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ÖNKORMÁNYZAT

Lapunkat az interneten a

www.terezvaros.hu
címen olvashatják!

Okmányiroda
1063 Bp., Szinyei M. P. u. 4. Tel.: 473-2710
Nyitva tartás: hétfô: 13.30–18.00, kedd:
8.00–12.00, szerda: 8.00–16.30, csütörtök:
12.00–16.00, péntek: 8.00–11.30

Önkormányzati fogadóórák
Választókerületek képviselôi
Választóker., Név Intézmény neve és címe Idôpont
szavazókör
1. Dr. Szentpétery Elôzetes idôpont-egyeztetés: 351-7966

1, 2, 3 Lászlóné vagy a 06-20/771-5799 telefonszámon
2. Markocsány Zoltán

Személyes idôpont-egyeztetés: 06-30/685-5692
4, 5, 6

3. Dr. Rabin László Polgármesteri Hivatal
7, 8, 9 Eötvös u. 3. V. 529. Hónap 1., 3. kedd 15–18

4. Dr. Tatár Péter Orvosi rendelô
10, 11, 12 Bajcsy-Zs. út 33. Hónap 1. szerda 17–19

5. Deák Imre
Személyes idôpont-egyeztetés: 06-20/771-5794

13, 14, 15
6. Dr. Hegedú́s Károly Polgármesteri Hivatal

16, 17, 18 Eötvös u. 3. V. 502. Hónap 1., 3. hétfô 15–18
7. Lázi Ferenc Polgármesteri Hivatal

19, 20, 21 Eötvös u. 3. I. 104. Hónap 1. csüt. 16–18
8. Bajor Zoltán Polgármesteri Hivatal Bejelentkezés: 351-7966

22, 23, 24 Eötvös u. 3. V. 511. Hónap 2. hétfô. 15–18
9. Tóth György Terézvárosi Kht.

25, 26, 27 Rózsa u. 81–83. I. em. Hónap ut. kedd 17–19
10. Balog Gábor Szinyei M. P. Gimn.
28, 29, 30 Szinyei M. P. u. 7–9. Hónap 1. hétfô 17–19
11. Hatvani Csaba Polgármesteri Hivatal
31, 32, 33 Eötvös u. 3. V/502. Hónap 2. és 4. hétfô 15–18
12. Dr. Kékesi Tibor Polgármesteri Hivatal
34, 35, 36 Eötvös u. 3. I. 102. Hónap 1. csüt. 17–19
13. Wertán Zsolt Zoltán

Személyes idôpont-egyeztetés: 06-30/244-0928
37, 38, 39
14. Pócs Attila

Személyes idôpont-egyeztetés: 06-20/771-5796
40, 41, 42

LISTÁN MEGVÁLASZTOTT KÉPVISELÔK

Név Intézmény neve Fogadóóra idôpontja
Hassay Zsófia
Császárné Csóka Ilona Polgármesteri Hivatal Hónap 3. csüt. 17–19
Gyenge Zsolt Eötvös u. 3. I. 104. Elôzetes egyeztetés
Márton Zoltán Kocsis Csabáné  
Kordásné Matokanovic Lídia frakciótitkárnál
Simonffy Márta 06-20/960-3361
Zay Andrea Polgármesteri Hivatal Bejelentk.: 06-20/771-5798

Eötvös u. 3. I. 104. Hónap 3. csüt. 17–19 
vagy egyeztetés szerint

Gulyás Imre Személyes idôpont-egyeztetés
06-20/566-1807

Baranyai Zsolt Erkel F. Ált. Isk.
Szív u. 19–21. Hónap 2. csüt. 17–19

Fogadóórák
Dr. Kékesi Tibor
országgyú́lési képviselô

Polgármesteri Hivatal
Eötvös u. 3. I. em. 102.

Hónap 1. csütörtök 17.00–19.00 
Verók István 
polgármester

Polgármesteri Hivatal
Eötvös u. 3. V. em. 502.

Hónap 2., 4. hétfô, 15.00–18.00
Hatvani Csaba 
alpolgármester

Polgármesteri Hivatal
Eötvös u. 3. V. em. 502.

Hónap 2., 4. hétfô, 15.00–18.00
Bajor Zoltán
alpolgármester

Polgármesteri Hivatal
Eötvös u. 3. V. em. 511.

Hónap 2. hétfô, 15.00–18.00
Elôzetes bejelentkezés: 351-7966
Dr. Hegedú́s Károly
alpolgármester

Polgármesteri Hivatal
Eötvös u. 3. V. em. 502.

Hónap 1., 3. kedd, 15.00–18.00 
Dr. Rabin László
alpolgármester

Polgármesteri Hivatal
Eötvös u. 3. V. em. 529.

Hónap 1. 3. kedd, 15.00–18.00
Dr. Sajtos Csilla
jegyzô

Polgármesteri Hivatal
Eötvös u. 3. V. em. 508.

Hónap 1. szerda, 13.00–16.30
Kérjük, a fogadóórákra elôzetesen 

jelentkezzenek be!

Fôvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság
VI. Kerületi Kirendeltség
1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 19/a
Telefon: 413-0486, fax: 322-3005
E-mail: 6ker.pv@terezvaros.hu,
pvkir.bp6@katved.hu
H.–Cs.: 7.30–16.00, P.: 7.30–13.30

Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
1067 Budapest, Eötvös u. 3.
Központi telefonszámok: 342-0905, 
342-0906, 342-0907, 342-0908, 342-0909
Ügyfélszolgálati iroda tel.: 351-8939

Közérdekú́ telefonszámok

Online fogadóóra
Verók István polgármester minden
hónap utolsó péntekjén 10-tõl 11 óráig
online fogadóórát tart. Kérjük, a kérdé-
seket névvel ellátva tegyék fel.

Önálló Rendôrkapitányság
Bp. VI., Szinyei u. 4. Tel.: 461-8141
V.–VI.–VII. ker. Tú́zoltóság
Bp. V., Gerlóczy u. 6. Tel.: 317-5233
Szakorvosi Rendelôintézet
Bp. VII., Csengery u. 25. Tel.: 321-2200
ÁNTSZ
Bp. VI., Podmaniczky u. 27. Tel.: 301-5050
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
VI.–VII. Ker. Szervezete
Bp. VII., Erzsébet krt. 51. Tel.: 342-5835

Magyar Vöröskereszt
Bp. VII., Szövetség u. 17. Tel.: 342-2712
Terézvárosi Családsegítô Szolgálat
Bp. VI., Hegedú́ u. 7. Tel.: 322-0623
Terézvárosi Közhasznú Társaság Kft.
Bp. VI., Rózsa u. 81–83. Tel.: 332-3962
Terézvárosi Vagyonkezelô Rt.
Bp. VI., Rózsa u. 81–83. Tel.: 332-0980
A FÔGÁZ Észak-pesti 
Szolgáltatási Osztály
Bp. XIII., Béke tér 9. Tel.: 465-6472, 465-6474



Az önkormányzat megbízásából készíti a Szóvátevôk Kulturális Kft. • Fôszerkesztô: Déri Eszter • Tervezôszerkesztô: Boldizsár Péter.
• Szerkesztôség: 1067 Bp., Eötvös u. 3. Tel./fax: 351-7972
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Az önkormányzat az idén is meghir-
dette Terézváros legszebb udvara cí-
mû pályázatát. A kitüntetést ezúttal a
Bajcsy-Zsilinszky út 17. szám alatti
ház belsô udvara nyerte el. Az ünne-
pélyes eredményhirdetésre 2009. ok-
tóber 28-án került sor, a díjat Verók
István polgármester adta át. A pol-
gármester köszöntôjében kiemelte:
„Azért fontos ez az évrôl évre oda-
adományozott díj, mert belsô kerület
lévén, Terézváros épületei így tudnak
leginkább közel kerülni a természet-
hez.”

A Bajcsy-Zsilinszky út 17. számú
házban 2006-ban végeztek nagyobb
felújítást. Beépítették a tetôteret, füve-
sítettek a kertben, valamint boros-
tyánt futtattak a tûzfalra. Mivel az
épület nagyon magas, elegendô nap-
fény híján kevés növényfajta él meg
az udvaron, ám a ház számvizsgáló
bizottságának elnöke elmondta, hogy
nyáron még így is hetente kellett
nyírni a füvet. A Zöld Start Program
keretében a gyôztes pályázó 2 db
gömbkôrissel beültetett planténert is
kap az önkormányzattól.

Az elôzô évek gyakorlatától eltérô-
en most különdíj átadására is sor ke-
rült, amelyet az Andrássy út 92–94.
számú ház nyert el, különbözô növé-
nyekkel több méter hosszan befutta-
tott függôfolyosójával. Kis Ágnes, a
„dizájner” 1998 óta foglalkozik inten-
zíven folyosójuk zöldesítésével, szé-
pítésével; rengeteg növényt és magot
kap ajándékba, interneten vásárol,
csereberél, és otthon is gyökereztet
virágokat. A legközelebbi pályázat
kiírása tavasszal várható.

Terézváros legszebb udvara 2009
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Pályázati felhívás 
a terézvárosi felsôoktatási ösztöndíj 

2010. év elsô félévére történô jelentkezésrôl, 

a 2010. március 1-jétôl augusztus 31-ig 

terjedô idôszakra.

Terézvárosi felsôoktatási ösztöndíjra 

pályázhatnak azok a nappali képzésben, aktív

hallgatói jogviszonyban álló hallgatók, akik:

! felsôoktatási képzésben vesznek részt, vagy

középfokú tanulmányaik eredményes befejezé-

se után felvételt nyertek; 

! Terézváros közigazgatási területén állandó

lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett 

tartózkodási hellyel rendelkeznek;

! szociális támogatásra szorulnak.

Az ösztöndíj egy szemeszterre szól, 

és félévente 10 hallgató nyerheti el.

A pályázat benyújtásának határideje:
2010. február 28.

A pályázati felhívás teljes szövege a

www.terezvaros.hu honlapon olvasható.

Részletes információ kérhetô 

a 342-7582-es telefonszámon.
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A nagy népszerûségnek örvendô Teréz-
városi Kabaré ez évtôl már nemcsak a
nyári idôszakban lesz elérhetô a kerület
lakosai számára. Az ôsz beálltával új
székhelyen, az E10 Közösségi és Kulturá-
lis Színtéren várja az érdeklôdôket.

„A Terézvárosi Önkormányzat tavaly
indította útjára az ingyenes Terézvárosi
Kabaré programsorozatot. A rendszere-
sen jelentkezô elôadá-

sok célja, hogy vidámságot és humort
csempésszenek a szürke hétköznapokba,
és hogy visszatérve a kerület hagyomá-
nyaihoz, segítsenek újjáéleszteni ezt a le-
gendás mûfajt” – hangsúlyozta Verók Ist-
ván polgármester. Az idô igazolta is a
kezdeményezést; eddig összesen 26 nagy
sikerû elôadás zajlott le, Forgács Gábor,
Heilig Gábor, Maksa Zoltán, Nádas Györ-
gy és más jeles mûvészek közremûködé-
sével. A továbbiakban zenés összeállítá-
sokkal is bôvül a repertoár. Október 15-én
Két nô beszélget címmel Pécsi Ildikó és
Papadimitriu Athina szórakoztatta a kö-
zönséget Szûcs István zongorakíséretével,
november 12-én Aradi Tibor és Varga Fe-
renc József lépett fel. 

Legközelebb 2009. december 3-án 18
órától az operettszínház szólistái: Fischl
Mónika, Kékkovács Mara, Peller Károly
és Vadász Dániel adnak elô népszerû ope-
rett- és musicaldalokat. 2010. január 7-én
18 órától Gergely Róbert Dalok szárnyán
címû önálló mûsorára kerül sor, 2010. feb-
ruár 4-én 18 órától pedig Bach Szilvia és
Éles István humoristák nevettetik meg a
nézôket.
További információ: www.eotvos10.hu

Folytatódik a Terézvárosi Kabaré 

Kirándulás és játékklub
a Terézvárosi Gyermekjóléti
Szolgálattal
Autóbuszos kirándulást szervezett 2009.
szeptember 16-án a Terézvárosi Gyermekjó-
léti Szolgálat a szolgáltatást igénybe vevôk
számára. A Terma Zrt. támogatásának és a
máltai lovagrend által felajánlott busznak kö-
szönhetôen harminc gyermek és a szolgálat
öt munkatársa látogathatott el a Veszprémi
Állatkertbe. Nagy tetszést aratott az indiai
elefánt, a kardszarvú antilop, a dromedár,
nem kevésbé az állatsimogató és az állatkerti
játszótér. A hagyományoknak megfelelôen a
szervezet a jövô évre is tervez hasonló jellegû
kirándulást. A Terézvárosi Gyermekjóléti
Szolgálat szeretettel várja az általános iskolá-
sokat most indult Játékklubjába, minden hét-
fôn 17-tôl 18 óráig. A klub a Terma Zrt. Tá-
mogatásával jött létre. Cím: 1068 Budapest,
Király u. 82. félemelet 1. Telefon: 344-6060,
344-6064
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Tisztelt Terézvárosi Lakosok!
Az önkormányzat tavasztól ôsz végéig heti háromszor ta-
karítja járdatisztító gépekkel Terézváros közterületeit. Mi-
vel a téli idôszakban a hideg, fagyos idôjárás miatt ezek
az eszközök nem használhatók, ilyenkor a takarítás kizá-
rólag kézi erôvel történik. Az önkormányzat ezért kéri,
hogy mindenki fokozottan ügyeljen a tisztaságra, a tulaj-
dona-bérleménye elôtti járdaszakaszokat szükség esetén
csúszásmentesítse, továbbá takarítsa rendszeresen.

Köszönettel: Terézvárosi Önkormányzat
A köztisztaság közös ügyünk, tegyünk érte!

Boldog születésnapot! – 100 éven felüli 
terézvárosiakat köszöntött az önkormányzat

Az önkormány-
zat nevében a kö-
zelmúltban kö-
szöntötte Verók
István polgár-
mester Somogyi
Imréné Krausz
Vilmát, 105., Pol-
lák Hugóné Vol-
stein Teréziát
107., és Erstei
Barnabásné szü-

letett Poczik Teréziát 102. születésnapja alkalmából. Az ünnepel-
tek virágcsokrot és ajándékcsomagot vehettek át. Terézváros ön-
kormányzata 2007-ben nyerte el a megtisztelô „Idôsbarát Önkor-
mányzat” díjat.

Az eddigi, önkormányzati szabályozás
helyett 2009. november 1-jétôl egységes,
országos szintû szabályozás lépett életbe a
kerékbilincselésre vonatkozóan. 

A rendelet az új szabályok alkalmazá-

sához felkészülési idôt ad az önkormány-
zatoknak, így 2009. december 31-ig lehetô-
ség van a korábbi összegek kiszabására.
Ezután azonban csak az új, egységes díjak
alkalmazására lesz lehetôség: a kerékbi-

lincsért 11 500 forintot kell fizetniük a
KRESZ és a parkolás szabályait sértô az
autósoknak, az elszállításért 14 500-20 000
forint közötti összeget. Ha a kerékbilincset
leszerelô szakember az elôírt két óránál
legalább harminc perccel többet késik, il-
letve ha az autó tulajdonosa kerékbilincse-
lés közben tér vissza, és megszünteti a
szabálytalanságot, csak a bírság felét kell
kifizetni. A kocsit továbbra is csak akkor
szállíthatják el, ha az veszélyezteti a forga-
lom biztonságát vagy a közbiztonságot. A
közterületen rendszám nélkül hagyott
gépjármû a figyelmeztetés elhelyezésétôl
számított 30 napon túl szállítható el. A
közterület-felügyelet az elszállítástól szá-
mított 30 percen belül közzéteszi az autó
rendszámát és az átvétellel kapcsolatos in-
formációkat az illetékes önkormányzat
honlapján; tájékoztatást lehet kérni a köz-
terület-felügyelettôl és a rendôrségtôl is. 

Az új szabályozás 2010. január 1-jétôl
lehetôvé teszi, hogy a közúti közlekedési
nyilvántartásba bekerüljön az autós elér-
hetôsége. Az autó elszállítása elôtt a köz-
terület-felügyelônek egy alkalommal meg
kell próbálnia értesíteni az autóst, és ha az
15 percen belül a helyszínre érkezik, és a
szabálytalanságot megszünteti, vagyis a
kocsiját elviszi, akkor sem kerékbilincse-
lés, sem elszállítás nem történik.

Novembertôl: egységes kerékbilincselési szabályozás
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Nyitvatartási idô: minden kedden és
csütörtökön 9-tôl 12 óráig. Sorszám-
osztás: 8.15-tôl.

Azok számára, akik munkájuk, il-
letve helyzetük miatt nem tudnak
délelôtt megjelenni (nehéz körülmé-
nyek között élô, sokgyermekes csalá-
dok, gyermeküket egyedül nevelô, il-
letve kis jövedelmû szülôk, aktív ko-
rú dolgozók stb.), havonta plusz egy
hétfôi nap áll rendelkezésre, 14-tôl 18
óráig. A részükre kijelölt napok: 2009.
november 23., december 21., valamint
a tervek szerint január 18.

Az átvételhez szükséges: személyi
igazolvány, lakcímet igazoló kártya,
2009. évi (új) segélyezési kiskönyv,
amelyet az elsô csomag átvételekor
kapnak kézhez a Szolidaritási Köz-
pontban (a régit szíveskedjenek lead-
ni), jövedelemigazolás (egyszeri alka-
lommal: nyugdíjszelvény vagy egyéb
rászorultságot igazoló dokumentum-
másolat) azoktól, akik a tavalyi évben
nem adták le.
A csomag jelenlegi tartalma: 
! 2 l tej
! 2 kg liszt
! 1 kg cukor
! 1 kg instant kakaópor
! 1 csomag cérnametélt
! 2 csomag 180 g-os keksz
! 1 csomag 250 g-os, diabetikus
krémmel töltött ostya
! 5 db tésztaétel
! 1 doboz ömlesztett sajt.

A csomag tartalma új szállítmány
érkezése esetén változhat. A csomag
elszállításához ajánlott megfelelô
szállítóeszközrôl gondoskodni.

Élelmiszeradomány csak VI. kerü-
leti rászoruló lakosok részére biztosí-
tott, amelyet egy lakcímen, illetve egy
háztartásban élôk egy jogcímen ve-

hetnek igénybe, havonta egy alka-
lommal. A nagycsaládosok továbbra
is két csomagot kaphatnak.

Az élelmiszersegélyt az Európai
Unió finanszírozza. Az élelmiszerse-
gély kereskedelmi forgalomba nem
hozható!

Az igazságos elosztás és a gördü-
lékenyebb ügyintézés érdekében a
központ munkatársai kérik, hogy
minden segélyezett a segélyezési kis-
könyvben megadott napon vegye át
az élelmiszercsomagját. A segélycso-
mag átvételéhez szükséges doku-
mentumokat minden alkalommal be
kell mutatni (személyi igazolvány és
lakcímet igazoló kártya fénymásolata
elfogadott, ám a segélyezési kisköny-
vet mindenképpen el kell hozni)!

Szolidaritási Központ

Felhívás
Értesítjük az európai uniós élelmiszersegély-programban részt vevô terézvárosi la-
kosokat, hogy amennyiben nem saját részükre, illetve közvetlen hozzátartozójuk
részére vesznek át élelmiszert, meghatalmazásra van szükség. Meghatalmazási
nyomtatványt a Szolidaritási Központ munkatársától kérhetnek.  Minden élelmi-
szercsomag átvételéhez eredetiben aláírt meghatalmazás szükséges! Nem szük-
séges meghatalmazás férj-feleség, szülô-gyermek, nagyszülô-unoka rokoni kap-
csolat esetén. Megértésüket köszönjük! A Szolidaritási Központ munkatársai

Közlemény
A Nôk Terézvárosért Egyesület (NôTE) autómentes napon kitöltött helytör-
téneti totójának nyertesei: 1. Nagy Gáborné; 2. Weiler Gina; 3. Kalucza Ka-
talin. A nyereménykönyveket az „Ötórai tea” klubdélutánon vehetik át a
nyertesek. Közhasznú egyesületünk fô célkitûzése nôi, gyermek- és ifjúsági
érdekképviselet, érdekvédelem. Várjuk tagjaink közé a kerületünkben lakó,
a kerülethez kötôdô, céljainkkal azonosulni tudó fiatalokat, hölgyeket, ura-
kat. Érdeklôdni lehet telefonon: 06-30 626-9166, valamint e-mailben: nok-
terezvarosert@gmail.com. Gulyás Judit, az egyesület elnöke

Terézvárosi Gyermekház
2009. október 1-jén a Jókai utcában megnyitotta ka-
puit a Terézvárosi Gyermekház. Erre a Terézváro-
si Gyermekekért Alapítvány jóvoltából kerülhetett
sor, amely A korai beavatkozást középpontba he-
lyezô Biztos Kezdet Programok elterjesztése orszá-
gos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányo-
sabb helyzetû térségekre címû pályázat elnyerése
révén szerzett forrást a terv megvalósításához. 

A program célcsoportjába a Terézváros szegre-
gált területén élô, 0–5 év közötti, fôként be nem je-
lentett, hátrányos, illetve halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek, továbbá a kerületbe bejelen-
tett rászorulók gyermekei és szülei, valamint a
gyermeket váró családok tartoznak. Ám a gyer-
mekház természetesen nyitott, szeretettel várja a
kerületben élô valamennyi kisgyermekes anyukát,
aki 0–5 év közötti gyermeket nevel. A program cél-
ja, hogy az említett korosztályhoz tartozó gyermek
elérje testi, értelmi, érzelmi fejlettségének azon
szintjét, amely az óvodába kerülés feltétele.

Programjaink gyerekeknek: játszóház, készség-
fejlesztô-kommunikációs játékok, szakképzett gon-
dozónôi szolgálat, születésnapok, névnapok rende-
zése. Szülôknek: életpálya-tanácsadó program,
munkahelykereséshez képzés, jogi alapismeretek,
internetismeret, pszichológiai tanácsadás, egészsé-
ges életmód, fôzôtanfolyam, sportolási lehetôség,
szülôvé válás segítése, családterápia. Nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig 9-tôl 13 óráig. Cím: Budapest VI.,
Jókai utca 38. fszt. 1. sz. (5-ös kapukód).

Ünnepélyes megnyitó 
a logopédiai ambulancián
Az elmúlt tanévben hiánypótló logopédiai ambu-
lancia létesülhetett kerületünkben a Terézvárosi
Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat telephelyeként, a Nagymezô u. 52.-ben. A
logopédiai vizsgáló és tanácsadó mára megkapta a
mûködési engedélyét, így a közelmúltban ünnepé-
lyes átadására is sor kerülhetett a kerületi nevelési-
oktatási intézmények vezetôinek és az önkormány-
zat illetékes képviselôinek részvételével. Az ambu-
lancia lehetôséget biztosít a 3–18 éves korosztály
ambuláns ellátására, emellett a szülôk is tanácsot
kaphatnak a gyermekükkel kapcsolatos kommuni-
kációs kérdésekben. Lehetôség van a beszédfejlô-
dést segítô módszerek, technikák elsajátítására is.
Az iskolások számára diszlexia-, diszkalkulia-
foglalkozásokat tartanak, a gimnazisták kommuni-
kációs tréningben részesülhetnek, megismerve a
beszédtechnika és a hiteles közlés alapvetô elemeit.

Kerületünkben több mint száz gyermek sajátos
nevelési igényû, vagy valamilyen beilleszkedési,
tanulási zavarral küzd. Az ô munkáikból kiállítás
és prezentáció készült azzal a szándékkal, hogy az
intézmények vezetôi betekintést nyerhessenek e
kérdés szélesebb spektrumába is. Hasonló szel-
lemben hangzott el, a beszédfogyatékos gyerekek
esélyegyenlôségének támogatását szolgálta az ün-
nepélyes megnyitón Fehérné Kovács Zsuzsanna,
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanár-
képzô Kar (logopédiai tanszék) docensének elô-
adása is.
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100 éve született Radnóti Miklós

A fasiszta  elnyomás elleni tiltakozás egyik legna-
gyobb magyar lírikusa, Radnóti Miklós 1909. má-
jus 5-én született, Budapesten. A költô, mûfordító
1944 novemberében, Abda község közelében
vesztette életét. Születésének 100. évfordulója al-
kalmából  2009 februárjában a József Attila Mûvé-
szeti Centrum Alapítvány (JAMCA), az Oktatási
és Kulturális Minisztérium és a Terézvárosi Ön-
kormányzat együttmûködésével „Írok, mit is te-
hetnék” címmel nyilvános pályázatot hirdetett
képzômûvészek, fotómûvészek, költôk és zene-
szerzôk számára.

A pályázat célja az volt, hogy az alkotások a
kortárs mûvészet mai megfogalmazásában fejez-
zék ki a költô mûveinek ma is fontos üzenetét.    

A 2009. május 5-i határidôre 403 alkotótól érke-
zett több mint 600 pályamû. A felkért zsûri – elnö-
ke: Bereczky Loránd mûvészettörténész, a Ma-
gyar Nemzeti Galéria fôigazgatója, tagjai: Feledy
Balázs mûvészeti író, Ferencz Gyôzô, irodalom-
történész, Kanyó Béla fotómûvész, Kornis Mihály
író, Madarász Iván zeneszerzô, Prokai Gábor mû-
vészettörténész, Szepes Hédi mûvészettörténész,
Tóth Péter zeneszerzô, Varga Imre szobrászmû-
vész, Verók István, Terézváros polgármestere – 
95 képzômûvészeti, 13 zenei és 14 irodalmi alko-
tó pályamûvét juttatta tovább a díjzsûri elé. 

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére,
a díjátadásra, a kiválasztott alkotások bemutatá-
sára 2009. november 26-án, csütörtökön 17 órakor
kerül sor a József Attila Klubban: Budapest VI.,
Eötvös u. 27–29.

A mûsorban, amelyet Baranyi Ferenc Kossuth-
díjas költô-mûfordító, a József Attila Mûvészeti
Centrum Alapítvány Kuratóriumának elnöke
szerkeszt, neves mûvészek, többek között Pécsi Il-
dikó és  Keres Emil Kossuth-díjas színmûvészek
mûködnek közre.

A legkiválóbb alkotások tárlata 2009. decem-
ber 31-ig látogatható a József Attila Klubban
keddtôl szombatig 11-tôl 18 óráig (vasár-
nap–hétfô szünnap).

További információk: www.jamca.hu
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Emlékszobor Arhtur Koestler 
tiszteletére
Ünnepélyes keretek között avatták fel Arthur
Koestler magyar származású regény- és újságíró
egész alakos portrészobrát a Lövölde téren, pár lé-
pésnyire a Sötétség délben címû regényével világ-
hírûvé vált szerzô Szív utcai szülôházától. 

„Harcoljunk egyszerre és olyan bátran a totális
eszmék és gyakorlat ellen, mint ô harcolt. Merjünk
olyan nyitottak lenni minden új elôtt, és olyan el-
szántak lenni minden hazugsággal és erôszakkal
szemben, mint ô volt” – mondta Varga Imre Kos-
suth-díjas szobrászmûvész alkotásának leleplezése
elôtt Demszky Gábor fôpolgármester.

„Arthur Koestler visszatért oda, ahonnan elin-
dult: Budapestre, Terézvárosba. Ma joggal mond-
hatjuk, hogy a tiltás és a tudatlanság vasfüggönye,
amely oly sokáig elválasztotta hazájától és szülô-
városától, eltûnt. Jól van így. Annál is inkább, mert
nem Koestlernek volt szüksége arra, hogy szobrot
kapjon, hanem nekünk, hogy kerületünk szülöttét
ország-világ elôtt a magunkénak mondhassuk” –
emlékeztetett Verók István polgármester.

Arthur Koestler Budapesten, 1905. szeptember
5-én, Kösztler Artúr néven látta meg a napvilágot.
Tizennégy éves koráig, amikor nagyiparos apja a
családot Bécsbe költöztette, a Szív utcában élt. 
A bécsi egyetemen pszichológiát és elektrotechni-
kát is tanult. Külföldi lapok tudósítójaként a két vi-
lágháború között bejárta Palesztinát, Franciaorszá-
got, Németországot és a Szovjetuniót. Részt vett a
spanyol polgárháborúban, fogságba esése után
kommunista elkötelezettsége miatt halálra ítélték,
életét csak a szabadon engedésére szervezett kam-
pány mentette meg. 1940-ben a Francia Idegenlé-
gióhoz, majd az angol Pioneer Corpshoz csatlako-
zott, a háború után pedig Londonban telepedett le.

Sötétség délben címû regénye 1940-ben, Angliá-
ban jelent meg elôször, de igazi sikerét Franciaor-
szágban érte el. Koestler a háború után riporter-
ként, szerkesztôként és tárcaíróként számos német,
angol, amerikai és francia újságnak dolgozott (Die
Zukunft, Vossische Zeitung, Ullstein Kiadó, The
Sunday Telegraph, Encounter stb.). Idôsebb korá-
ban Parkinson-kórban és fehérvérûségben szenve-
dett. Hitéhez hûen, amely szerint az egyénnek jo-
gában áll dönteni saját sorsa felett, harmadik fele-
ségével együtt 1983 márciusában öngyilkosságot
követett el. Az írót 2005 októberében választották
Terézváros posztumusz díszpolgárává.
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Operettgála a VI. kerület diákjaival
Terézváros önkormányzata a Budapesti Operettszín-
házzal karöltve idén tavasszal hirdetett tehetségkuta-
tó versenyt a kerület diákjainak. A jelentkezôknek
egy kötelezô és egy szabadon választott operettslá-
gerrel kellett készülniük. A szakmai zsûri a döntôs
huszonegy versenyzô közül tizenegyet választott ki,
akik a Magyar Operett Napja alkalmából rendezett,
2009. október 24-i gálamûsoron az operettszínházban
duetteket énekelhettek a társulat tagjaival. 

Az elsô felvonásban az operettszínház mûvészei
léptek fel, majd a második felvonás elôtt Verók István
polgármester és Kerényi Miklós Gábor, a Budapesti
Operettszínház direktora, a gálamûsor rendezôje
mondott köszöntôt a színpadon. A döntô nyertesei az
elôadás második felvonásában énekeltek duetteket a
mûvészekkel: Váradi Dávid (11 éves) Kerényi Miklós
Mátéval és Szabó Dáviddal, Ceva Ilda (11 éves) Osz-
vald Marikával, Boda Evelin (13 éves) Dolhai Attilá-
val, Desdemona Spina (15 éves) Peller Károllyal,
Havár-Ferenczy Anna Vivien (17 éves) Lukács Anitá-
val, Kalocsai Zsuzsával és Geszthy Veronikával, míg
Gacs Flóra (17 éves) szólóban énekelt. A Bajza Utcai
Általános Iskolából érkezô kislányok kamarakórusa
zárószámként a Honvéd banda és a Ringó vállú címû
sikerszámokat adta elô.

A mûsort Kerényi Miklós Máté, Peller Anna és
Peller Károly vezette. A kétrészes programban közre-
mûködött: Oszvald
Marika, Kalocsay
Zsuzsa, Szendy Szil-
vi, Lukács Anita,
Bódi Barbara, Dolhai
Attila, Geszthy Ve-
ronika, Peller Kár-
oly, Kerényi Miklós
Máté, Szabó Dávid,
valamint a színház
balettkara, továbbá a
színház zenekara
Makláry László ve-
zényletével.



In memoriam
Elhunyt Sáskáné
Nagymihály Éva
bölcsôdevezetô,
aki több évtizeden
át gyakorolta hiva-
tását kerületünk-
ben, és jelentôs
munkát végzett a
Terézvárosi Gyer-
mekekért Alapít-
ványban is. Cse-
csemô- és gyer-
mekgondozói ké-
pesítését 1968-ban

szerezte, 1969-ben került Terézvárosba, 1990-ben
nevezték ki a Dózsa György úti bölcsôde vezetô-
jévé. 1996-ban az Aradi utcai bölcsôdében dolgo-
zott megbízott részlegvezetôként. 1995-ben ala-
pító tagja volt a Terézvárosi Bölcsisekért Alapít-
ványnak, amelynek jogutódja a jelenleg is aktí-
van mûködô Terézvárosi Gyermekekért Alapít-
vány. 2006-ban nyugdíjba ment, ám továbbra is
aktívan részt vett az alapítvány tevékenységé-
ben. Személyében nagyszerû és értékes embertôl
búcsúznak munkatársai.
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Tisztelt Terézvárosi Lakosok!
Kérjük Önöket, hogy háziorvosukat idôszakos állapotfelmérés céljából, elôzetes te-
lefonos egyeztetést követôen keressék fel. A vizsgálat a 43/1999-es kormányren-
delet értelmében 15–34 év között 3 évente, 35 év felett 2 évente szükséges. 
Ez természetesen nem vonatkozik azokra, akik rendszeresen felkeresik háziorvo-
sukat, illetve akik 2-3 éven belül jártak a rendelésen. A kerület háziorvosai

Karácsonyi Terma-elôadás 
a Magyar Színházban 

A Terma Nonprofit Közhasznú Zrt. 
szeretettel meghívja a kerületi lakosokat

karácsonyi díjtalan elôadására. 
A Cyrano de Bergerac címû, 
romantikus kétrészes játékot 

2009. december 18-án (pénteken) 
délután 3 órakor tekinthetik meg

az érdeklôdôk a Magyar Színházban 
(Budapest VII., Hevesi Sándor tér 4.). 
Az elôadás szereplôi többek között: 

Cserna Antal, Tóth Éva, Rancsó Dezsô, 
Fillár István. A rendezô: Õze Áron.

Díjtalan belépôjegyekért december 2-ától
ügyfélfogadási idôben lehet jelentkezni 
a Terma Zrt. irodájában: Budapest VI., 

Eötvös utca 3., IV/425. 
Telefon: 342-0905/2146-os és 2456-os m.

A 2009. évi további vetí-
tési idôpontok a Mûvész
Moziban (Budapest VI.,
Teréz krt. 30.): december
1. és 15. December 1-jén
várhatóan az Utolsó je-
lentés Annáról címû, 100
perces, 2009-es, színes,
magyar romantikus drá-
ma, december 15-én a
The Brothers Bloom –
Szélhámos fivérek címû,
113 perces, 2008-as szí-

nes, feliratos, amerikai
vígjáték kerül vetítésre.
A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk! Érdeklôdni
és az éppen soron követ-
kezô filmre díjtalan belé-
pôkért korlátozott szám-
ban jelentkezni lehet
ügyfélfogadási idôben a
Terma irodájában: Buda-
pest VI., Eötvös utca 3.
Telefon: 342-0905/2146-
os m.

Terézvárosi Jazz Esték, 2009. ôsz
A Terma Zrt. szervezésében zajló Terézvárosi Jazz
Esték következô koncertjei:
November 20., 20 óra: Kultea, Kozma Orsi 
November 21., 18 óra: Bálint Ház, Klez Jazz Est –
Spring Island
November 25., 21 óra: Take Five, Hodek Dávid
November 28., 20.30 óra: Sirály, Matthew Mitchell
Quartett
December 1., 21 óra: Take Five, Ágoston Béla és a
Gabona zenekar
December 5., 19 óra: Bálint Ház, Jäger Bandi
Helyszínek és jegyinformáció: Bálint Ház, Budapest VI., Révay u. 16. Tel.:
311-9214, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum – Kultea: Buda-
pest V., Szent István tér 15. Tel.: 375-6249, Sirály Független Színház és Kultu-
rális Központ, Budapest VI., Király u. 50. www.siraly.co.hu, Take 5: Budapest
VI., Paulay Ede u. 2. Tel.: 06-30 986-8856. A szervezôk a mûsorváltoztatás jo-
gát fenntartják!

Terma Zrt., 2009. ôszi–téli filmklub

Várjuk együtt a Mikulást egy kis téli
csúszkálással! Gyertek korcsolyázni a
Jégteraszra! A Terma Zrt. szervezésé-
ben 2009. december 3-án, csütörtökön
14 és 16 óra között díjtalanul korcso-
lyázhatnak a WestEnd tetôteraszán a

terézvárosi gyermekek. Belépôkért a
kerületi iskolákban, illetve az itt lakó,
de nem itt tanuló diákoknak a Terma
Zrt. irodájában lehet jelentkezni: Bu-
dapest VI., Eötvös u. 3. IV/425. Tele-
fon: 342-0905/2216-os mellék.

A nyári sikerre való tekintettel ismét
összefogtak a Király utca dizájnüz-
letei, hogy november 14-én második
alkalommal is megrendezzék a Király
Utca–Design Utca rendezvényét. Az
összefogásban részt vevôk a szombati
egész napos nyitva tartás mellett az
ôszi–téli kollekciók bemutatását tar-
tották elsôdlegesnek, ám különféle
programokat is kínáltak üzleteikben,
amelyek közül mindenki találhatott
kedvére valót. Volt egész napos ingye-
nes kiállítás, alkotók várták személye-
sen az érdeklôdôket egy teára, aki
akarta, téli növényápolási tanácsokat
kaphatott vagy akár jósoltathatott, és
természetesen nem maradt el a lakbe-
rendezési és stílustanácsadás. A köz-
remûködôk köre nyár óta bôvült, új
lakberendezési bemutatótermek és
más tevékenységet folytató boltok
csatlakoztak az eseményhez, felismer-

ve az összefogás és a közös megjelenés
elônyeit. A szervezôk e rendezvénnyel
a Budapest Tematikus Utcái elnevezé-
sû programba is bekapcsolódtak.

Az esemény középpontjában a
dizájn állt, annál is inkább, hiszen
míg a budapesti Fashion Streetet ru-
házati termékekért, a Falk Miksa ut-
cát galériák kínálta mûtárgyakért, ad-
dig a Király utcát fôként a dizájntár-
gyakért keresik fel a vásárlók – le-
gyen az bútor, ékszer vagy akár egy
jól megkomponált virágcsokor.

A rendezvényen Király utcai
törzsvásárlói kártyára is regisztrál-
hattak az érdeklôdôk, amely a csatla-
kozó üzletekben, éttermekben, a kap-
csolódó szolgáltatásokban egységes
kedvezményt biztosít. A következô,
tavaszra tervezett hasonló esemény-
be a szervezôk már magát az utcát is
szeretnék bevonni.

Mikulás-napi csúszka

Király Utca–Dizájn Utca 

Felhívás
Budapest Fôváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata kéri, hogy
aki a Budapest VI. kerület, Hunyadi téren lévô, használaton kívüli
nyilvános WC-épület tulajdonjogát hitelt érdemlôen bizonyítani tudja,
az jelentkezzen 2009. november 30-ig az önkormányzat Tulajdonosi
Fôosztályán. Verók István polgármester
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Ez évben is megrendez-
te hagyományos, mû-
sorral és vacsorával
egybekötött ünnepségét
az Erzsébet- és Terézvá-
rosi Általános Ipartes-
tület – tájékoztatta la-
punkat Krieger Artúr
elnök. Az est alkalmá-

val kitüntetések adomá-
nyozására is sor került. 

Kerületünk iparosai
közül huszonöt éves
mûködése alkalmából
kapott oklevelet és em-
lékgyûrût Zámbori Vil-
mos cipészmester, Mes-
terségek nemzedékeken

át kitüntetésben része-
sült a 85 éves Gyenes Já-
nos könyvkötômester,
akinek vállalkozása im-
már százéves múltra te-
kinthet vissza; megren-
delôi közé tartozott Ko-
dály Zoltán is. Arany-
koszorús mester lett
Kóté Lászlóné bôrdísz-

mûvesmester és Ara-
nyosi János szabómes-
ter. „A kézmûipar szol-
gálatában” elismerés-
ben részesült Ferenczy
Imre nôi szabómester,
volt terézvárosi vállal-
kozó. A díjátadásra
2009. november 13-án
került sor a megszokott

helyszínen: az Ipartes-
tületek Budapesti Szö-
vetségének Wesselényi
utcai székházában. 
A kitüntetéseket Verók
István polgármester,
Hatvani Csaba alpol-
gármester és Kékesi Ti-
bor országgyûlési kép-
viselô adta át.

Ingyenes tánciskola VI. kerületi fiataloknak
A Terézvárosi Önkormányzat legújabb kezdeményezése egy in-
gyenes tánctanfolyam, amelyre kerületi diákok jelentkezhetnek.
A táncórák L. L. Junior elôadómûvész vezetésével zajlanak min-
den héten két alkalommal, az újonnan átadott E10-ben (Eötvös u.
10.). L. L. Junior kerületünk volt diákjaként szívügyének tekinti
a helyi fiatalok képzését; célja, hogy a kerületi gyerekek ne az ut-
cán töltsék szabadidejük nagy részét, hanem hasznosan, tanulás-
sal, mozgással. A legtehetségesebbek – azon felül, hogy megta-
nulhatják a szakma fortélyait – szereplési lehetôségeket is kap-
nak a mûvész videoklipjeiben és színpadi produkcióiban. Verók
István polgármester elmondta: fontosnak tartja, hogy kerületünk
ne csak a szépkorúaknak biztosítson ingyenes szabadidôs prog-
ramokat, hanem a fiatalabb nemzedékeknek is.

Az ipartestület kitüntetettjei
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Az üzletek éjszakai 
nyitva tartásáról
A rendeletmódosítás kérdése most ismét
napirendre került. A 2009. október 1-jén,
8-án és 15-én lezajlott egyeztetô tárgyalá-
sok eredményeként az érdekelteknek
szándékukban áll egy etikai kódex elfo-

gadása, amely a jogszabályok útján nem
rendezhetô problémák megoldásának
elôsegítését szolgálja. Az egyeztetések
során az immár kompromisszumos ja-
vaslatokat beépítették a rendeletmódosí-
tásba. Hosszas vita alakult ki, többen ja-
vasolták az eredeti rendelet visszavoná-
sát és egy új rendelet létrehozását, késôb-
bi határidôvel. Ellenérvként elhangzott,
hogy ez esetben ismét szabályozás nélkü-
li helyzet alakulna ki, ami konzerválná a
jelenlegi állapotot. A testület a módosí-
tott rendeletet végül elfogadta (ennek
részleteirôl a csendrendeletrôl szóló cik-
künkben írunk). 

Új iskolaigazgató
Az érintettek hozzájárulásával nyílt ülés

keretében került sor a Terézvárosi Két
Tannyelvû Általános Iskola és Pedagó-
giai Szolgáltató Központ vezetôi pályá-
zatának elbírálására. A testület a pályá-
zatok áttekintése után, a pályázók sze-
mélyes bemutatkozását követôen hozta
meg döntését; ennek értelmében az in-
tézményt a továbbiakban Pomizs István
vezeti.

Támogatás mosható 
nadrágpelenkák használatához 
A testület elôzô rendes ülésén már tár-
gyalta a mosható nadrágpelenkák ügyét.
Akkor a vita során felmerült, hogy a javas-
lat ne önálló rendeletként öltsön végsô
formát, hanem a szociális rendelet része-
ként, és a szociális rászorultság elvét ma-
gában foglalva. A jelenlegi ülésen a kért
változtatásoknak megfelelôen döntöttek,
így az önkormányzat azokat a családokat
támogatja, amelyek rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre jogosultak. 
A támogatás iránti kérelmet forma-
nyomtatványon kell benyújtani, a gyer-
mek születését követô egy éven belül. 
A támogatás a szociálisan leginkább rá-
szorultak esetében a legmagasabb, elérhe-
ti a pelenka beszerzési árának száz száza-
lékát, de maximum hatvanezer forintot.

Javaslat a parkolás-
üzemeltetés megoldására
Bajor Zoltán alpolgármester már a 2009.
szeptember 24-i képviselô-testületi ülés
elôtt felkérte a Fôvárosi Önkormányzat
parkolási szakértô cégét, hogy készítsen
szakvéleményt a parkolásüzemeltetés le-
hetséges költség- és beruházási igényei-
rôl. Az alpolgármester ennek alapján
mostani elôterjesztésében mutatta be a
Parking Kft. közremûködésével elké-
szült, úgynevezett „munkaközi” tanul-
mányt. Mivel azonban a fôvárosi cég az
anyagot egy nappal az októberi ülés elôtt
juttatta el az önkormányzathoz, és a do-
kumentum terjedelme miatt nem alkal-
mas azonnali döntéshozatalhoz, Bajor
Zoltán javasolta, hogy azt a következô
képviselô-testületi ülésen vegyék napi-
rendre. Ezt az is indokolja, hogy a Fô-
városi Önkormányzat még vizsgálja 
a parkolásgazdálkodás közszolgálati
struktúrában való üzemeltetésének le-
hetôségeit, azazhogy milyen módon le-
het egységes fenntartású parkolási rend-
szert megvalósítani egész Budapesten. 
A végleges elôterjesztésrôl így novem-
berben dönthetnek a képviselôk.

Terézváros képviselô-testülete
2009. október 22-én tartotta
legutóbbi rendes ülését. Az
alábbiakban errôl olvashat-
nak összeállítást. Az ülésen
született döntések teljes 
szövege a www.terezvaros.hu
oldalon tekinthetô meg. 

Képviselô-testületi ülés 
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Új ’56-os emlékhely
2009. október 19-én adta át
Verók István polgármester az
új ’56-os emlékhelyet az 1956-
os forradalom és szabadság-
harc hôseinek és áldozatainak
tiszteletére. Az emlékhely mél-
tó helyre, a Hunyadi tér köz-
ponti részére került. A polgár-
mesteri köszöntô után vitéz
Garamkeszi János, az ’56-os
Szövetség Terézvárosi Szerve-
zetének csoportvezetôje mon-
dott avatóbeszédet, majd az
emlékhelyet Székely Dezsôné
vitéz Sebestyén Mária, ’56-os
hôs leplezte le. A felavatott em-
lékhelyet Horváth Zoltán, az
Avilai Nagy Szent Teréz-temp-
lom plébánosa szentelte fel. 
A 2,3 méter magas, díszburko-
latra helyezett, örökzöldekkel
körülvett emlékkövet Palásti
István kôfaragó készítette fran-
cia gránitból, „Az ’56-os hôsök
emlékére” felirattal. Az emlék-
helynél október 21-én tartottak
elôször megemlékezéseket ci-
vilszervezetek, pártok, illetve
az önkormányzat képviselôi. 

Megújuló sportpálya
Rövidesen megújul a sportpá-
lya is: itt fémkeretes focikapu-
kat, lebetonozható kosárlabda-

palánkokat, „ücsörgôket” és vá-
rópadokat helyeznek el; 
a labdahálóval lekerített részen
pedig pingpongozni lehet majd.
A sportpálya festésére és a fenti
eszközök kihelyezésére még
novemberben sor kerül, mindez
már csak az idôjárástól függ.

Azonban nemcsak a játszóte-
ret, hanem ezt a pályát is ôriztet-
ni fogja az önkormányzat, mert
már a játszóeszközök kihelyezé-
se után is az volt a tapasztalat,
hogy sajnos vannak, akik azon-
nal szétszedik azt, amit lehet. 

Festés a 
vásárcsarnokban
Két hónapon át tartottak a vá-
sárcsarnok festési és karban-
tartási munkálatai, a Terézvá-
rosi Vagyonkezelô Zrt. irányí-
tásával. A Szófia utcai oldal és
a fôtetô javításának köszönhe-
tôen a tetôbeázások egy része
megszûnt, a villamos hálóza-
tot a faltól a lámpatestekig ter-
jedô részen kicserélték, a ha-
gyományos lámpákat energia-
takarékosak váltották fel. 
A csatorna sok kellemetlensé-
get okozó, dugulásos szaka-
szát a férfivécénél rendbe hoz-
ták. Megszüntették a vakolat-
omlásokat, és ahol lehetséges

volt, a vakolattagozatokat-
díszcsíkokat is helyreállították.
Mindezen túl tisztasági festést
végeztek a bejárati részeknél
és a csarnoktérben. Az elvé-
geztetett munkák fedezetét az
önkormányzat biztosította
éves költségvetésében. A ter-
vek között szerepel a tetôk to-
vábbi javítása, valamint a föld-
szint és a pince közötti áru-
mozgatást szolgáló teherlift ja-
vítása is.

Tavaszi tervek
Tavasztól a fiatalokat „randi-
pont” várja majd, a park Szófia
utca menti sávjába kerül, és

megújul a kutyafuttató, rendbe
hozzák a nyilvános illemhe-
lyet, a park piac felé esô sávjá-
ban az idôsebb korosztályok
számára pihenôt alakítanak ki
sakkasztalokkal és kényelmes
padokkal. A tér központi ré-
szén két vízjáték várja majd a
látogatókat, amelyeket dekora-
tív megvilágítás tesz még tel-
jesebbé. Az ôstermelôi pavilon-
sor nemcsak megôrzi az ôster-
melôi árusítás funkcióját, ha-
nem megújul és meg is szépül.
Erre az önkormányzat már be-
adta pályázatát, amelyrôl la-
punk korábbi számában is
beszámoltunk.

Szeptember 30-án adták át az új, EU-kon-
form játszóteret, azóta pedig újabb pontokon
is szépült a Hunyadi tér. A változásokról az
alábbiakban adunk összefoglalót.

Tovább szépül 
a Hunyadi tér



– Az idei lakossági fóru-
mon is elhangzott a kérdés:
lesz-e ünnepi díszkivilágítás?

– Mindenképp, hiszen sze-
retnénk, ha a kerület lakossá-
ga, illetve az idelátogatók is-
mét élvezhetnék a csodálatos
látványt, az ünnep fényét. Ép-
pen ezért a díszkivilágítás
költségeinek fedezését most is
önkormányzatunk vállalja a
Teréz körúton, illetve az
Andrássy útnak az Oktogon-
tól a Hôsök teréig húzódó sza-
kaszán. A fények bekapcsolá-
sára december 4-én kerül sor,
a közkedvelt Mikulás-ünnep-
ség keretében, amelynek alkal-
mával Terézváros karácsony-
fáját is átadjuk az Oktogonon.
A díszeket ismét a Derkovits
Gyula Általános Iskola diákjai
készítik, a Bajza utcai Általá-
nos Iskola énekkara ad ünnepi
mûsort. A mûsor elôtt és után
Terézváros Mikulása apró
ajándékokkal örvendezteti
meg a gyermekeket A díszki-
világítás egészen január 14-ig
látható majd. Az ünnepek kel-
lemes hangulatát a szép kira-
katok is emelik, így karácsony
elôtt most is díjazni kívánjuk
Terézváros legszebb ünnepi
kirakatát.

– Egyéb decemberi tervek?
– Megint lesz például

Terma-Mikulás-napi Csúszka,
amely ingyenes korcsolyázási
lehetôséget biztosít az itt élô
gyerekek részére. A kerületi
diákokat az operettszínház
Szépség és szörnyeteg címû
elôadására hívjuk meg.

– Mit kaphatnak a felnôt-
tek?

– A nyugdíjasklubokban
természetesen az idén sem ma-
radhat el a közkedvelt Miku-
lás-napi ünnepségsorozat. Az
is mindig ünnepi pillanat szá-
munkra, amikor egy-egy újabb
kerületi ingyenes tanfolyam
végzôs résztvevôit köszönthet-
jük. Népszerû angol és számí-
tógépes kurzusainkra eddig
közel 3000 jelentkezôt regiszt-
ráltunk. A négyéves múltra
visszatekintô angol nyelvi
képzésnek immár a tizedik
szemesztere, míg a másfél éve
mûködô számítástechnikai
tanfolyamnak a negyedik sze-
mesztere zárul 2009. december
14-én. Az Avilai Nagy Szent
Teréz-templomban, amely
most 200 éves, decemberben

harangszentelésre, harangava-
tóra és jótékonysági koncertre
is sor kerül. Mi ott leszünk, és
reméljük, hogy a kerület lakos-
ságából is sokaknak szereznek
örömet ezek a nem mindenna-
pi események. Végül, de nem
utolsósorban: 2009. december
9-én 15 órai kezdettel a Thália
Színházban Peller Károly le-
mezbemutató koncertjét néz-
hetik meg a kerületi lakosok,
sztárvendégekkel.

– Milyen programok vár-
hatók az E10-ben?

– Bôséges kulturális kínálat-
ból lehet választani. A Terma
színes programokkal, például
filmklubbal, dzsesszestékkel,
új kiállítással fogadja az érdek-
lôdôket. A Terma-rendezvé-

nyek jelentôs része már
az Eötvös utca 10.-ben, a
nemrég átadott közössé-
gi színtéren, az E10-ben
zajlik, érdemes tehát fi-
gyelemmel kísérni mind
a Terma, mind az E10
tájékoztató kiadványait
és honlapját. Ugyancsak
az E10-ben folytatódnak
a tavaly indult Terézvá-
rosi Kabaré zenés pro-
dukciókkal kibôvített,
közkedvelt elôadásai.
– Karácsonykor rend-
szerint a jótékonyság, a
szociális segítségnyúj-
tás is hangsúlyos szere-
pet kap. Most is így
lesz?
– December 15-én ez év-

ben is megrendezzük karácso-
nyi jótékonysági estünket köz-
életi személyiségek, vállalko-
zók, mûvészek meghívásával,
amelyen a kerületi óvodások
részére gyûjtünk játékokat. Az
adományokat hat helyi óvodá-
ba juttatjuk el. Hagyomány,
hogy a nehéz helyzetben lévô
terézvárosi lakosokat élelmi-
szercsomagokkal segíti a 2006
óta mûködô Szolidaritási Köz-
pontunk. „Idôsbarát Önkor-
mányzatként" természetesen a
szépkorúakra is gondolni fo-
gunk, de hogy milyen formá-
ban, az egyelôre legyen megle-
petés. Kívánom, hogy kerüle-
tünk minden lakója békésen és
örömmel készülôdhessen az
év végi ünnepekre, és ha ehhez
mi is hozzájárulhatunk, az szá-
munkra is ajándék lesz. P. H.

Csendrendelet
Az eltérô nyitva tartás engedé-
lyezhetô az üzlettel egy épület-
ben lévô ingatlanok tulajdono-
sai tulajdoni arányuk szerinti
többségi hozzájárulásával:

! társasház esetén közgyû-
lési határozatba foglalt hozzá-
járulásukkal; 

! vendéglátóüzletek eseté-
ben legfeljebb a következô nap
01.00 óráig;

! a vendéglátóüzletek tera-
sza esetében legfeljebb 24.00
óráig; 

! kereskedelmi üzleteknél
legfeljebb 24.00 óráig;

! az üzlettel egy épületben
lakók több mint felének írásos
hozzájárulásával – a teraszokat
kivéve – a következô nap 06.00
óráig.

Közterület-használati enge-
déllyel nem rendelkezô üzle-
tek 22.00 óra után nem végez-
hetnek közterületre történô
árusítást. 

Üzemeltetôváltás esetén új-
ra meg kell kérnie az új üze-
meltetônek az eltérô nyitvatar-
tási engedélyt. 

Azok az üzletek, amelyek
2009. november 30-ig kezde-
ményezik az eltérô nyitva tar-
tást, automatikusan megkap-
hatják azt, vagyis nem kell az
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Közeleg a december, az év végi ünnepek
idôszaka, amelyhez számos terézvárosi ha-
gyomány kötôdik. Errôl beszélgettünk Verók
István polgármesterrel, aki elmondta: az ön-
kormányzatnál javában tart a felkészülés az
ünnepi eseményekre.

Terézváros
már készül 
az ünnepekre

Csendren
kódex
A képviselô-testület
elé 2009. október
22-én Hatvani Csa-
ba alpolgármester
terjesztett rendelet-
módosítási javaslatot
az üzletek éjszakai
nyitva tartásának
rendjérôl. A javaslat
az érintettek részvé-
telével zajló, 2009.
októberi egyeztetô
tárgyalássorozaton
alakult ki, és a testü-
let elfogadta. 



írásos hozzájárulást megsze-
rezniük, ha: a rendelet hatály-
balépését megelôzô egy évben
mûködésükkel kapcsolatban
szankció alkalmazására nem
került sor a jegyzô hatáskörébe
tartozó igazgatási, birtokvé-
delmi vagy zajvédelmi hatósá-
gi eljárás során. 

Az üzemeltetônek szakértôi

véleménnyel elôzetesen igazol-
nia kell, hogy az üzletben lévô
technikai berendezések, hang-
hatást okozó eszközök maxi-
mális terhelés mellett sem érik
el a külön jogszabályban meg-
határozott vagy veszélyes mér-
tékû zaj szintjét, amit mûsoros
elôadás, tánc szolgáltatása ese-
tén sem lehet túllépni. - h - 
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Az egyeztetéseken kinyilvánított közös
szándék szerint a résztvevôk etikai kóde-
xet is létrehoznak: egy önszabályozó elô-
írásrendszert, amelyet annak aláírói ma-
gukra nézve kötelezônek ismernek el. 
Az etikai kódex célja, hogy a meglévô tör-
vényi szabályozáson túl elôsegítse a VI.
kerületi lakók és vállalkozók közötti békés
együttélést, különös tekintettel a lakhatás
nyugalmának, a vállalkozás szabadságá-
nak, a befektetések értékének, valamint a
kerület és a fôváros fejlôdésének támoga-
tására. 
A kódex a tervek szerint részletes szabá-
lyokat tartalmaz majd az üzletek mûködé-

sébôl eredô zajproblémák csökkentése,
kezelése és megelôzése, a közterületi
problémák megoldása, a köztisztaság és
a közrend megôrzése, a rendôrség mun-
kájának anyagi támogatása, a lakosság
és a lakossági szervezetek, illetve a vállal-
kozók közötti párbeszéd erôsítése érde-
kében, folyamatosan figyelemmel kísérve
a kerület helyzetét és a kódexben foglal-
tak betartatását. 
Egészében elmondható: közös megegye-
zéssel, a szakmai és érdekvédelmi testü-
letek, a lakosság, a közös képviselôk ér-
dekvédelmi szervezete (TITTE),  valamint
az önkormányzat részvételével kialakult

kompromisszummal zárult a csendrende-
let elfogadása. Az egyeztetési folyamat
során a tárgyaló felek felismerték, hogy a
kiút a felelôs magatartás. Mindenkinek
tisztában kell lennie azzal, hogy a terézvá-
rosiaknak is joguk van a pihenéshez, a
tiszta környezethez, az éjszakai nyuga-
lomhoz. Ugyanakkor nem szabad elfeled-
kezni arról, hogy Terézvárosban olyan
szórakozó- és vendéglátóhelyek vannak,
amelyek meghatározzák a fôváros arcula-
tát, éjszakai életét. Ennek megfelelôen
most olyan szabályozás bevezetésére ke-
rül sor, amely megfelelô garanciákat nyújt
a lakóknak, ugyanakkor az üzlettulajdono-
sokat sem szolgáltatja ki egyesek önké-
nyének.

Etikai kódex

endelet-módosítások és etikai

A VI. kerületi Vendéglátóipari és
Élelmiszer Kereskedelmi Üzletek
Érdekvédelmi Egyesülete által indí-
tott Csendet kérünk! kampányról
annak fôszervezôje, Bozó Zsuzsa
nyilatkozott: „A pesti Broadwayre
és környékére látogatók plakáto-
kon, asztali kártyákon és söralátéte-
ken találkozhatnak a kampány fel-
hívásával. Ehhez olyan ismert sze-
mélyiségek adják nevüket, mint Eg-
ri Márta, Kósz Zoltán, L. L. Junior,
Mészáros Árpád Zsolt, Nagy Ervin,
Pécsi Ildikó, Schell Judit, Schmied

Zoltán, Somló Tamás, Sepsey
Richard és Michelle Wild, akiknek
ezúton is szeretnénk megköszönni
közremûködésüket. Lapzártakor a
sörbeszállító cégek nyomdájában
már készülnek az anyagok, ame-
lyek a tervek szerint november má-
sodik felében kerülnek a vendéglá-
tóhelyekre. Reméljük, hogy felhívá-
sunk sikeres lesz, és a vendégek
megértik, mennyire fontos része a
kulturált szórakozásnak az, hogy fi-
gyeljünk a környezetünkre, a lakók
nyugalmára.” A kampányt a Teréz-
városi Önkormányzat is támogatta.

„Csendet kérünk!”-kampány
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Az illetékes alpolgármester,
Hatvani Csaba elmondta: ko-
rábban a szakhatóságként eljáró
Fôvárosi Kéményseprôipari
Kft. (Fôkétüsz) és a társasházak
együttmûködését a kémények-
kel kapcsolatos kötelezések vo-
natkozásában rengeteg súrló-
dás jellemezte, így Tóth György
ingatlanfejlesztési tanácsnokkal
együtt ô maga is kiemelten fon-
tosnak tartotta, hogy az önkor-
mányzat közvetítô szerepet vál-
laljon a felek megegyezése és a
helyzet tisztázása érdekében. 

Tudvalévô, hogy kerüle-
tünkben az épületek korosak.
Régi fûtésrendszerük átalakí-
tásából, az idô elteltével bekö-
vetkezett állagromlásukból,
valamint a kerület gyarapodá-
sával együtt járó építkezési
munkálatokból adódóan, a
biztonságos üzemeltetés érde-
kére hivatkozva, a szakható-

ság nemegyszer meghatáro-
zott kéménymunkálatok el-
végzésére kötelezte (és kötele-
zi) a társasházakat. A társashá-
zak közös képviselôi és a
Fôkétüsz gyakorta másképp
értelmezték a szabályokat, ami
állandósította köztük a konf-
liktusokat. Mostanra sikerült
körüljárni a vitás kérdéseket,
és megfogalmazni azokat az
eljárási szabályokat, amelyek –
a jogszabályok betartása mel-
lett – biztosítják, hogy a társas-
házakat ne érhesse kellemetlen
és drága meglepetés egy-egy
szakhatósági vizsgálat során. 

A megállapodás olyan
irányelveket körvonalaz, ame-
lyek a jogszabályoknak maxi-
málisan megfelelnek, ugyan-
akkor a napi problémákat
könnyebben kezelhetôvé te-
szik. Rögzíti például, hogy
amennyiben egy új építkezés

olyan környezeti változást
okoz, amelynek következtében
a szomszédos kéményre kö-
telezést (például magasítást)
ad ki a szakhatóság, úgy ennek
anyagi konzekvenciáiért az
építtetô felel; hogy a szak-
hatóság elfogadott kémény
esetén csak akkor írhat elô
újabb átépítést az idôközben
létrejövô új szabályozáshoz
igazodva, ha valamilyen válto-
zás önmagában is megköveteli
azt, hogy a szakhatóság min-
den esetben írásba adja, me-
lyek az azonnali beavatkozást
igénylô, például közvetlen
életveszély elhárítását szolgáló

teendôk, és melyek azok, ame-
lyek a hosszabb távú tervekbe
illeszthetôk (hszen nemegy-
szer több tízmilliós költségrôl
lehet szó, amit a lakóközös-
ségek ad hoc nem tudnak elô-
teremteni); továbbá intézkedik
a tisztíthatóság, az ellenôrizhe-
tôség feltételeinek meghatá-
rozásáról és az ellenôrzésrôl
szóló értesítések rendjérôl,
módjáról is.

A megállapodást a Teréz-
városi Önkormányzat, a Teréz-
városi Vagyonkezelô Zrt., 
a Társasházi Tulajdonközös-
ségek Egyesülete (Titte) és 
a Fôkétüsz írta alá. -p-

Hónapok óta tartó, többfordulós tárgyalásso-
rozat után 2009 októberében megállapodás
született a társasházi kéményekkel kapcsola-
tos ügyek hatékonyabb intézéséért.

Megállapodás
kéményügyben

Hatvani Csaba alpolgármester 
és Király Hajnalka, a Titte elnöke



A Terézvárosi Szlovák Kisebbsé-
gi Önkormányzat javaslatára Te-
rézváros képviselô-testülete Ján
Nepomuk Bobulának posztu-
musz „Terézváros Díszpolgára”

címet adományozott. A díjat
Bobula János szülôfalujának,
Dovalovónak a képviselôje,
Zdenka Jurcová vette át.

A „Terézvárosért” kitüntetés
ez évi díjazottja Fritz Zsuzsa, a
Bálint Ház igazgatója, valamint
Szabó Árpádné Sajgó Csilla kar-
itászvezetô. Szakmai munkájá-
nak elismeréseként Fromm Pál-
emlékérmet vehetett át dr. Szabó
György fôorvos, szülész-nô-
gyógyász és „Terézváros Meste-
re” díjat Besenyei Sándor mûbú-
torasztalos-mester.

A díjak átadását gálamûsor
követte, amelyen fellépett Kézdy
György, a Magyar Állami Ope-
raház klarinétötöse, valamint
Kalocsai Zsuzsa, a Budapesti
Operettszínház Jászai Mari-díjas,
érdemes mûvésze. Közremûkö-
dött Lakatos Mihály és zenekara.

Ugyancsak az E10-ben került
sor a kitüntetettek hagyományos
fogadására 2009. november 5-én.

Terézváros Díszpolgára
(posztumusz):
Ján Nepomuk Bobula építész
„Nobilis ízlésû, képzett tudású
építész volt, dolgos, agilis ember.
Neve összefügg az új Budapest
épülésével” – írta róla halálakor, a
múlt század fordulóján a Mûvé-
szet címû folyóirat. A szlovák
származású, Bobula János néven
is gyakran emlegetett magyar
építész, építészeti szakíró és poli-
tikus 1844. március 15-én Lip-
tóújváron született. Már iskolás
fiúként is nagy kedvvel rajzolga-
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Kitüntetettek 2009

Terézváros idei díjait 2009. október 28-án
adta át Verók István polgármester és Bajor
Zoltán alpolgármester az E10 Közösségi és
Kulturális Színtéren.



tott, tervezgetett. A pesti építke-
zéseken tizenhét évesen kezdett
dolgozni kômûvestanoncként,
kômûvessegédként, késôbb ösz-
töndíjjal végezte el a Mûszaki
Egyetem építészmérnöki karát,
majd Németországban és Fran-
ciaországban bôvítette tovább
szakmai ismereteit. Az 1880-as
évektôl kezdve számos épületet
tervezett Budapesten, így például
a Trefort utcai gimnáziumot és az
Üllôi úti sebészeti klinikát. Teréz-
városban található legnevesebb
alkotásai közé tartozik az
Andrássy út 62. szám alatti há-
romemeletes, neoreneszánsz stí-
lusú, Lotz Károly freskóival díszí-
tett Bobula-palota (ez jelenleg a
Magyar Tudományos Akadémia
használatában áll) és az Andrássy
út 68.-ban található kétemeletes,
kora eklektikus lakóház (ez a
múlt század elején a Zeneakadé-
mia kurzusainak helyszíne volt,
napjainkban pedig az Erkel Fe-
renc Általános Iskolának ad ott-
hont). Az 1885. évi országos ôszi
kiállítás épületeinek tervezôje-
ként és kivitelezôjeként végzett
munkájáért a Ferenc József-rend
lovagkeresztjével tüntették ki.

A jeles férfiú a közéletben is
részt vett: egyebek mellett 1868-
ban létrehozta a Pesti Nemzeti
Demokrata Tót Kört és annak
sajtóorgánumát, a Szlovák Újsá-
got; vezette az elsô „tót–magyar”
nyomdát és könyvkiadót, a Mi-
nervát; 1872-ben Segélyezô
Pénztárat szervezett. 1876-ban
Terézváros képviselôjének vá-
lasztották, 1892-tôl 1897-ig pedig
a Szabadelvû Párt országgyûlési
képviselôjeként mûködött.
Ugyancsak jelentôs érdemeket
szerzett az 1892-ben indult Építé-
szeti Szemle címû lap alapítója-
ként és szerkesztôjeként. Tudá-
sát szakkönyvek írójaként is ka-
matoztatta. Kevéssel 1903. no-
vember 15-én bekövetkezett ha-
lála elôtt a fôrendi ház palota-
gondnokává nevezték ki.

Mesterségét továbbörökítette:
fiai, János és Titus is építészként
váltak ismertté. Egykori palotá-
jának falán – halálának századik
évfordulója, 2003. november 15.
óta – emléktábla is ôrzi emlékét.

„Terézvárosért” 
kitüntetés
Fritz Zsuzsa, a Bálint Ház igaz-
gatója 1990-ben alapítóként

vett részt Közép-Európa egyet-
len Zsidó Ifjúsági Táborának
létrehozásában. Csapatával iz-
galmas programokat szervez,
okítja, élményekkel gazdagítja
a kerületi gyermekeket is. 2003
óta programigazgatója, 2005-tôl
pedig vezetôje a Bálint Háznak.

– Úgy hírlik, legendásan jó
táborokat tartott Szarvason. De
hogyan jutott el Szarvasig?

– Pesten nôttem fel, az Aka-
démia és a Parlament között, há-
romgenerációs családban, és
egészen 16-17 éves koromig nem
tudtam, hogy zsidó vagyok. Ak-
kor meghalt az édesapám, aki-
nek zsidó temetése volt, annak
rendje és módja szerint rabbival.
Ekkor kezdett el érdekelni ez a
kérdés, és elindultam egy olyan
úton, amely nem volt könnyû,
mert a nyolcvanas években nem
nagyon létezett Magyarorszá-
gon zsidó élet. Járni kezdtem a
rabbiképzô péntek estéire, talál-
koztam csomó emberrel, akik a
barátaim lettek, és ezáltal renge-
teg pozitív dolgot kaptam. Leg-
fôképpen egy közösséget,
amelyhez természetes módon
tartoztam, és ez ugye, tizenéve-
sen különösen fontos dolog. Ké-
sôbb angol–orosz szakon elvé-
geztem a fôiskolát, tanár lettem,
emellett részt vettem az éppen
újjászületô zsidó ifjúsági élet-
ben. Kijutottam Izraelbe is, ami
újabb lépést jelentett saját identi-
tásom megismerésében. Aztán
1990-ben, amikor megnyílt az
amerikai Joint szervezet ma-
gyarországi irodája, az akkori
vezetô megkeresett azzal, hogy
szeretnének létesíteni egy zsidó
ifjúsági pedagógiai központot,
és hogy vezetném-e azt. Akkor
két éve tanítottam angolt egy

gimnáziumban, és gondoltam:
miért ne? És mindjárt azon a
nyáron megnyílt a szarvasi nem-
zetközi zsidó ifjúsági tábor, kö-
zép-kelet-európai gyerekeknek.
Valahogy nyilvánvaló volt, hogy
odamegyek, és csinálok valamit.
Valóban ez is történt: odamen-
tem, és csináltam valamit, és
beleszerettem az egészbe, és
közben másokkal együtt, a min-
dennapokban tanultam meg,
hogy mit is jelent zsidóként élni.
Hiszen korábban nem ismertük
ennek a kultúrának az értékeit, a
zsidó ünnepeket, a szimbólumo-
kat, a héber nyelvet, nem ismer-
tük a zsidó történelem számos
részletét, a hagyományokat. Ne-
kem a táborban volt például az
elsô sabbatom, és ugyan a mai
napig sem tartom meg, csupán
egy kis részét, ez mégis megha-
tározó élmény volt.

– Legalább pontosan tudja,
hogy milyen tradíciótól tér el.

– Errôl van szó. Mi annak
idején, amit huszonévesként
megtanultunk, mindjárt tovább
is adtuk a következô generáció-
nak. Olyan közegbe kerültem,
ahol kiélhettem a kreativitáso-
mat, a tanárságomat, és minden-
féle olyan dolgot csinálhattam,
amit szerettem. Amikor 1994-
ben az Angliában élô Bálint fivé-
rek támogatásával megnyílt a
Bálint Ház, evidens volt, hogy a
pedagógiai központtal együtt
ideköltözöm. A tábor miatt ifjú-
sági vezetôképzést indítottunk,
egy úgynevezett madrihképzôt,
vagyis a Bálint Ház eleinte a
18–25 év közötti korosztályé
volt, a madrihoké, akik szerették
a szarvasi nyári tábort, és év
közben is tevékenykedtek az if-
júsági szervezetekben. Aztán
egyre bôvült a repertoár. Én
szerveztem a gyermek- és ifjúsá-
gi programokat, majd öt éve
kaptam egy felkérést: lennék-e
az igazgató? Több alkalommal
visszautasítottam a lehetôséget,
végül mégis elvállaltam a fel-
adatot, mert azt gondoltam, ta-
lán változtathatnék néhány dol-
gon.

– Min szeretett volna változ-
tatni, és mit sikerült eddig elér-
nie?

– Azt akartam, hogy ez a hely
kultúrházból valódi közösségi
házzá váljon. Hogy vegyünk fel
olyan közösségi funkciókat,

amelyek révén mindenféle kor-
osztály megjelenhet itt, hogy ta-
lálkozhassanak a különféle kez-
deményezések. Hogy a kicsi és
nagyon megosztott magyaror-
szági zsidó közösségnek legyen
egy színvonalas találkozóhelye,
egy élô fóruma. Ezért az eleve
meglévô kulturális választék
mára számos vonatkozásban ki-
egészült. Mûködik az ifjúsági
vezetôképzônk 15-17 éveseknek,
heti három órában. Ez évben két
kezdô és egy haladó csoport ta-
nul 50-60 gyerek részvételével.
Sokféle gyermekes-családos
programunk van, például a Rin-
gató, a Baba-Mama Klub és a
Családi délutánok. Az elmúlt
esztendô fontos eseménye, hogy
megszületett a Jaffe Zsidó Csa-
ládsegítô Szolgálat, amellyel
szorosan együttmûködünk. A
Bálint Házban találkoznak tá-
mogató csoportjainak, az állás-
keresôk klubjának tagjai, nálunk
tartanak kézmûves-foglalkozá-
sokat rászoruló családoknak, és
így tovább. Mindemellett saját
szervezésben filmklubbal, kiállí-
tásokkal, gyermekprogramok-
kal, fitneszteremmel várjuk az
érdeklôdôket. Újdonságként az
idén elôször „tematikus” évet
tartottunk Utak-utazások cím-
mel, spanyol esttel és más érde-
kes eseményekkel. Programja-
ink bárki számára nyitottak, sze-
retettel várunk mindenkit, aki
nyitott a zsidó kultúra iránt.

„Terézvárosért” 
kitüntetés
Szabó Árpádné Sajgó Csilla
karitászvezetô 1975 óta él Te-
rézvárosban. Konduktornak ta-
nult, ám a szakmai kihívások
helyett végül inkább a családot
választotta: férjével négy fiuk
és három lányuk született, akik
ma már 18–34 év közöttiek. A
jótékonysági munkára azonban
egyéb teendôi mellett is mindig
szakított idôt.

– Manapság nem gyakori,
hogy egy házaspár hét gyerme-
ket vállal. Honnan a minta?

– Egyszerûen csak így adó-
dott, és mi örültünk neki. De biz-
tosan a gyermekkori hátterünk
is meghatározó: a férjemék hár-
man vannak testvérek, mi pedig
heten. Édesapám jogászként
dolgozott, édesanyám sokáig
velünk volt otthon, idôskorában

2 0 0 9 .  N O V E M B E R • T E R É Z V Á R O S18KITÜNTETÉS



viszont munkába kellett állnia,
hogy legyen nyugdíja. Én fôállá-
sú anya szerettem volna lenni,
csakhogy ilyen kategória annak
idején még nem létezett. Gon-
dolkodtam, hogyan lehetne va-
lamiféle megoldást találni, végül
bementem a Nôtanácsba. Velem
még csak foglalkoztak volna, de
amikor jeleztem, hogy nemcsak
rólam van szó, hanem sokan já-
runk hasonló cipôben, és hogy
sok idôs aszszonyt ismerek, aki-
nek azért nincs nyugdíja, vagy
csak nagyon kevés, mert otthon
volt a gyerekeivel, akkor rögtön
bezárult minden kapu. Azt
mondták, erre nincs keret, az
idôsek pedig forduljanak emelé-
sért méltányossági alapon a
nyugdíj-igazgatósághoz. Sok fó-
rumot bejártam, aláírásokat
gyûjtöttem idôsektôl és fiatal
nagycsaládosoktól. Közben
összetalálkoztam olyan embe-
rekkel, akik a személyi jövede-
lemadó bevezetése miatt gon-
dolkodtak a Nagycsaládos
Egyesület megalakításán. Hoz-
zájuk csatlakoztam. Végül 1987-
ben létre is jött az egyesület. De

mindvégig elsôdleges felada-
tomnak tekintettem a gyermeke-
im ellátását. A nagymamáknak
és a férjemnek is köszönhetô,
hogy a tervem sikerült, hiszen
ezeket az ügyeket csak akkor
tudtam intézni, amikor ôk segí-
tettek vigyázni a gyerekekre.
Késôbb is így volt, amikor pél-
dául egyes cégek pelenkát aján-
lottak fel az egyesületnek ked-
vezményes áron, és én egy éven
át foglalkoztam pelenkaosztás-
sal. Azért adtam át a feladatot
másnak, mert ismét szültem.

– Hogyan került kapcsolatba
a terézvárosi Oltáriszentség-
plébániával, amelynek kar-
itászvezetôje lett?

– Rendszeresen járunk a Vö-
rösmarty utcai kápolnába, on-
nan ismertem azt a nénit is, aki
1990 körül felkért, hogy vállal-
jam el a feladatot. Részt vettem
az akciók vezetésében, segítet-
tem, hogy a külföldrôl kapott
pénz- és ruhaadományok a meg-
felelô helyre kerüljenek. Elôfor-
dult, hogy egy család számlatar-
tozásait egyenlítettük ki, máskor
segélyezést intéztünk, vagy más
problémákat oldottunk meg.
Sajnos jelenleg nem tudom fo-
lyamatosan végezni ezt a tevé-
kenységet, mert dolgozom, a fér-
jem is dolgozik, két gyermekünk
még otthon lakik, ezenkívül a
hét unoka és a három idôs nagy-
szülô is odafigyelést igényel. In-
kább csak kampányokban tudok
együttmûködni a szervezettel.

– Mivel közelegnek az ünne-
pek, felmerül a kérdés: hogyan és
hol tud összejönni egy ekkora
család?

– Karácsonyeste mindenki

szûkebb körben, házastársával
és vele élô gyermekeivel ünne-
pel, majd az ünnep egyik napján
a férjem rokonait látogatjuk
meg, karácsony másik napján
pedig az enyémeket. Az ünne-
pek alatt ilyenkor találkozunk az
önállósodott gyermekeinkkel is.
De nem feltétlenül kell ahhoz
ünnep, hogy együtt legyünk.
Mivel a legnagyobb és a legki-
sebb gyermekeink között tizen-
hat év különbség van, a nagyob-
bak már a maguk útját járták,
amikor a kisebbek még épp csak
óvodába-iskolába mentek. Ezért,
hogy még közelebb kerülhesse-
nek egymáshoz, éveken át tar-
tottunk heti egy közös vacsorát.
Mivel ki-ki a párját is hozhatta,
nemegyszer tizennyolcan ültük
körül az asztalt. Az ilyen alkal-
mak is igazi ünnepek lehetnek, a
lényeg, hogy odafigyeljünk egy-
másra. Ez a segítségnyújtásra is
igaz: meg kell találnunk rá az al-
kalmat. Nem szabad megfeled-
keznünk róla, hogy még egy ap-
ró segítség is sokkal többet ér-
het, mint a semmi!

P. H.
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Belcanto étterem 1061 Bp., Dalszínház u. 8. Kedvezmény: hétfôtôl szombatig a déli menü 
Tel.: 269-2786 elvitele esetén 530 Ft helyett csak 470 Ft!

Bôrdíszmú́- táskák, övek, cipôk 1066 Bp., Teréz krt. 18. Kedvezmény: 7%
kereskedelem az udvarban balra
Ételbár 1063 Bp., Szondi u. 78. Kedvezmény: á la carte étkezésnél, készpénz-
az Éhes Cápához az Epreskerttel szemben fizetés esetén 20%, elvitelnél a heti menüre is.
Antal Gábor lábbeli- és bôrárujavító 1063 Bp., Szondi u. 87. Kedvezmény: 10% 
Boszi Tanya szerencsehozó tárgyak, 1066 Bp., Teréz krt. 18. Kedvezmény: 10% 

ajándéktárgyak, ékszerek, (félemelet, az udvarból jobbra)
kártyavetés

IKON ruhaüzlet kosztümök, alkalmi Westend City Center Kedvezmény: 5% 
öltözékek középsô szint, Váci út 1–3.

Maka György órás 1065 Bp. Podmaniczky. u. 2. Elemcsere: ezüst-oxid, lítium, tartós ceruzaelem:
Tel.: 332-0063 700/800/250 Ft helyett 600/600/200 Ft. Mikroelemekre

50 Ft kedvezmény, orvosi mûszerekre kedv.
Chagall Café kávéház 1065 Bp., Hajós u. 27. Kedvezmény: 10%
Indiai ruházat ajándéktárgyak, ruhák, 1068 Bp., Szófia u. 7. Kedvezmény: 10%

alkalmi táskák, kendôk
Wadi Rum Testi-lelki állapotfelmérés, 1063 Bp., Izabella u. 71. Kedvezmény: 25%
Életmódközpont szaktanácsadás, egyénre szabott Tel.: 06-30 9750-728, 06-70 243-9405 Havonta ingyenes nyílt napok. 

természetes gyógymódok, terápiák
Gyógynövény Szaküzlet 1066 Bp., Zichy u. 39. Kedvezmény: 5%
Körönd bútor- bútorok, ajándéktárgyak 1066 Bp., Aradi u. 53 Kedvezmény: ajándéktárgyak 5%, 
és ajándéküzlet bútorok és lámpák 8%
Macskássy Galéria Macskássy Izolda, hazánk egyik 1067 Bp., Teréz krt. 33. Kedvezmény: 20%. Részletre is!

legismertebb kortárs képzô-
mú́vészének alkotásai 

Fülöp Katalin Gyógyító pedikú́r és manikú́r Bejelentkezés: Kedvezmény: 10%
332-1485; 06-20 924-7843

GNLD – Dina Károly Tisztaság, egészség, szépség! Táplálék- Tel.: 06-30 9403-230 Kedvezmény: 10%
kiegészítôk, kozmetikumok, tisztítószerek

Szász István Fogtechnika VI. ker., Zichy Jenô u. 44., Kivehetô fogpótlásokból 10%
312-0092, 06-30 210-6641 Stabil fogsorok ragasztó és beültetés nélkül! 
H.–P.: 8–17 h Esztétikus hidak, koronák, pótlások, fogsorjavítás.
sürgôs eset: 06-30 210-6641

Nyugati Gyógyszertár 1066 Bp., Teréz krt. 58. 10% kedvezmény minden gyógyhatású termékre
(a Fôpostával szemben) és étrend-kiegészítôre, ingyenes vérnyomás- 

és vércukorszintmérés, dermokozmetikumok.
Alexovics Gyôzô Fogtechnika 1062 Bp., Székely Bertalan u. 27. Fogsorjavítás, 20%, teljes körú́ fogpótlás 

fogorvosi háttérrel 10%
Jóni Bertalan Szélvédôjavítás Telephely: 1064 Bp., Szondi u. 37/C Nonstop hívható telefonszám: 06-30 600-7000
egyéni vállalkozó Tel./fax: 332-8931 Mûhely: 1064 Bp., Szondi u. 62. Kedvezmény: 20%

Fekete S. 1064 Bp., Vörösmarty u. 53. Hívhatnak hétvégén is, kérésre házhoz megyünk!
www.szelvedodoki.hu

Fekete Sas Kiadó 1064 Budapest, Vörösmarty u. 53. Szépirodalom, öregbetûs könyvek, Füst Milán- 
www.feketesas.hu Tel./fax: 332-8931 életmû–sorozat, Budapest történeti könyvek.

www.feketesas.hu Kiadóban vásárolt könyvekre 20%, 
Szépkorúak-klubkártyával 30% kedvezmény.

Sípos Virág életmód- és táplálkozási tanácsadás bejelentkezés: 06-20 212-4105 kedvezmény: 15%, gyógymasszázs, talpreflex-
gyógymasszázs, táplálékkiegészítôk, 06-70 938-3934 zónamasszázs, táplálékkiegészítôk, tisztítókúrák
tisztítókúrák

Besenyei Bútorszalon bútorkészítés, régi bútor felújítása, 1061 Bp., Anker köz 2-4. Kedvezmény: új bútor esetén: 5%
www.besenyeibutor.hu javítása, lakberendezési tanácsadás Tel.: 317-9430, 06-20 974-3048 Javítás esetén: 8%
Mann Veronika nôi fodrász Tel.: 06-30 982-5833 Kedvezmény mértéke: 10%

Bp. VI. ker., Bajcsy-Zsilinszky út 45.
Andreas Wellness 8263 Badacsonytördemic, Kedvezmény mértéke: 10%, 3 nap után 15%
és Borház Panzió Debreczenyi u. 4., tel.: 06-87 433-108

Web: www.badacsony-szallas.hu
E-mail: andreasp@freemail.hu

Thália Színház 1065 Budapest, Nagymezô u. 22–24. Bizonyos elôadásokra 10% kedvezmény.
Tel.: 311-0635, 312-1874, 331-0500 Érdeklôdni a megadott telefonszámon lehet.

Regôs Vendéglô és Falatozó 1068 Bp., Szófia u. 33. 10% (kedvezôbb melegétel-pult, 
Nyitva: H–Sz. 11-tôl 22 óráig valamint a 750 Ft-os menü esetén is)

www.family-business.hu 300 féle termék internetes áruház 15% + ingyenes házhozszállítás
Jókai Gyógyszertár 1061 Budapest, Jókai tér 2. Kedvezmény: 10% minden táplálékkiegészítô, 

gyógyhatású és szájápolási termékre, kozmetikumokra
Kollár Attila szabómester textil-, bôr- és felsôruházat-javítás 1064 Bp., Podmaniczky u. 57. kedvezmény: 10%

nyitva: K– Sz–Csüt. 9–12, 14–18-ig
Budapesti Operettszínház 1065 Budapest, Nagymezô u. 17. Kedvezmény elôadástól függôen 5-10 %

Tel.: 312-4866
Teréz Patika 1067 Budapest, Teréz krt. 41. Kedvezmény: 10% a gyógyszernek nem

Tel.: 311-4439 minôsülô gyógyhatású és egyéb termékekre
Turzai Árpád masszázs és táplálkozási tanácsadás Tel.: 06-30 686-1475 Kedvezmény: 15%, a VI. kerületben ingyenes kiszállás
RESALE használtdivatáru-bolt Budapest VI., Lehel u. 1/c Kedvezmény mértéke: 10%

A három éve sikerrel mú́ködô Szépkorúak Klubja újabb feje-
zetéhez érkezett Terézvárosban. A szolgáltatás bôvült, így a
megújult plasztikkártya felmutatásával a tagok már nem csu-
pán a kerületben, hanem országosan is jogosulttá váltak ked-
vezmények igénybevételére. Az elfogadóhelyek teljes listájá-

ról külön füzetben tájékoztatjuk önöket. A VI. kerületi kedvez-
ményes szolgáltatások folyamatosan bôvülô sorát azonban
hónapról hónapra váltzatlanul közzétesszük a Terézváros új-
ságban, a kerületi kábeltelevízó képújságjában, valamint az
önkormányzat honlapján (www.terezvaros.hu).

Szépkorúak Klubja kártyaelfogadó helyek Terézvárosban
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RADNÓTI  SZÍNHÁZ

THÁLIA  SZÍNHÁZ
1065 Budapest, Nagymezô u.
22–24. Tel.: 312-4236, www.thalia.hu
Létay Dóra: Szmájli. Írta és elô-
adja: Létay Dóra. Rendezte:
Szanitter Dávid. A Szmájli egy nô
fejlôdéstörténete, megfigyelés, ön-

reflexió és mese. A színpadon egy
fotel, egy mikrofon és egy pár piros
cipô. A nô beszél, susog, táncol,
hallgat, hol tizenegy éves, hol száz.
Nincs idô, csak tér. Színház. Bemu-
tató: november 25. Új Stúdió.

E10
Bp. VI., Eötvös u. 10.
Kétségbe vonva. A Mandragóra
Társulat elôadása (kihallgatásdrá-
ma egy részben).
Egy kihallgatásnak lehetünk része-
sei, amely egy megrázó kettôs
gyermekgyilkosság ügyében zajlik.
Az elôadás helyszíne és kezdete:
Kamaraterem, 2009. november
29., vasárnap, 19.00 óra. Jegyek a
helyszínen, illetve a Mandragóra
Társulatnál kaphatók.
Lány árnyékban. A Mandragóra
Társulat elôadásában (krimi-drá-
ma egy felvonásban). Ismerjék meg
a Crale házaspárt. Amyas Crale-t,
Alderbury örökösét, a mûvészt, aki-
nek a festészet és Caroline jelentet-
te az igazi szerelmi erôt, és Caro-
line-t, aki mindennél jobban szeret-

te a szerelmet, és a szerelemnél
csak egyetlen dolog volt, amit job-
ban szeretett, Amyas. Az elôadás
helyszíne és kezdete: Kamarate-
rem, 2009. december 13., vasár-
nap, 19.00 óra. Jegyek 800 forintos
egységáron a helyszínen, illetve a
Mandragóra Társulatnál kaphatók!
Terézvárosi Kabaré. Az elôadás
helyszíne és kezdete: színházte-
rem, 2009. december 3., csütör-
tök, 18.00 óra. Jegyek terézvárosi
lakcímkártyával az önkormányzat-
nál ingyenesen vehetôk át!
Nyuszi ül a hóban (mesejáték).
Zsurzs Kati zenés gyerekmûsora 
4–10 éves gyerekeknek és szüleik-
nek. Az elôadás helyszíne és kez-
dete: kamaraterem, 2009. decem-
ber 5. és 12., szombat, 11.00 óra.

CENTRÁL  SZÍNHÁZ
1065 Budapest, Révay u. 18. Tel.:
301-2064, info@centralszinhaz.hu
Eisemann–Somogyi–Zágon: Fe-
kete Péter. Zenés vígjáték két rész-
ben. Rendezô: Puskás Tamás.
Szereplôk: Básti Juli, Haumann Pé-
ter, Oroszlán Szonja, Gubás Gabi,
Magyar Attila és Simon Kornél.
A gazdasági válság idején a jóképû
világfi, aki nem mellesleg veszedel-
mes tôzsdecápa, véletlenül rábuk-

kan Fekete Péterre, a világ legna-
gyobb balekjára, akinek személye
maga a katasztrófa. A címszereplô
akármihez is ér, az összeomlik. Jö-
vedelmezô befektetésnek tûnik hát
részvénytársaságot alapítani a ba-
lek pechjére. Az üzlet be is indul,
ám közbeszól a szerelem: a dör-
zsölt úriember és a lúzer találkozik
egy-egy, a saját világukon kívüli nô-
vel. Bemutató: november 20.

1065 Budapest, Nagymezô u. 8.
Tel.: 351-6811, www.budapestika-
maraszinhaz.hu 
Füst Milán: Boldogtalanok. Ren-
dezô: Szász János. Szereposztás:
Csányi Sándor, Petrik Andrea, Wé-
ber Kata, Csomós Mari, Schneider
Zoltán, Gazsó György, Kováts Adél,
Martin Márta, Somody Kálmán, Klem
Viktor. Bemutató: december 20.

1065 Budapest, Nagymezô u. 8.
Tel.: 351-6811, www.budapestika-
maraszinhaz.hu
Jaroslav Hasek–Spiró György:
Svejk. Szereposztás: Nagy Viktor,
Spindler Béla, Haás Vander Péter,
Törköly Levente, Körtvélyessy
Zsolt. Rendezô: Szegvári Meny-
hért. Bemutató: december 19.

BUDAPESTI  
KAMARASZÍNHÁZ
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1061 Budapest, Andrássy út 22. 
Tel.: 353-0170, www.opera.hu
Sári József: Napfogyatkozás.
Opera két felvonásban. Karmester:
Hamar Zsolt. Rendezô: Kovalik Ba-
lázs. Szereposztás: Perencz Béla,
Palerdi András, Geiger Lajos, Nyári
Zoltán, Kiss Tivadar, Gábor Géza,
Tóth János, Hajnóczy Júlia, Schöck
Atala, Kovács Annamária. Sári Jó-
zsef operájának premierjére 2000-
ben, a németországi Pforzheimben
került sor. A német nyelvû librettóra
komponált darab sok-sok szállal
kapcsolódik a magyar történelem-
hez és kultúrához. Az Arthur
Koestler életérôl szóló szövegköny-

vet Elisabeth Gutjahr jegyzi, a da-
rab német címe (Sonnenfinsternis –
Napfogyatkozás) Koestler híres re-
gényére (Darkness at Noon – Sö-
tétség délben) utal, maga az opera
azonban nem a regény színpadi
adaptációja, hanem valóságos vagy
akár „meg is történhettek volna” tí-
pusú események története. Tizen-
egy jelenet, amelyben 1914-tôl
1983-ig – Koestler gyermekkorától
az író öngyilkosságáig – filmszerû-
en peregnek az események. Doku-
mentumszínház – operai köntös-
ben. Ez a magyar operajátszás ha-
gyományában szinte ismeretlen for-
ma korántsem szokatlan a nemzet-

közi zenés színház világában. Sári
József mûvének magyarországi
premierjével így kettôs célt szolgá-
lunk: közelebb hozzuk a nagykö-
zönséghez az egyik legjelesebb ha-
zai komponistánk mûvét, s ezzel
párhuzamosan gazdagíthatjuk, mé-
lyíthetjük az opera mûfajáról kiala-
kult közfelfogást. A sokszereplôs
darabban minden figura valóságos
személy: családtagok, a pesti és a
nemzetközi irodalmi élet figurái
(például Walter Benjamin, Németh
Andor, József Attila, Kassák Lajos
vagy Radnóti Miklós), a kommunis-
ta mozgalom aktivistái (Otto Katz). 
Bemutató: november 28.

K I Á L L Í T Á S

MÛCSARNOK
1146 Bp., Dózsa György út 37. Tel.:
460-7000, www.mucsarnok.hu
A Balázs Béla Stúdió ötven éve.
Megtekinthetô: 2010. február 21-ig.

1065 Bp., Nagymezô u 8. Tel.: 341-
4355, www.ernstmuzeum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 11.00–19.00
Legkisebb közös többszörös.
KissPál Szabolcs kiállítása.
Megtekinthetô: december 13-ig.

1067 Budapest, Eötvös u. 10.
Tel./ fax: 322-2886
www.eotvos10.hu, info@eotvos10.hu
Szentandrássy István festômû-
vész kiállítása. Madonnák hó-
esésben.
Megtekinthetô: november 13-tól
december 12-ig.

E10  KÖZÖSSÉGI  ÉS  
KULTURÁLIS  SZÍNTÉR

1067 Budapest, Teréz krt. 9. Tel.:
411-1248, e-mail: drótposta: info@-
forrasgaleria.hu. Ny.: hétfô–péntek
10.00–19.00, szombat 10.00–13.00
Csernus Tibor és Szabó Ákos
festômûvészek kiállítása.
Megtekinthetô: december 23-ig.

M U Z S I K A

MAGYAR  ÁLLAMI  OPERAHÁZ

1061 Budapest, Andrássy út 32.
Tel.: 331-3911, www.polinst.hu
Nyitva: kedd–péntek 11.00–19.00 
Agata Bogacka kiállítása.
Megtekinthetô: január 29-ig.

PLATÁN  GALÉRIA

ERNST  MÚZEUM

1062 Budapest, Andrássy út 120.
Tel.: 332-2154, www.ruscen-
ter.axelero.net
November 20., péntek, 19.00: Ba-
darságok (Variációk Gogol A revizor,
Háztûznézô és egyéb mûvei alap-
ján). Rendezô: Zinaida Zichermann.
November 24., kedd. 18.00:
Könyvbemutató. Furcsa szerelem

(három évszázad orosz költészete).
Vendég: Galgóczy Árpád Palládium-
és József Attila-díjas költô, mûfordí-
tó, az Orosz Barátság Rend, vala-
mint a Magyar Köztársasági Érdem-
rend lovagkeresztje kitüntetés tulaj-
donosa.
November 26., csütörtök, 18.00:
Magyar mûvészek az OKK-ban.

Fellép: Magyar Szilvia (mez-
zoszoprán) és Pék Marianna
(zongora). Mûsoron orosz és
egyéb külföldi zeneszerzôk 
mûvei.
November 28., szombat, 11.00:
Az ifjúság évének keretében:
Ünnepség a honfitársak gyer-
mekei részére.

OROSZ  KULTURÁLIS  KÖZPONT  

M Ú́ V E L Ô D É S I   H Á Z A K

1068 Budapest, Városligeti fasor
38. Tel.: 321-1120, 3433-880,
www.ratkaimartonklub.hu
November 20., péntek, 18.00:
Tíz év után… Zenés találkozás Dr.
Németh Norbert orvos-zeneszer-
zôvel és Gyôri Magda író-rende-
zôvel.
November 24., kedd, 18.00: Igazi
lelkünk. Járvás Katalin zenés iro-
dalmi estje. Szeretet a gyermek
szemével, az anya szemével, az
apa szemével, a szeretô szemével.

A magyar irodalom gyöngyszemei,
gyönyörû filmzenékkel ötvözve.
November 25., szerda, 18.00:
St. Martin baráti klub sok zenével és
meglepetéssel. A klub havonta várja
a mûvészt szeretô közönséget.
November 26., csütörtök, 18.00:
A Magyarországi Orvos Muzsikusok
Egyesülete Orvos muzsikusok a ze-
nében címû sorozatának elôadása.
Az est szervezôje: Kósáné Kertai
Daisy. Az est házigazdája: Prof. 
Dr. Pavlik Gábor. Mûsor: Lisznyai

(Szabó Gábor): ôsz; Brahms: E-moll
szonáta, Op. 38. 1. tétel; Arutjunjan:
Expromt; Rossini: A sevillai borbély,
nyitány, zongoranégykezes-átirat;
Rahmanyinov: Vocalis; Hervelois:
D-dúr szvit, V. tétel, Plainta. Közre-
mûködik: Dr. Molnár Zoltán, cselló;
Dr. Molnár Tibor, zongora; Pless At-
tila, zongora. Vivaldi: A-dúr szonáta;
Ernô Mericske: Vivaldiana hegedû-
verseny I–II–III. tétel. Közremûködik:
Dr. Mericske Ernô, zongora, Márffy
Gabriella, hegedû.

RÁTKAI  MÁRTON  KLUB

1068 Budapest, Eötvös u. 29
Tel.: 373-0860, jozsefattilaklub@g-
mail.com, www.jamca.hu
Nyitva: kedd–szombat 11.00–18.00 
2009 februárjában a József Attila
Mûvészeti Centrum Alapítvány
(JAMCA) „Írok, mit is tehetnék” cím-
mel nyilvános pályázatot hirdetett
képzômûvészek, fotómûvészek, köl-
tôk és zeneszerzôk számára az Ok-
tatási és Kulturális Minisztérium, va-
lamint Terézváros önkormányzata
együttmûködésével. A pályázat cél-
ja az volt, hogy az alkotások a kor-
társ mûvészet mai megfogalmazá-
sában fejezzék ki, hogy a költô mû-
veinek ma is fontos üzenete van az
egész társadalom, a globalizált világ
számára; hozzájáruljon, hogy az év-
forduló elsôsorban a fiatalok köré-

ben a megszokottnál többet adjon a
költôrôl. A 2009. május 5-i határidô-
re 403 alkotótól több mint 600 pá-
lyamû érkezett. A felkért zsûri elnö-
ke Bereczky Loránd mûvészettörté-
nész, a Magyar Nemzeti Galéria fô-
igazgatója, tagjai: Feledy Balázs
mûvészeti író, Ferencz Gyôzô iroda-
lomtörténész, Kanyó Béla fotómû-
vész, Kornis Mihály író, Madarász
Iván zeneszerzô, Prokai Gábor mû-
vészettörténész, Szepes Hédi mû-
vészettörténész, Tóth Péter zene-
szerzô, Varga Imre szobrászmû-
vész, Verók István, Terézváros pol-
gármestere. A zsûri 95 képzômûvé-
szeti, 13 zenei és 14 irodalmi alkotó
pályamûvét juttatta tovább. A bíráló
testület megállapította, hogy a nyil-
vános pályázat elérte célját, üzene-

te a magyar társadalom legszéle-
sebb rétegeit érintette meg. A pályá-
zati felhívásra beérkezett pályamun-
kák mind mûfajukat, mind stílus-
irányzatukat illetôen rendkívül válto-
zatosak. A pályázat ünnepélyes
eredményhirdetése, a díjátadás, a
kiválasztott alkotások bemutatása
2009. november 26-án, csütörtö-
kön 17 órakor lesz a József Attila
Klubban. Baranyi Ferenc Kossuth-
díjas költô-mûfordító, a József Attila
Mûvészeti Centrum Alapítvány Ku-
ratóriumának elnöke által szerkesz-
tett mûsorban neves mûvészek, töb-
bek közt Pécsi Ildikó és Keres Emil
Kossuth-díjas színmûvészek mû-
ködnek közre. A legkiválóbb alkotá-
sok tárlata 2009. december 31-ig lá-
togatható a József Attila Klubban.

JÓZSEF  ATTILA  KLUB

1068 Budapest, Király utca 76.
Tel.: 413-7608, www.acbgaleria.hu
Nyitva: kedd–péntek 14.00–18.00,
szombat 12.00–16.00
Halász Péter Tamás és Szarka
Péter Partíció címû kiállítása.
Megtekinthetô: december 4-ig.

ACB  KORTÁRS  
MÛVÉSZETI  GALÉRIA

SZÉPMÛVÉSZETI  
MÚZEUM

1146 Budapest, Dózsa György út
41. Tel.: 469-7100, www.szepmu-
veszeti.hu
Nyitva: kedd–vas. 10.00–18.00,
csütörtök 10.00–22.00
Botticellitôl Tizianóig – Az itáliai
festészet két évszázadának re-
mekmûvei.
Megtekinthetô: 2010. febr. 14-ig.

FORRÁS  GALÉRIA

VAM  DESIGN  CENTER
1061 Budapest, Király utca 26.
Tel.: 666-3141
Tutanhamon kincse – történelem
testközelben. 
Megtekinthetô: 2010. április 25-ig.



T E R É Z V Á R O S • 2 0 0 9 .  N O V E M B E R 23 AJÁNLÓ

Terézvárosi Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Egyesülete
1067 Budapest, Eötvös u. 3
Fogadóidô: hétfôn 14.00–16.00,
szerdán 8.30–10.30 óra között 
a polgármesteri hivatal ebédlôjében. 
A kirándulásokra a keddi klubnapokon
– 14.00-tôl 16.00 óráig – a tagok ér-
kezési sorrendben jelentkezhetnek.

„Derûs alkonyat”
Nyugdíjas Egyesület
1067 Budapest, Eötvös u. 3.
Az egyesület vezetôje: Zsidi Mihály-
né. Rendezvényeink (helyszûke mi-
att) zártkörûek, programjainkat csak
az egyesület tagságának szervezzük.
Kezdési idôpont: szombatonként:
14.30 óra.
November 21.: Magunk között.
Egészségügyi tanácsadás. Egész-
séges életmód az idôs emberek
számára. Felkészítés a téli hóna-
pokra. Az orvosi tanácsadásra vá-
runk olyan Terézvárosban élô idôs
nyugdíjasokat is, akik részt szeret-
nének venni az elôadáson. Az
egészségügyi tanácsadásra kiváló
szakorvost hívtunk meg.
November 28.: Közmûvelôdési és
képzômûvészeti ismeretterjesztô
elôadás-sorozat. Barangolás ha-
zánknak a világörökség részét ké-

pezô értékes vidékein, videobeját-
szással (Észak-Magyarország, To-
kaj és környéke). Szerkesztô elô-
adó: Szilágyi Jánosné.

Kedves nyugdíjas társunk, szeretet-
tel várunk az MSZOSZ Területi és
Nyugdíjas Szervezetünk Klubjá-
ban. 1061 Budapest, Vörösmarty u.
25/a. Klubunk minden kedden 15 és
17 óra között nyitva van, de igény
szerint egyéb napokon is. Az
MSZOSZ Klub az egyedülálló nyug-
díjasok számára állandó programo-
kat szervez. Jelentkezni lehet ked-
den 15 és 17 óra között a helyszí-
nen vagy Sándor Tamásné Zsuzsa
klubvezetônél. Tel.: 06-70 272-8701

Napfény Nyugdíjas Klub
1067 Budapest, Eötvös u. 3
Minden pénteken 14.00 órától tea-
délután a polgármesteri hivatal föld-
szintjén. Minden VI. kerületi nyug-
díjast szeretettel várunk! A progra-
mokról érdeklôdni lehet Nagymáté
Kálmánnénál a 06-20 329-0862-es
telefonszámon, illetve dr. Koyer Ig-
nácné Grétinél a 311-6555-ös tele-
fonszámon. Évzáró és karácsonyi
ünnepség december 18-án pénte-
ken 14 órakor a Eötvös utca 10.-
ben.

N Y U G D Í J A S P R O G R A M O K Budapest-Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templom, 1809–2009
(1065 Budapest, Pethô Sándor u. 1., Király u.–Nagymezô u. sarok)

Templommegáldás – a 200. évforduló programjai
December 3., csütörtök, 
a templommegáldás napja
18.00: Templomszentelési ves-
perás

18.30: Templomszentelési mise.
Celebrálja: Dr. Gaál Endre nagy-
prépost.
Közremûködik: Capella There-
siana.
Elhangzik Robledo: Missa de
octavo tono, valamint több spa-
nyol szerzô mûve.
December 4., péntek 
17.00: Oberfrank Pál színmûvész
irodalmi estje (Szt. Teréz és ma-
gyar írók mûveibôl)
18.30: Templomi padjaink meg-
áldása, fôpapi mise. Pontifikálja: 

Dr. Beer Miklós váci megyés püs-
pök. Elhangzik: spanyol orgo-
namise.
December 5., szombat
18.00: Rózsafüzér magyar csalá-
dokért. Vezeti: Dr. Erdô Péter bí-
boros 
18.30: Harangszentelés
A Szent Ágoston püspökrôl és a
Keresztrôl nevezett Szent Terézia
Benediktáról (Edith Stein) elneve-
zett két új harang szentelése. Ün-
nepi fôpapi nagymise. Pontifikál-
ja: Dr. Erdô Péter bíboros, Ma-
gyarország prímása, eszter-
gom–budapesti érsek, az MKPK
elnöke.
December 6., vasárnap
10.00: Harangbehelyezés a to-
ronyba. Ünnepi hálaadó nagymi-
se: Juliusz Janusz érsek, apostoli
nuncius.
Közremûködnek: Budai Ciszterci
Szent Alberik Kórus és a Caritas
Collectio kamarazenekar. 
J. Haydn Nelson-miséjét adják
elô.
19.30: Morva Péter orgonakoncert-
je az ünnepi megemlékezés záró-
eseményeként.



– Az elmúlt hetek-hónapok
során eldôlt, hogy a Terma mû-
ködteti az E10 Közösségi és
Kulturális Színteret. Azóta mi
történt, illetve ezután milyen
elképzelések mentén haladnak?

– Kétségtelen, hogy a fenn-
tartási és beruházási költségek
megterhelôek, de az önkor-
mányzat megfelelô anyagi bá-
zist biztosít. A testület tolerálta,
hogy az induláshoz sok min-
denre van szükség, és a feltéte-
lek nagy része még 2009-ben tel-
jesül. Így rövidesen megfelelô
informatikai rendszer, projek-
torok, televíziók és más infrast-
rukturális eszközök állnak majd
rendelkezésünkre. A ház máris
egyre inkább megtelik tartalom-
mal. Kezdettôl látogatható a
helytörténeti kiállítás, és no-
vember 12-én immár a második
képzômûvészeti kiállítás nyílt
meg: Szentandrássy István Ma-
donnák hóesésben címû tárlata.
A Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetemmel kötött együttmû-
ködési megállapodásnak megfe-
lelôen akár vizsgaelôadások is
helyet kaphatnak az épületben,

valamint könyvtár létesül.
Helyszínt biztosítunk nyugdí-
jasklubok és különféle társadal-
mi szervezetek tevékenységé-
hez. Megkezdôdtek a gyermek-
foglalkozások és a különbözô
tanfolyamok – az intimtornától
a jógán és az önismereti csopor-
ton át az L. L. Junior nevével
fémjelzett tánciskoláig. Új doku-
mentumfilmeket bemutató
Euróra Filmklubunk is ide, a ka-
maraterembe költözött; a közel-
múltban Puskás Öcsirôl láthat-
tak vetítést az érdeklôdôk.
Ugyancsak mi adunk helyet a
Terézvárosi Kabaré elôadásai-
nak.

– Már jó néhány hagyomá-
nyos kerületi eseményre is itt
került sor.

– Igen, a megnyitás óta is
számos kiemelt, korábban más
helyszíneken megtartott ren-
dezvény volt az E10-ben: az idô-
sek Ki mit tud? vetélkedôje, az
’56-os veteránok ünnepsége és
fogadása, valamint a díszpolgá-
ri ünnepség és a Terézváros szo-
ciális segítôinek szóló ünnep-
ség. A továbbiakban szintén itt

rendezzük meg a Nemzetiségi
Pikniket. Jövôre az E10-ben lesz
például a „Csak tiszta forrás-
ból” címû népzenei találkozó, a
kerületi helytörténeti vetélkedô.
Felajánlottuk a házat egy drog-
prevenciós konferencia és kiállí-
tás megrendezésére is, a TEKA,
az ÁNTSZ, a Tecsaszo, a kerüle-
ti iskolák és a kerületi társadal-
mi szervezetek részvételével.
Nyárig szerintem elérjük a „tel-
jes fordulatszámot”. Mindenek-
elôtt azonban még az év elején
szeretnénk tartani egy színvo-
nalas és látványos nyitógálát.
Ugyanakkor természetesen a
„külsô” programjaink szervezé-
sét és egyéb feladatainkat is el-
látjuk.

– Mit emelne ki ezek közül?
– A Derkovits Gyula Álta-

lános Iskolában, illetve a Bajza
utcai tanuszodában ezúttal is
megrendezzük a kerületi gyere-
kek hagyományos sportverse-
nyét: a Mikulás-kupát, lesz in-
gyenes Mikulás-napi Csúszka,
Jégkarnevál, karácsonyi elôadás
a Magyar Színházban, és foly-
tatódik a Filharmónia-nagybér-
let 2009/2010. évi, ingyenes so-
rozata. December 5-én kerül sor
a Terézvárosi Jazz Esték ez évi
utolsó eseményére. Megjegyez-
ném: az a vád ért minket, hogy
bár ezek a koncertek belépôdíja-
sak, mi mégis támogatást adunk
hozzájuk, ráadásul nem is
mindegyik a kerületben zajlik.
Erre csak azt tudom válaszolni,
hogy a mostani koncertek közül
csupán egyetlenegy volt a Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum színháztermében,
amely a Bajcsy-Zsilinszky út VI.
kerületi oldalával szemben ta-
lálható, és a rezsitôl a technikai
felszerelésig mindig mindent az
adott partner biztosított, aho-
gyan a mûvészek fellépti díjá-
nak jelentôs részét is. A Terma
tehát nem adott, hanem kapott
támogatást. Egyébként valóban
az is elôfordult, hogy messze
túlléptük a kerület határait a Te-
rézvárosi Jazz egy-egy produk-

c i ó j á -
val. Ez
é v b e n
elôadást tartottunk a siklósi
Tenkes-napokon, a kanizsai Dö-
döllefesztiválon és a huszonhét
ország részvételével megrende-
zett százhalombattai Summer
Festen is, Terézváros hírnevét
öregbítve.

– Van-e köze ennek ahhoz,
hogy az idei búcsún a siklósiak
is részt vettek?

– Hogyne, és szerintem a
„Tenkesváros produkció”, élén
Ács Bálint színész-rendezô-pro-
ducerrel, tovább gazdagította az
amúgy sem szegényes progra-
mot. Azt hiszem, elmondhatjuk,
hogy a rossz idô ellenére szép,
barátságos és igen gazdag volt,
zenei programokban és humor-
ban is bôvelkedett a legutóbbi
Terézvárosi Búcsú, amelynek
kínálatába a jubiláló Teréz-
teplom körmenetét, harangjáté-
kát és orgonakoncertjét is beépí-
tettük. És még hosszan sorol-
hatnám az E10 keretein is túl-
mutató tevékenységünket a
sportprogramoktól a telt házas
cirkuszi és színházi elôadáso-
kig, a Mûvész moziban ren-
dezett filmklubunktól az autó-
mentes napon való megjelené-
sünkig. Ne feledkezzünk meg
kulturális és sporttevékenység-
re kiírt pályázatainkról sem,
amelyekkel kapcsolatban jó
hírem van: keretösszegük a
Terma igazgatóságának engedé-
lyével tavasztól ötmillióról
hatmillió forintra emelkedik.
Egyszóval, bôven vannak teen-
dôink, és sokat dolgozunk azért,
hogy Terézváros méltó lehessen
hagyományaihoz. És mivel több
pozitív visszajelzést kaptunk a
lakosság részérôl – ami persze
személy szerint nekem is na-
gyon jólesik –, azt kell hogy
mondjam: az önkormányzat tá-
mogatása és a Terma munkatár-
sainak az áldásos tevékenysége
meghozza gyümölcsét. Tovább-
ra is azon leszünk, hogy ez így
maradjon. p

Elkészült a Terma Zrt. új, 2010. évi program-
terve, amely immár teljes értékû helyszínként
számol az E10 Közösségi és Kulturális Szín-
térrel, ám más helyszíneken is számos ren-
dezvényt valósít meg. A változásokról Ajtai 
L. Péter vezérigazgatót kérdeztük.

Terma-programok az 
E10-ben és azon kívül
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! Oltsuk le a villanyt abban
a helyiségben, amelyet épp
nem használunk.
! Sok áramot fogyasztó
mennyezeti fényforrás he-
lyett alkalmazzunk inkább
megfelelôen elhelyezett he-
lyi fényforrásokat.
! A lámpákat, lámpaburá-
kat rendszeresen tisztítsuk
meg, hogy ne nyeljék el a
fényt.
! Azon helyiségek lámpái-
ba, amelyekben hosszabb
ideig, gyakran tartózko-
dunk, vásároljunk energia-
takarékos égôket.
! Helyezzük íróasztalunkat,
munkaasztalunkat, olvasó-
fotelünket az ablak közelé-
be.
! Ünnepi fényfüzérek he-
lyett tegyük meghitté laká-
sunkat inkább egy kedves
asztali vagy ajtódísszel, kel-
lô körültekintés mellett al-
kalmazott mécsessel, dísz-
gyertyával.
! Betörés elleni védelem-
ként ne hagyjuk égve laká-
sunkban vagy bejárati aj-
tónk elôtt a villanyt, ehelyett
szereltessünk fel idôkapc-
solót, illetve mozgásérzéke-
lôt.
! Ne tartsuk készenléti álla-
potban elektromos készülé-
keinket. Szoktassuk rá ma-
gunkat a televízió, a hifiké-
szülék, a DVD-lejátszó, a
számítógép-monitor és a
háztartásunkban fellelhetô
hasonló eszközök használat
utáni kikapcsolására. 
! Használat után húzzuk ki
a telefon- és akkumulá-
tortöltôket a konnektorból.
! Vásárláskor válasszunk az
energiatakarékos hûtôk, mo-
sógépek és egyéb készülé-
kek közül (A energiaosztály). 
! Csak olyan elektromos ké-
szüléket vásároljunk, ami-
lyenre valóban szükségünk
van.

! Ha egy mód van rá, hasz-
náljuk teljes töltôkapacitás-
sal a mosógépet, mosogató-
gépet.
! Ne hagyjuk nyitva sokáig
a hûtôszekrény ajtaját, és
gondosan csukjuk be.
! Lehetôleg ne helyezzük a
hûtôszekrényt hôforrás (tûz-
hely, fûtôtest) közelébe, il-

letve napos helyre.
! Szükség esetén olvasszuk
le hûtôszekrényünket, ne
várjuk meg, amíg eljegese-
dik. 
! Biztosítsuk a hûtôszek-
rény megfelelô szellôzését.
! Idônként ellenôrizzük, jól
zár-e a hûtôajtó.
! Ne tegyünk a hûtôbe me-
leg ételt.
! Ne állítsuk a hûtôt a leg-

magasabb hûtôfokozatra, ha
nem okvetlenül szükséges. 

Ha elektromos tûzhelyünk
van:
! Ne a mikrohullámú sütô-
ben olvasszuk ki a fagyasz-
tott ételeket. Inkább vegyük
ki ezeket hamarabb a mély-
hûtôbôl, és miután felolvad-
tak, csak melegítsük. 
! Az elektromos fôzôlapot
kapcsoljuk ki pár perccel az
étel elkészülte elôtt, hiszen
még tartja a hôt.

! Használjunk kuktafaze-
kat, amely jelentôsen csök-
kenti a fôzés idôtartamát.
! Csak akkor melegítsük
elô az elektromos sütôt, ha
az adott étel elkészítése ezt
valóban igényli. 
! Fôzzünk a fôzôlap méreté-
hez illô edényben, és hasz-
náljunk fedôt.

Ha villanybojlerrel állítjuk
elô a meleg vizet:
! Igyekezzünk ésszerû meg-
oldást találni a vízhôfok op-
timális beállításához. 
! Ne feledkezzünk meg a
készülék rendszeres karban-
tartásáról, vízkôtelenítésérôl.
! Amikor elutazunk, kap-
csoljuk ki a bojlert.
! Ne mosogassunk folyó
vízben. 
! Kádfürdô helyett inkább
zuhanyozzunk.
! Fogmosáskor, zuhanyozás-
kor zárjuk el a meleg vizet,
amikor épp nem okvetlenül
szükséges, hogy folyjon.

Valamint:
! Az elektromos fûtés, vala-
mint a hôsugárzók alkalma-
zása helyett lehetôleg keres-
sünk más lehetôséget, illet-
ve alkalmazzunk hôtárolós
megoldást.
! Lakásfelújításkor, kivált-
képp a sötétebb helyisé-
gekben festessük világos,
fényvisszaverô színekkel a
falakat és a nyílászárókat.
! Bútorvásárláskor ugyan-
csak gondoljunk a ked-
vezôbb fényviszonyok kiala-
kítására, mind a színválasz-
tás, mind a mennyiség, mind
az elhelyezés tekintetében. 
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Egyre rövidebbek és hidegebbek a nappalok,
és mi mind többször, mind hosszabb idôre
kapcsoljuk fel otthon a lámpákat, mind gyak-
rabban nézzük a televíziót, vagy ülünk a szá-
mítógép elé. A tennivalókkal és az esti kikap-
csolódással nyilván nem várhatunk tavaszig,
de a villanyszámlán azért spórolhatunk, ha
betartunk néhány fontos szabályt.

Hogyan takarékoskodjunk 
az árammal?



Egy valós közegészség-
ügyi veszély
A legfrissebb kutatási adatok
is megerôsítik azt a tapasztala-
tot, hogy az Európai Unióban
a rezisztens (ellenálló) baktéri-
umokkal fertôzött betegek szá-
ma növekszik, és hogy az anti-
biotikum-rezisztencia valós
közegészségügyi veszély. Az
antibiotikumok felelôsségteljes
alkalmazása azonban segítheti
a rezisztens baktériumok ki-
alakulásának megelôzését és
az antibiotikumok hatékony-
ságának megôrzését a követ-
kezô generációk számára. A si-
keres nemzetközi figyelemfel-
keltô kampányok már eddig is
az antibiotikumok éssze-
rûbb felhasználását és az
antibiotikum rezisz-
tenciaszintjének
c s ö k k e n é s é t
eredményezték.
Ezért szervezte
meg az Európai
A n t i b i o t i k u m
Napot is
az Euró-
pai Unió
szerve -
zeteként
m û k ö -
dô és a
fertôzô
betegsé-
gek elleni védekezés
erôsítését célzó Euró-
pai Betegségmegelô-
zési és Járványügyi
Központ (ECDC). 

Mi az anti-
biotikum?
Az antibiotikumok
olyan gyógyszerek,
amelyek elpusztítják vagy
meggátolják a baktériumok
szaporodását, így elôsegítik a
fertôzések legyôzését mind
emberek, mind állatok és oly-
kor növények esetében is. Az
antibiotikumok a bakteriális
fertôzések ellenszerei; szem-
ben a vírusok ellen hatékony
antimikrobás szerekkel, ame-
lyeket általában antivirális
gyógyszereknek neveznek.
Ám nem minden antibiotikum

hatásos mindenféle baktérium
ellen. Több mint tizenöt külön-
bözô antibiotikum-csoport lé-
tezik, amelyek kémiai szerke-
zetükben és a baktériumok el-
leni hatásukban is eltérnek

egymástól. 

Mit jelent
az antibioti-
kum-rezisztencia?
Amikor bizonyos antibioti-
kumok elvesztik képességüket
a baktériumok elpusztítására
vagy szaporodásuk meggát-
lására, vagyis amikor a bakté-
rium antibiotikum-rezisztens-
sé válik. Néhány baktérium
természetes módon rezisztens
bizonyos antibiotikumokkal

szemben (természetes vagy
öröklött rezisztencia); ennél
aggasztóbb helyzet, amikor az
antibiotikumokra
érzékeny baktéri-
um genetikai vál-

tozások kö-
vetkeztében rezisztenssé válik
(szerzett rezisztencia). A re-
zisztens baktériumok túlélnek
az antibiotikum jelenlétében,
majd tovább szaporodva
hosszabb lefolyású betegséget
vagy akár halált is okoznak. 
A rezisztens baktériumok által
okozott fertôzések gyógyítása

hosszasabb, alternatív és drá-
gább antibiotikumokat igé-
nyelhet, amelyeknek súlyo-
sabb mellékhatásaik is le-
hetnek.

Az antibiotikum-rezisz-
tencia okai
Az antibiotikum-rezisztencia a
baktériumgénekben bekövet-
kezett mutációk nyomán kiala-
kult jelenség, amellyel kapcso-
latban fontos tudni: az antibio-
tikumok túlzott és nem megfe-

lelô alkalmazása felgyor-
sítja az antibiotikum-
mal szemben rezisz-

tens baktériumok
kialakulását

és elter-
jedését.
Antibio-

t ikumok
j e l e n l é -

tében az
érzékeny baktériu-
mok elpusztulnak,
a rezisztens bakté-
riumok viszont to-
vábbra is növeked-

nek és szaporod-
nak. Ezek a rezisztens bakté-
riumok átterjedhetnek és fertô-
zést okozhatnak olyan más
egyéneknél is, akik nem szed-
tek antibiotikumot.

Mit jelent az antibioti-
kumok „nem megfelelô”
alkalmazása?
Ha az antibiotikumot indoko-
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Európai Antibiotikum Nap
2009. november 18-án került sor az Európai
Antibiotikum Napra. A rendezvény célja,
hogy növelje a tudatosságot az antibiotikum-
rezisztencia közegészségügyi fenyegetésé-
vel és az antibiotikumok felelôsségteljes fel-
használásával kapcsolatban.



latlanul alkalmazzák. A leg-
több megfázást és az influen-
zát vírusok okozzák, amelyek
ellen az antibiotikumok nem
hatékonyak. Ilyen esetekben a
beteg állapotát az antibioti-
kumok szedése nem javítja: az
antibiotikumok nem csökken-
tik a lázat vagy más tüneteket,
például a tüsszentést. Problé-
mát okozhat az antibiotiku-
mok helytelen alkalmazása is:
ha lerövidítik a kezelés idôtar-
tamát, ha csökkentik az ada-
got, ha nem tartják be a megfe-
lelô adagolást (a gyógyszer na-
ponta egyszeri szedése az elô-
írt napi 2-3-szori adag helyett),
akkor a beteg szervezetében
nem lesz elegendô hatóanyag,
így a baktériumok túlélnek és
rezisztenssé válhatnak.

Milyen betegségeket
okoznak a rezisztens
baktériumok?
Az úgynevezett multirezisz-
tens (több gyógyszerrel szem-
ben ellenálló) baktériumok a
fertôzések számtalan formáját
okozhatják: húgyúti fertôzés,
tüdôgyulladás, bôrfertôzés,
hasmenés, véráramfertôzés. 
A fertôzés helye a baktérium-
tól és a beteg állapotától függ.

Ezek a baktériumok tulaj-
donképpen az összes létezô
antibiotikummal szemben re-
zisztenssé válnak. Antibioti-
kumok nélkül pedig visszatér-
hetnénk az antibiotikumok
elôtti korszakba, és nem volna
lehetséges a szervátültetés, a
daganatos betegségek kemote-
rápiája, az intenzív ellátás és
egyéb orvosi eljárások folyta-
tása. A baktériumok által oko-
zott betegségek elterjednének,
többé nem lehetne kezelni azo-
kat, és halált okoznának.

Rosszabb a helyzet,
mint korábban?
Az antibiotikumok felfedezése
elôtt ezrek haltak meg olyan
bakteriális fertôzésekben, mint
például a tüdôgyulladás vagy
mûtét utáni fertôzések. Csak-
hogy amióta az antibiotikumo-
kat felfedezték és alkalmazzák,
egyre több, eredetileg fogé-

kony baktérium válik rezisz-
tenssé, és fejleszti ki az antibio-
tikumok elleni küzdelem szá-
mos módját. Mivel a reziszten-
cia növekszik, és az elmúlt

évek során kevés új antibio-
tikumot fedeztek fel és vittek
piacra, az antibiotikum-rezisz-
tencia problémája ma az egyik
legjelentôsebb közegészség-
ügyi kihívás.

Mit lehetne tenni a 
probléma megoldására?
Az antibiotikumok hatékony-
ságának megôrzése mindenki
felelôssége. Az antibiotikumok
felelôsségteljes alkalmazása

segítheti a rezisztens baktériu-
mok kialakulásának megállítá-
sát és az antibiotikumok haté-
konyságának megôrzését a kö-
vetkezô generációk számára. 

Alapszabályok anti-
biotikum-szedés esetén

! Mindig orvosi javaslatra
szedjünk antibiotikumot, ne
használjuk fel a megmaradt
vagy vény nélkül kapott anti-
biotikumokat.

! Kövessük az orvos utasí-
tásait.

! Ha lehetséges, elôzzük
meg a fertôzéseket védôol-
tásokkal.

! Rendszeresen mossunk
kezet, és mossuk meg gyerme-
keink kezét is, például tüsz-
szentés vagy köhögés után,
mielôtt valamivel vagy valaki
mással érintkeznénk.

! Kérdezzük meg gyógy-
szerészünket, mit tegyünk a fel
nem használt, maradék gyógy-
szerrel.
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Mammográfiás szûrôvizsgálat
Azok a VI. kerületben lakó 45–65 éves nôk, 

akiknek a legutóbbi mammográfiás vizsgálata óta 
két év telt el, meghívólevelet kapnak, amelybôl 
megtudhatják, mikorra várják ôket az aktuális, 

térítésmentes vizsgálatra a Szent János Kórházban
(1125 Budapest, Diósárok köz 1., telefon: 458-4509).

Ne feledje: az idejében felismert 
melldaganat gyógyítható! Vegyen részt Ön is 

a mammográfiás szûrôvizsgálaton!
További információ: 465-3823, ÁNTSZ 

Közép-magyarországi Regionális Intézete



Terézvárosi 
nagybirtokosok
A 19. század közepe táján történt,

hogy bizonyos Lederer Jakab
kereskedô és felesége, Schwab
Paulina családot alapított Pes-
ten. Arthur fiuk 1861-ben,
Károly 1862-ben született. Az
örömöt tragédia követte: az
édesanya mindössze öt évvel
késôbb tüdôvészben el-
hunyt. Az anyai nagybácsik-
ra azonban számítani lehe-
tett: pártfogásukba vették és
taníttatták is a gyerekeket.
Tekintettel arra, hogy a
Schwabok 1880 körül jelen-

tôs birtokokat tudtak vásárolni
Csókán és Pusztakengyelen, uno-
kaöccseiket egy bécsi mezôgaz-
dasági fôiskolára küldték. Mind-
ketten Alice nevû lányt vettek fe-
leségül. Budapesten, egymás
közvetlen közelében éltek -
Arthur az Aradi utcában, Károly
a Bajza utcában -, és együtt igaz-
gatták a két vidéki birtokot.
Arthur, immár háromgyermekes
családapaként, a múlt század for-
dulója táján dönthette el, hogy a
Bajza és az Aradi utca sarkán új
palotát építtet, amelyben jó jöve-
delmet biztosító bérlakások is he-
lyet kapnak. Az építkezés 1903-
1904-ben zajlott, jeles szakembe-
rek bevonásával. A tervezôk
egyike Bálint Zoltán (1871-1938)
volt, aki a Mûegyetem elvégzése
után beutazta egész Európát.
1897-ben társult Jámbor Lajossal,
akivel csaknem haláláig, 1934-ig
együtt dolgozott. Jámbor Lajos
(1896-1955) ugyancsak a Mû-
egyetemen szerzett diplomát, s
mielôtt Bálint munkatársa lett,
Hauszmann Alajos és Alpár Ig-
nác, majd Lechner Ödön mellett
gyakorolta hivatását. Kettejük
tervei alapján készültek még a
palota kovácsoltvas szerkezetei
is, amelyeket a kor egyik leghíre-
sebb díszmûkovácsa, Forreider
József készített el. A homlokzat
mozaikjait ugyancsak nagynevû
szakember, Róth Miksa alkotta
meg. Ezek után nincs is okunk
csodálkozni azon, hogy a palota
pompásra sikerült - olyannyira,
hogy arról a Lyka Károly szer-
kesztette Mûvészet címû folyó-
irat is részletesen beszámolt.

Megkapó mûvészi ötletek
A Bajza-utcai Lederer-ház címû
cikk szerzôje, Gerô Ödön úgy

vélte, hogy az építészek harmo-
nikusan ötvözték a bérház és a
palota funkcióit: „Nem palota-
szerû bérházat kellett építeniük,
hanem azokat a szempontokat és
ezeket a szükségességeket egyu-
gyanabban az épületben úgy kel-
lett érvényesíteniök, hogy egyu-
gyanabban a keretben egymással
szerves egységességben, mégis
külön érvényesüljön a bérház is,
a magánpalota is. Érvényesüljön
az épület beosztásában és érvé-
nyesüljön a ház külsejében s a
szerkezettel szorosan összefüg-
gô, a ház mivoltát teljesen logiku-
san reprezentáló homlokzatban.
Úgy lehet, hogy ezt a különvá-
lasztást, amelynek az egységes
hatást nem szabad megzavarnia,
maguk az építômûvészek tûzték
ki maguknak feladatukul. Érde-
kesen, mindenki által megérthetô
módon oldották meg. A három-
emeletes épület egyik része a
háztulajdonos külön kis palotája,
másik része finoman kiképzett
bérház. Az emeletes palota be
van iktatva a háromemeletes sa-
rokházba; külön jellege kidom-
borodik, mégis az egész épület-
nek szerkezeti és dekorativ egy-
ségét nem hogy nem zavarja, ha-
nem egyenesen ennek az egység-
nek alapja és hordozója. A két jel-
legnek kidomborítása és mégis
egységes érvényesítése a legmeg-
kapóbb mûvészi ötletek közül
való.“ Ezután a szecessziós épü-
let részletes leírása következik,
amelyben Gerô megjegyzi, hogy
még a palotarész pompás beren-
dezésérôl is a tervezôk gondos-
kodtak. A hallban például borov-
ifenyôbôl készült burkolattal és
kékeszöld szövettel fedték a fala-
kat, a mennyezetet festett gipsz-
stukkókkal látták el, az ebédlôte-
rem faliszekrényeket rejtô, sötét-
barnás tölgyburkolatát bronzve-
retekkel díszítették, a mennyezet
ornamentikáját világítótestek se-
gítségével tették még látványo-
sabbá; a lenyûgözô összhatást
míves bronzcsillárok és falikarok,
sárga szövetkárpit, márványkan-
dalló is fokozta. A bérház lakása-
iról ugyancsak kedvezôen véle-
kedett a szerzô: „...becsülettel rá-
szolgáltak a modern lakás névre.
Kényelmesek, szellôsek, világo-
sak, elegánsak.“ A homlokzat
mozaikjának tervezésében Kern-
stok Károly is közremûködött,
aki néhány évvel késôbb, 1908-
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A Bajza utca 42.
számú saroképü-
letet sokáig a
Szovjetunió Ke-
reskedelmi Kiren-
deltségének szék-
helyeként tartották
számon, jelenleg pedig az Oroszországi Fö-
deráció Kereskedelmi Kirendeltsége mûködik
benne. Ám jó száz esztendôvel ezelôtt még
a Léderer család kényelmét szolgálta.

Lédererék
háza
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ban Arthur és felesége páros
portréját is megörökítette, L. A.
úr és neje címmel.

Csókai évek
Ám hamarosan nehezebb idôk
jöttek. A házaspár legidôsebb
fia, István 1915-ben, huszonegy
évesen hôsi halált halt a fron-
ton. A legkisebb fiú, László ti-
zennyolc évesen épségben ha-
zajutott a háborúból, ám egy
héttel késôbb spanyolnáthában
ô is meghalt. Így hát a középsô
fiúnak, György Károlynak kel-
lett közgazdásztanulmányait
feladva beletanulnia a mezô-
gazdaságba, hogy egyszer majd
apja nyomdokába léphessen. A
birtokokkal kapcsolatban jelen-
tôs változások következtek be:
a világháború után Csóka Szer-
bia része lett, így Arthur és test-
vére, Károly megosztoztak, és
Arthur a továbbiakban a csókai
birtokot igazgatta. Rendbe ho-
zatta a régi kastélyt, és minta-
gazdaságot alapított. Keze alatt
felvirágzott az állattenyésztés,
szeszgyárat üzemeltetett, fej-
lesztette a borászatot, a Balkán
legnagyobb borpincéjét hozta
létre. A birtokra Móra Ferenc is
ellátogatott - méghozzá mint
régész. A szegedi múzeumba
ugyanis 1907-ben levelet kül-
dött a csókai plébános, amely-
ben leírta: Léderer csókai ura-
dalmában, a Kremenyák nevû
dombon „sok a cifra cserép“,
tán érdemes lenne ott ásatáso-
kat folytatni. A szegedi múze-
umigazgató pedig Mórát küld-
te ki a munkálatok elvégzésére.

Visszatérve eredeti történe-
tünkhöz, hôsünk már idôs em-
ber volt, amikor egy csókai csa-
ládi összejövetel újabb tragédi-
át hozott számára: Károly öcs-
csével, fiával és a helyi számtar-
tóval automobilban utazva kelt
volna át egy tiszai pontonhí-
don, amikor a jármû a vízbe
esett. A számadó szívszélhû-
dést kapott és meghalt, a többi-
eket kimentették a szemtanúk,
ám Károly néhány nap múltán
tüdôgyulladásban elhunyt. A
második világháborús üldözte-
tést, az államosításokat remél-
hetôen már maga Lederer
Arthur sem érte meg. Emlékét
sok más mellett a csókai szôlô
és a terézvárosi Léderer-palota
ôrzi. R. B.

Lopott, hazudott, lebukott
Néhány héttel ezelôtt lopás
vádjával hallgatták ki azt a fér-
fit, aki ellen most már hamis
vád miatt is eljárás folyik. A fér-
fi a Teréz körút egyik boltjában,
amíg az eladó a pulttól elfor-
dult, ellopott egy Nokia mobil-
telefon-készüléket. Elfogták,
majd a rendôrségre kísérték,
ahol azonban másvalaki adatait
adta meg a sajátjai helyett.
Csakhogy hiába, mert az ügy-
ben intézkedô rendôrök a ren-
delkezésükre álló adattárban el-
lenôrizték azokat, így gyorsan
világossá vált, hogy az illetô fél-
re akarta vezetni ôket, sôt: való-
di személyazonosságára is
azonnal fény derült. Ha csupán
fals adatokat adott volna meg,
kevéssé súlyos következmé-
nyekkel kellene számolnia, ám
mivel egy másik valós személy
adataival próbált visszaélni, ha-
mis vád miatt jár el ellene a Bu-
dapesti Nyomozó Ügyészség.

Ellopott járókeret 
- aki tud róla, segítsen!
Elloptak egy kerekes járókeretet
a Nagymezô utcában egy idôs
asszony lakása elôl. Elképzelhe-
tô, hogy a tettesek nem értékesí-
tés céljából tulajdonították el az
eszközt, hanem csak "buliból"
vitték el. Ha valaki segítséget
tud nyújtani a károsult számára
nélkülözhetetlen járókeret visz-
szaszerzésében, kérjük, értesítse
a rendôrséget.

Szén-monoxid-mérgezés
Nemrég szén-monoxid-mérge-
zéssel szállítottak kórházba ki-
lenc embert egy Szinyei Merse
utcai, gázfûtéses pincehelyiség-
bôl, ahol zártkörû rendezvény
zajlott. Az eset az éjszakai órák-
ban történt, amikor többen fej-
fájásra, szédülésre kezdtek pa-
naszkodni. Kihívták a mentô-
ket, akik értesítették a tûzoltó-
ságot; a helyszínen megjelent a
rendôrség is. A rosszulléttel
küzdôket szén-monoxid-mér-
gezés gyanújával megfigyelésre
kórházba szállították, reggelre
már mindannyian tünetmente-

sek voltak. A helyiséget kiszel-
lôztették, majd a szivárgás oka-
inak feltárása érdekében a gáz-
mûvek szakemberei végeztek
vizsgálatot. Jelenleg nyomozás
folyik annak megállapítására,
hogy történt-e mulasztás.

"Cseles" autóvezetô
A rendôrség nyomozást rendelt
el egy VI. kerületi férfi ellen, aki
csellel próbálta visszaszerezni
jogosítványát. Az illetô gyakran
járt autóval Romániába, ahol
közlekedési szabálysértések so-
kaságát követte el, ezért az otta-
ni hatóságok visszavonták a ve-
zetôi engedélyét. ô ezt követôen
hazatért, és bejelentette a rend-
ôrségen, hogy elveszítette a jo-
gosítványát, ezért másikat sze-
retne igényelni. Ám arra nem
számított, hogy a román rend-
ôrség a szabálysértés és vissza-
vonás tényét közölve visszakül-
di az eredeti jogosítványt Ma-
gyarországra. A férfi egyhamar
tehát nem ülhet volán mögé, rá-
adásul újabb törvényellenes tet-
te miatt is felelnie kell. 

Bûnügyi régiókat 
létesített a BRFK
Bûnügyi régiókat hozott létre a
Budapesti Rendôr-fôkapitány-
ság (BRFK) az egyes meghatá-
rozott bûncselekménytípusok
eredményes felderítése érdeké-

ben. A kerületi rendôrkapitány-
ságoknak eddig elsôsorban az
volt a feladatuk, hogy a saját te-
rületükön próbáljanak meg
eredményesebbek lenni, az új
struktúra segítségével azonban
az információk megosztása és
az együttmûködés még hatéko-
nyabbá válik. A kerületi kapi-
tányságok mindegyike speciális
területet is ellát, vezetôik a he-
lyükön maradnak, de egyesek a
továbbiakban a régiók vezetôi-
ként is tevékenykednek. A Te-
rézvárosi Rendôrkapitányság a
továbbiakban az V-VI-VII. ke-
rületi betöréses lopások felderí-
tésében végez kiemelt feladatot.

Konzultatív fórum
Az országban egyedülálló kez-
deményezésként 2009. novem-
ber 28-án az E10 Közösségi és
Kulturális Színtér épületében
konzultatív fórumot szervez a
Terézvárosi Rendôrkapitány-
ság. A kezdeményezés célja a
közvetlen kapcsolatfelvétel a la-
kossággal és a közbiztonságot
érintô párbeszéd. A rendezvény
a magyar Helsinki Bizottsággal
közös projektként, angol minta
alapján valósul meg.

A Kék Hírek összeállításában
Juhász János alezredes, bûnügyi

osztályvezetô és Maczó László
alezredes, vizsgálati alosztály-

vezetô volt segítségünkre

A rendôrség közvetlen hívószáma 
lakossági bejelentésekhez: 461-8141

Vigyázat, szén-monoxid!
A szén-monoxid - CO - színtelen, szagtalan gáz, így amikor a leve-
gôbe kerül, nem feltétlenül észleljük. A szénvegyületek tökéletlen
égése során képzôdik, és erôsen mérgezô. 
(Nem tévesztendô össze a szintén mérgezô, ám enyhén savanykás
szagú szén-dioxid - CO2 -gázzal.) A vér hemoglobinjában található
vasatomokkal stabil komplexet, úgynevezett szén-monoxid-hemog-
lobint képez, miáltal a szervezet oxigénfelvételét és oxigénellátását
akadályozza. Alacsony koncentráció mellett, hosszabb idôn át belé-
legezve is igen veszélyes. A mérgezés tünetei: bágyadtság, fejfá-
jás, fáradtság, szédülés, hányinger, tüsszögés, súlyosabb esetben
ájulás, eszméletvesztés. Nagy koncentrációban akár rövid idôn be-
lül halált is okozhat. Szén-monoxid-mérgezés gyanúja esetén a
mentôk kiérkezéséig a szabad levegôn végzett mesterséges léle-
geztetés jelenthet segítséget.
A szén-monoxid gyakran rosszul mûködô gázkészülékbôl szivárog
a lakásba, illetve a kéményen keresztül is visszajuthat oda. Ezért
feltétlenül fordítsunk figyelmet a kémények és a gázkészülékek
rendszeres, évenkénti alapos tisztítására és karbantartására. A
gázkészülékkel ellátott helyiségekben biztosítsunk mindig megfele-
lô szellôzést. Megelôzhetjük a bajt szén-monoxid-érzékelô készülék
alkalmazásával is.

Kék hírek



Babsaláta
Hozzávalók: 30 deka nagy szemû bab, 1 pó-

réhagyma, 1 citrom, 10 deka paradicsom,

egy fej lila hagyma, 5 deka kukorica, 1 ba-

bérlevél, 3 deka porcukor, ecet, ôrölt bors,

olívaolaj.

A babot a babérlevéllel, sóval puhára

fôzzük. A póréhagymát karikákra, a para-

dicsomot kockákra, a lila hagymát vékony

szeletekre vágjuk. Ha mélyhûtött kukoricát

használunk, azt is puhára fôzzük, kihûtjük.

A citrommal, ecettel, sóval, olívaolajjal, cu-

korral salátalevet készítünk, és belekever-

jük az alapanyagokat. Tálalásig hûtôben

tartjuk.

Jókai-bableves
Hozzávalók: 30 deka szárazbab, egy füstölt

csülök, 10 deka sárgarépa, 10 deka petrezse-

lyemgyökér és egy csomó zöldje, 5 deka zel-

ler, 1 fej vöröshagyma, 2-3 gerezd fokhagy-

ma, liszt, zsír, fûszerpaprika, 2 deci tejföl,

ecet, 2 pár debreceni kolbász.

A megmosott csülköt és a beáztatott ba-

bot hideg vízben föltesszük fôni. Ha a hús és

a bab félig megpuhult, bezöldségezzük. Ha

minden megpuhult, a csülköt kiemeljük, és

magyaros rántással besûrítjük a levest. A

csülköt felkockázzuk, a debrecenit

karikkára vágjuk, és visszatesszük a leves-

be, amelyet betejfölözünk, és csipetkével tá-

lalunk. Ízlés szerint lehet ecetezni. 

Tipp: érdemes a csülköt is beáztatni, mert

így finom puha lesz a bôre.

Lencsepüré debreceni karajjal
Hozzávalók: 30 deka lencse, só, babérlevél,

bors, 60 deka kicsontozott karaj, fél pár deb-

receni kolbász, kömény, liszt, olaj, egy evô-

kanál paradicsompüré.

A megmosott lencsét a babérlevéllel sós

vízben megfôzzük, majd áttörjük, borssal

ízesítjük. A legegyszerûbb leturmixolni. A

karajt fölszúrjuk, beletesszük a debrecenit,

besózzuk, szórunk rá köményt, és olajjal lo-

csolgatva szép pirosra sütjük. Ha kész, ne-

gyedórányi pihentetés után fölszeleteljük, a

levébôl a liszttel és a paradicsompürével pe-

csenyelevet készítünk.

Tört bab hagymasalátával
Hozzávalók: 30 deka szárazbab, egy kisebb

fej vöröshagyma, só, bors, pirospaprika, 40

deka lila hagyma, 2 gerezd fokhagyma, fél

deci ecet, porcukor, zsír.

A babot 2-3 órára beáztatjuk. A finomra

vágott vöröshagymát a zsírban aranysárgá-

ra pirítjuk, megfuttatjuk benne a zúzott fok-

hagymát, megszórjuk pirospaprikával, föl-

engedjük csontlével (leveskockából is ké-

szíthetjük), és ebben a pörköltalapban puhá-

ra fôzzük a babot. Amikor szükséges, min-

dig pótoljuk a levét. A lila hagymát véko-

nyan fölkarikázzuk, sózzuk, majd a cukor-

ral, vízzel, ecettel salátalevet készítünk rá.

Ha a bab megpuhult, villával kissé összetör-

jük, és a lila hagymás salátával tálaljuk.

Babos melegszendvics
Hozzávalók: 8 szelet szendvicskenyér, 8 de-

ka vaj, 30 deka vörös bab (konzerv), 8 szelet

fôtt, füstölt tarja, 10 deka reszelt trappista

sajt.

A kenyereket vékonyan megvajazzuk,

majd elosztjuk rajtuk a lecsöpögtetett babot.

Rátesszük a tarját, és megszórjuk a reszelt

sajttal. Elômelegített sütôben vagy grillsütô-

ben addig sütjük, míg a sajt ráolvad a tetejé-

re, és aranysárgára pirul. Azon melegében

kínáljuk. B. K.
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Babos-lencsés
ínyencfogások
Hajdan az élelmezés legfontosabb alapanyagai voltak, 
mostanra az áruk drágult, a népszerûségük pedig csökkent 
– holott gazdagok ásványi anyagokban, D-vitaminban, 
és remek levesek, fôételek, saláták készíthetôk belôlük. 
Mostani receptajánlatunkban a hüvelyeseké a fôszerep. 



! Vérzik az ínye? A fogínysorvadás ma
már megelôzhetô, jól kezelhetô. Rende-
lônk várja a nyugatinál. Tel: 06-1-3323-782

! Kéménybélelés, furánflex, alumíni-
um, acél béléscsövek szerelése nyi-
tott - zárt égésterû (turbó) készülékek-
hez. Metal-Vill Kft. Mobil: 06-30-688-
3683, 06-70-518-1451
! GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ! HÉRA
cserépkályhaégôk, gázkonvektorok,
tûzhelyek, FÉG vízmelegítôk javítása,
karbantartása. Bán László, tel.: 220-
9765, 06-20-432-5598
! Fodrászt keresünk a Király utcába.
Telefon: 06-70-352-1459

! A Szilárd Segítség otthonápolási
szolgálat a beteg lakásán vállal szak-
ápolást, gyógytornát, betegfelügyeletet
Hívjon bizalommal! Tel: 708-1927, 06-
20-401-59-11, 06-20-578-07-45,

szilárdsegitseg@citromail.hu, www.szi-
lardsegitseg.tvn.hu
! Francia és angol nyelvoktatást, kor-
repetálást vállalok a Nyugatinál! Kérés-
re házhoz megyek. Tel: 06-70-308-
8012, email:denesi.erzsebet@g-
mail.com
! Drágakô (briliáns) aranyékszer, régi
törtarany és ezüst evôeszközök, dísz-

tárgyak vásárlása készpénzért a legma-
gasabb áron. Tekintse meg a Google-
ben a Lui's galériát. Email: lakatos@m-
conet.hu Keressen fel a II. Margit krt 51-
53. Lui's Galéria Tel: 316-36-51
! ELADÓ vagy KIADÓ irodának! Pod-
maniczky utcában 75 nm-es 2,5 félszo-
bás III. emeleti, utcai, szép polgári lakás
eladó közepes állapotú, gáz egyedi fû-
tésû, lifes házban. Ár: 19,5 Millió Ft. Ki-
adó bútor nélkül 80.000,-Ft./hó+rezsi +
Áfa. Érdeklôdni: 06-30-398-4820

Apróhirdetések
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AZ ANTIKVÁRIUM
VÁSÁROL

könyveket, könyvtárakat, képeslapo-
kat, térképeket, hanglemezeket,

DVD-ket, festményeket, grafikákat,
vitrintárgyakat, 

valamint teljes hagyatékokat.
Díjtalan kiszállás,

azonnali készpénzfizetés!
1065 Budapest, Hajós u. 7.
Nyitva: hétköznap 10–18,

szombat 10–14.
Tel.: 06-20 364-8262 Tel./fax: 332-0243

Beküldési határidô: 22000099..  ddeecceemmbbeerr  44..
Cím: TERÉZVÁROS

szerkesztôsége
1067 Bp., Eötvös u. 3.
Legutóbbi rejtvényünk megfejtése:
Szeresd az igazságot, 
de bocsáss meg a tévedésnek!
Az Opera Antikvárium 2500 Ft-os
vásárlási utalványát nyerték:
Ujhelyi Sándorné, 1064 Podmaniczky u. 
Szigeti Angéla, 1063 Bajnok u. 
Balogh Elemér, 1065 Nagymezô u. 
A nyereményeket postán küldjük el.

Terézváros 
hirdetésfelvétel

Telefon: 06-20 936-9320
06-1 351-7972

Fax: 06-1 351-7972
e-mail: derie@enternet.hu

bolanowski.dora
@terezvaros.hu

Készenléti telefonügyelet a Terézvárosi
Gyermekjóléti Szolgálatnál

Ha bajban van, meghallgatjuk, megoszthatja gyerme-
kével, családjával kapcsolatos gondjait, segítünk! Te-
lefonáljon hétköznap 18.00 órától, vagy hétvégén és
ünnepnapon egész nap a 344-6060-as telefonszámon.
Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat, VI., Király u. 82.
fszt. 1. Tel.: 344-6060, 344-6064

Ovis-hívogató
a Két

Tannyelvûbe
A leendô elsô 

osztályosokat várják
szeretettel ingyenes
játékos német nyelvi
elôkészítô foglalkozá-
sokra hétfônként 16
órától a Terézvárosi 

Két Tannyelvû
Általános Iskolában. 

A foglalkozásokat
Borosné Kapus

Bernadette (Detti néni)
tartja.

Cím : 1065 Bp. Pethô
Sándor u. 4. 

! Ingyenes, ingatlanértékesítési és
bérbeadási tanácsadás, lakástulajdo-
nosoknak. Igény esetén azonnali segít-
ség az eladásban, bérbeadásban. T:
06-30-729-75-46 Szép Napot!

! TÁRSKERESÉS gyorsan, hatéko-
nyan, minden korosztálynak a VI. kerü-
letben. Leinformált ügyfélkör, fényké-
pes adatbázis! 12 éves múlt. 302-7324

FOGSZABÁLYOZÁSI
AKCIÓ! 

Rendkívüli 30%-os
árengedmény 

porcelán-, és fém rögzített,
illetve minden típusú

kivehetô készülékekre;
testvéreknek extra
10% kedvezmény

december 31.-ig!
Részletfizetés is 

lehetséges! 
Dr. Vasicsek János,

20/444-9243 
Szent István krt. 28.




