slágerek Serbán attila előadásában

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

sodrómedence) díjmentesen használható!

egészségnap 
a SZÉcheNyi FürdőbeN

Hassay Zsófia
polgármester
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