
14–15. oldal  interjú

„Mindig felemelő érzés
az Opera színpadára állni”

10. oldal  közös ügyeink

A Rippel fivérek
a SportPontban

Megkezdődött a palotaper
másodfokú tárgyalásaTe

r
éz

vá
r

o
s

K
öz

él
et

i, 
K

ul
tu

rá
lis

 
és

 é
le

tm
ód

m
ag

az
in

   
 

M
eg

je
le

ni
k 

ha
vo

nt
a 

ké
ts

ze
r

20
18

. f
eb

ru
ár

 1
5.

 
w

w
w

.t
er

ez
va

ro
s.

hu

4–5. oldal 
fóKusz – ingaTlanpereK

TerezVaros_20180215_01-28.indd   3 2018. 02. 12.   22:04:25



2 közérdekű információk Terézváros 2018. február 15. Terézváros 2018. február 15. tartalom 3

Önkormányzati fogadóórák
tisztségviselők
Név TiszTség iNTézméNy A fogAdóórA idŐpoNTjA

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

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

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

listán megválasztott képviselők

Név iNTézméNy Neve és Címe  A fogAdóórA idŐpoNTjA

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

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

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

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

országgyűlési képviselő  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az állandó bizottságok elnökeinek, 
tagjainak névjegyzéke 

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

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

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

Választókerületek képviselői

evK.    Név                   iNTézméNy  A fogAdóórA idŐpoNTjA

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

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

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

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

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

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

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

Megkezdődött 
a palotaper
másodfokú tárgyalása

6.  közös ügyeink   Terézvárosban érték

 az egészség

7. közös ügyeink   szakmai nap 

 a Játékvár Óvodában

10. közös ügyeink   A rippel fivérek 

 a sportPontban

11. közös ügyeink  film készült a TeGosz-ról

 erzsébet- és Terézváros általános 

 Ipartestület felhívása és ajánlása

12. mozaik    operavizsga a zeneakadémián

 A magyar széppróza napja: február 18.

 Akadémialátogatás

13. mozaik    A rendőrség hírei

14–15. interJÚ  „Mindig felemelő érzés az opera  

 színpadára állni”

16. színház   Amikor bizánc elesett

17. irodalom   Temesi ferenc 1968

20.  étlapozó   Indokolatlan túlárazás

21.  konyha   főzzünk együtt pisztáciából

22. gyerekVilág  Teremfoci a Derkovitsban

23. életmód   figyeljünk a jelekre!

24. hirdetmény/apróhirdetés

25. hiVatalos Verzió  Az ajándékozás

 jogi hatásai II.

26–27. programok

színes terézVáros
Hangulat, 1957

a Hirdetések 
feladHatók
a sajtóirodán:
Telefon: 06 1/342-0905, 
2451-es mellék
E-mail: sajto@terezvaros.hu

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

terézváros közéleti, kulturális és életmódmagazin

kiadó: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
felelős szerkesztő: Brém-Nagy Ferenc 
laptervező: Balázs Norbert
szerkesztőség címe: 1067 Budapest, Eötvös utca 3.
e-mail: szerkesztoseg@terezvaros.hu, foszerkeszto@terezvaros.hu
nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Lajosmizse 
felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató  terjesztés: Magyar Posta Zrt.

közös ügyeink
Tágasabb és zöldebb 
lesz a Jókai tér

8–9.

mozaik
Magyar cirkuszsikerek

13.

4–5.

Irodalom, ünnep
Lesz napja mostantól a magyar 
prózának, a líra és a dráma után 
külön ünnepet kap az irodalom-
nak ez az ága is. S nem is mi len-
nénk, ha nem mindjárt kettőt is. 
A Magyar Írószövetség választ-
mánya döntött, Jókai Mór szüle-
tésnapja, február 18-a legyen a 
magyar széppróza napja, a Ma-
gyar Könykiadók és Könyvterjesz-
tők Egyesülete (MKKE) április 14-
ét, Esterházy Péter születésnapját 
javasolta a magyar próza napjá-
nak. Nem tudni, hogyan alakul-
nak majd a történések, ismerve 
viszonyainkat, vélhetően ki-ki hi-
te szerint tekinti majd valame-
lyik napot autentikusnak. A 80-as 
évek végén egy nagyobb levegő-
vételnyi ideig eltűnt a magyar iro-
dalomból a 20. század majd’ egé-
szét végigkísérő, csak veszteséget 
és különféle frusztrációt termő 
népi-urbánus ellentét, a könyvki-
adás, vele az irodalom kiszaba-
dult a diktatúra kalodájából. Nem 
kellett már öt-hét évet várni a 
kézirat leadásától egy könyv meg-
jelenéséig, a cenzorok figyelme is 
kihagyott, ma már elképesztőnek 
tetsző példányszámban jelentek 
meg könyvek, és nem csak pony-
va, irodalom is. Azt lehetett hin-
ni, felszabadulnak sokáig vissza-
fojtott energiák, a megosztottság 
lassan elpárolog. Másként lett. 
Mintha fátum lenne, visszatért, 
talán fokozottabban, mint előt-
te. S közben az irodalom is veszí-
tett társadalmi presztizséből, pe-
dig ez az, amiben egy közösség 
megfogalmazza magát. S most 
itt állunk, két prózanappal. Lehet, 
hogy hitalapon dől majd el, ki, 
melyiket tartja igazinak, de nem 
baj, ha kettő lesz belőle. Ameny-
nyiben kétszer egy évben kerül a 
figyelem előterébe a magyar pró-
za, azzal mindenki nyer.
 bréM-NAGy fereNc

18–19.
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Megkezdődött a palotaper másodfokú tárgyalása

Az előzményekhez tartozik, hogy a Fővárosi 
Törvényszék tavaly januárban társtettesként 
különösen nagy vagyoni hátrányt okozó 
hűtlen kezelés bűntett elkövetése miatt bör-
tönben letöltendő szabadságvesztésre és 
pénzbírságra ítélte azokat a volt MSZP-s és 
SZDSZ-es önkormányzati képviselőket, akik 
még 2004-ben szavazatukkal szentesítették 
két nagy értékű Andrássy úti palota (3. és 47. 
szám) versenyeztetés nélküli, törvénysértő 
értékesítését.

A szabadságvesztések végrehajtását kü-
lönböző időtartamú próbaidőkre felfüggesz-
tette a bíróság. Fürst György, Terézváros volt 
alpolgármestere és Hatvani Csaba, a teréz-
városi önkormányzat szocialista képviselő-
jének kivételével a bíróság előzetes mentesí-
tésben részesítette az elítélteket. Az ítélet sze-
rint a vádlottaknak – az Andrássy út 3. szám 
alatti palotaépület eladásával okozott kárral 
megegyező összeget – 131,7 millió forintot és 

ennek 2004-től számított törvényes kamatát 
– körülbelül 100 millió forintot – kell egye-
temlegesen megfizetniük a terézvárosi ön-
kormányzatnak. Ez azt jelenti, hogy összesen 
csaknem 232 millió forintot kell kártérítés-
ként fizetniük. A Fővárosi Törvényszék ítéle-
te nem lett jogerős, az ügyész ugyanis súlyos-
bításért, a hosszabb időre szóló végrehajtan-
dó szabadságvesztésért, illetve közügyektől 
való eltiltásért, a vádlottak pedig felmenté-
sért fellebbeztek.

A másodfokú eljárás első tárgyalásán ki-
lenc vádlott vett részt, betegségre hivatkoz-
va nem jelent meg Fürst György egykori te-
rézvárosi alpolgármester, a per másodrendű 
vádlottja sem.

A tárgyalás elején a bíróság ismertette 
az első fokon meghozott ítéletet, valamint a 
fellebbezéseket, majd dr. Bóta László ügyész 
mondta el perbeszédét. Ő azt indítványozta, 
hogy a vádlottak az első fokon kiszabottnál 
hosszabb büntetést kapjanak, s mellőzzék 
a végrehajtás-felfüggesztést is. A letölten-
dő szabadságvesztés mellett az ügyész sze-
rint az előzetes mentesítés mellőzése is in-
dokolt lenne. (A mentesítés azt jelenti, hogy 
a vádlottak nem minősülnek büntetett előé-
letűnek, tehát erkölcsi bizonyítványt is kap-
hatnak.) A perbeszéd szerint az első fokon 

eljáró bíróság nem értékelte kellőképpen a 
súlyosító körülményeket. Az ügyész emlé-
keztetett arra, hogy az államháztartási tör-
vény főszabályként a nyilvános, pályáza-
ti értékesítést írja elő az önkormányzati va-
gyonra, amitől csak indokolt esetben lehet 
eltérni. Mint mondta, a vádlottak önkor-
mányzati képviselőként zömében felsőfo-
kú végzettségű emberek, akik tisztában kel-
lett, hogy legyenek képviselői jogaikkal, va-
lamint a kötelezettségeikkel is.

– A képviselőknek fel kell készülniük a 
döntések meghozatalára, felelősen, önállóan 
kell határozniuk – emelte ki a vád képviselő-
je, aki arra is rámutatott, hogy az eljárás so-
rán bebizonyosodott, hogy a két szóban for-
gó ingatlan eladása során több, a kiválasztott-
nál jobb vételi ajánlat is érkezett a terézváro-
si önkormányzathoz, mégsem azok mellett 
döntöttek. Sőt, a testület elé a legkisebb ösz-
szeget tartalmazó iratanyag került, így az ön-
kormányzat szempontjából legkedvezőtle-
nebb üzlet köttetett meg.

Dr. Bóta László perbeszédében arra is 
utalt, hogy a most vádlottként szereplő kép-
viselők az eljárásban felszínre került adatok 
szerint tudatosan szegték meg hivatali köte-
lezettségüket (amikor nem a legjobb aján-
latot fogadták el), éppen ezért az első fokon 

Borbás Virág Bernadett előadó bíró, 
Máziné dr. szepesi erzsébet 

tanácsvezető bíró 
és dr. Halász irén szavazó bíró

Perbeszédekkel és az utolsó szó 
jogán tett nyilatkozatokkal vette 
kezdetét a palotaper másodfokú 
eljárása február 7-én, majd folyta-
tódott február 9-én a Fővárosi Íté-
lőtábla Máziné dr. Szepesi Erzsé-
bet vezette tanácsa előtt.
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meghozott ítéletekben szereplő büntetések 
nem kellő súlyúak az ügyészség álláspontja 
szerint.

A sértetti fél, Terézváros önkormányzatá-
nak képviseletében dr. Csomós Tamás mon-
dott perbeszédet, amelyben egyebek mellett 
arra kérte a Fővárosi Ítélőtáblát, hogy mind-
két Andrássy úti épület esetében ítéljék meg 
polgári jogi igényüket, összesen 333 millió 
forintban.

Mint mondta, az első fokon eljáró bíró-
ság rendkívül széles körű, mindenre kiterje-
dő alapos bizonyítás során állapította meg a 
tényállást. Indítványában a bűnösség megál-
lapítását kérte, s utalt arra, hogy az egyes íté-
letek belső aránytalanságot mutatnak. Ki-
hangsúlyozta, hogy néhány vádlotti védeke-
zéssel ellentétben véleménye szerint nincs 
szó politikai ügyről, az eljárás nem volt kon-
cepciós. Mivel igen nagy értékű ingatlanok-
ról van szó, s a tendenciózus magatartás is 
fellelhető az ügyben, indokolt a büntetőjogi 
felelősségre vonás és a sértett polgári jogi igé-
nyének kielégítése is.

A vádlottak védői a perbeszédekben több 
esetben hivatkoztak arra, hogy az önkor-
mányzati képviselők jó szándékkal és a hiva-
tali dolgozók által előkészített anyagot megis-
merve hoztak döntést. A törvényesség őre, a 
jegyző is ellenjegyezte az előterjesztéseket és 
a felügyeleti szervek sem emeltek kifogást a 
jogszerűséggel kapcsolatban.

Fürst György ügyvédje képzeletbeli vá-
rosnézésre invitálta a bíróság tagjait, így be-

mutatva azt, hogy míg a jelenleg is önkor-
mányzati tulajdonban lévő belvárosi ingat-
lanok állapota siralmas, addig az értékesített, 
befektetőkhöz került épületek láthatóan jó 
gazdák kezébe kerültek, s példaként megem-
lített több Kodály köröndi, illetve Andrássy 
úti ingatlant. (Az ügyvéd több épületről állí-
totta, hogy a terézvárosi önkormányzat tulaj-
donában vannak, miközben ez tényszerűen 
nem igaz – a szerk.)

A vádlottak közül többen arra hivatkoz-
tak, hogy az eladás egyfajta sürgető kényszer 
volt, mivel a rossz anyagi helyzetben lévő ön-
kormányzatnak forráshoz kellett jutni, a fel-
újításra szoruló, lerobbant épületektől pedig 
mielőbb meg kellett szabadulni, hiszen azok 
fenntartása is nagy költségekkel járt vol-
na, nem beszélve a műemléki védettséget is 
szem előtt tartó rekonstrukcióról. A védeke-
zések között az is elhangzott, hogy az egykori 
képviselők politikusként, a frakciófegyelem-
nek megfelelően hozták meg a döntéseiket és 
nem kérdőjelezték meg a szakemberek által 
összeállított anyagok valóságtartalmát.

A február 9-ei tárgyaláson (bár beteg-
ségre panaszkodva, de) már megjelent Fürst 
György is. A másodrendű vádlott, Terézvá-
ros egykori alpolgármestere előzetesen sze-
mélyi körülményeiről tájékoztatta a bíró-
ságot. Ebből egyebek mellett kiderült, hogy 
sem ingatlantulajdona, sem gépjárműve, sem 
cégtulajdona nincs. Jelenleg csupán magán-
vállalkozásából van jövedelme, ami a gyerek-
tartás levonása után átlagban, havonta 270 

ezer forint. Ebből aligha tudja majd kifizetni, 
a kirótt pénzbüntetést.

Fürst György az utolsó szó jogán hosszas 
érveléssel mutatta be, hogy vélekedése szerint 
sem ő, sem vádlott-társai nem követték el a 
terhükre rótt cselekményeket. Egyenként em-
lékezett meg az eljárás közben elhunyt vádlot-
takról, s utalt arra is, hogy a végzetes történé-
sekhez a meghurcoltatások okozta pszicho-
szomatikus betegségek is hozzájárulhattak. 
A következőkben az eljárásban most vádlott-
ként a bíróság előtt állók szerepét is sorra vet-
te, s mindannyiuk esetében arra jutott, hogy 
becsületes emberek lévén semmiképpen sem 
követhettek el szándékosan olyan cselek-
ményt, ami Terézvárost megkárosította volna.

Gondolatmenetében egészen odáig ment, 
hogy a népképviseleti demokráciát emleget-
ve kijelentette: a képviselő nem tehető fele-
lőssé egy leadott szavazatért. Vélekedése sze-
rint az önkormányzatot nem is érte kár, s a 
törvényességi felügyeletet gyakorló szervek 
sem emeltek kifogást. Szerinte a döntéseket 
megalapozva, előre meghirdetett politikai 
programjuknak megfelelően, s a várt ered-
ményt elérve hozták meg, ez is azt bizonyít-
ja, hogy nem bűnösök. Fürst György végeze-
tül kijelentette: büszkén tud végigsétálni az 
Andrássy úton és nézi, hogy az általuk érté-
kesített épületek sorsa végül rendeződött.

A palotaper másodfokú eljárása február 
28-án további vádlottak utolsó szó jogán tett 
nyilatkozatával folytatódik, s a tervek szerint 
ezen a napon ítélet is születik az ügyben.

Dr. gila pál és dr. Csomós tamás, 
az önkormányzat jogi képviselői és 
dr. Bóta lászló ügyész
(a vádlottak nem járultak hozzá,
hogy fénykép készüljön róluk.)
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Terézvárosban érték az egészség

A kerület összes háziorvosi rendelőjének fel-
újítását – a Terézvárosi Egészségügyi Szolgá-
lat korszerűsítését magában foglaló kétéves 
egészségügyi programot kiegészítve az elmúlt 
évtizedek legnagyobb léptékű orvostechnikai, 
diagnosztikai műszerbeszerzésével – összér-
tékben 1 milliárd 300 millió forintból valósít-
ja meg az önkormányzat – hangsúlyozta Papp 
László. – A projekt tervezésekor azt a célt fo-
galmaztuk meg, hogy a rendszeresen megtar-
tott betegségmegelőző ingyenes szűrővizsgá-
latokon az intézmények támogatásán túl az 
önkormányzat erejéhez mérten járuljon hoz-
zá ahhoz, hogy a Terézvárosban élők 21. szá-
zadi színvonalú ellátást kapjanak, a szakdolgo-
zók pedig a kor követelményeinek megfelelő 
körülmények között dolgozzanak. Azt is fon-
tosnak tartottuk, hogy hatékonyabbá váljanak 
az energetikai, hűtési-fűtési rendszerek és biz-
tonságosabbá az elektromos hálózati elemek – 
tette hozzá.

A megvalósítás részleteiről szólva elmond-
ta, az első ütemben teljesen megújult a Szon-
di utca 49.-ben és a Bajcsy-Zsilinszky út 33.-
ban található háziorvosi rendelő. A második 
ütemben három – az Eötvös és a Szív utcában, 
valamint a Szondi utca 11.-ben lévő – rende-
lő teljes körű rekonstrukciójára kerül sor. Az 
Eötvös utcában a napokban adták át a mun-
katerületet a kivitelező részére és már folya-
matban van a másik két rendelő rekonstruk-
ciójának előkészítése.

– A teljes körű felújítás nemcsak a beteg-
várók, a vizsgálók, az orvosi szobák, az öltö-
zők és a mellékhelyiségek rendbetételét jelen-
ti, hanem magában foglalja a berendezések, a 
nyílászárók, valamint a „láthatatlan vagy lai-
kus szemmel kevésbé érzékelhető elemek”, a 
gépészeti, energetikai rendszerek korszerűsí-
tését, cseréjét is – jegyezte meg.

Papp László szavai szerint a Terézváro-
si Egészségügyi Szolgálat épületében tavaly 
megkezdett, az idén folytatódó felújítás lénye-
gében megalapozza a szakrendelő későbbi tel-
jes arculati megújulását. A vizesblokkok, a gé-
pészeti, az energetikai, az elektromos rendszer 
korszerűsítését követően válik tervezhetővé a 
gyógyító munka feltételeit, a betegek kényel-

mét a jelenleginél jobban szolgáló belső terek, 
a rendelők, a várótermek praktikusabbá, esz-
tétikusabbá tétele.

– Az önkormányzat 103 millió forintot 
nyert a kormány Széchenyi 2020 program-
ján belül az energiafelhasználás hatékonyságát 
szolgáló épületenergetika pályázaton, amely-
hez a képviselő-testület legutóbbi ülésén meg-
szavazta az önrész biztosítását – mondta az al-
polgármester. – Nagy valószínűséggel a hónap 
végére az önkormányzat birtokában lesz a tá-
mogatási szerződés, az önkormányzat a terve-
zett felújítás megvalósításával egyidejűleg cél-
szerűnek látta, ha egy 300 millió forintos saját 

erős beruházással kiépíti az épület központi 
klimatizációját, szellőző-, hő- és füstelvezető, 
valamint tűzvédelmi rendszerét. A TESZ fő- 
és melléképületében egyaránt elvégezteti a tel-
jes körű gépészeti, a vizes és elektromos felújí-
tását – fűzte hozzá.

Papp László örömmel számolt be arról, 
hogy az infrastrukturális fejlesztéseken túl 
folytatódik az a 2017-ben a TESZ és az ön-
kormányzat által – egyharmad-kétharmad 
arányban – közösen finanszírozott, összesen 
108 millió forintból megvalósított projekt is, 
amely az elavult műszerek cseréjét, a koráb-
ban hiányzó, a gyógyító munka hatékonysá-
gát, a gyorsabb és pontosabb diagnózis felállí-
tását segítő berendezések és eszközök beszer-
zését célozza.

A tervek szerint hasonló nagyságrendű 
eszközbeszerzési programon belül a gyer-
mekfogászat és a szájsebészet új fogászati 
kezelőegységeket kap, hematológiai auto-
mata beszerzésével növelik a labor kapa-
citását, a kardiológia újabb EKG-berende-
zéssel gyarapodik és komoly informatikai 
fejlesztéssel korszerű medikai rendszert 
építenek ki. Ez utóbbinak köszönhetően a 
jövőben a különböző leletekkel nem a be-
tegeknek kell rendelőről rendelőre vándo-
rolni, ugyanis a vizsgálatok eredményei a 
szakorvosok számára azonnal hozzáfér-
hetővé válnak. További fejlesztéssel pedig 
a háziorvosok is közvetlenül elérhetnék a 
szakrendelőkben keletkezett egészségügyi 
információkat. 

Az alpolgármester mintegy zárszóként 
úgy fogalmazott, bízik benne, hogy a fej-
lesztések kapcsán az ellátórendszer színvo-
nalában megmutatkozik majd, hogy az ön-
kormányzat a kerületben élők egészségét ki-
emelten fontos értéknek tartja. 

Kényelmes, letisztult stílusú, nyugalmat árasztó, egységes arculatú be-
tegvárók, korszerű vizsgálók kialakítása, környezettudatos energetikai, 
gépészeti korszerűsítések, megújuló informatikai rendszer, pontosabb, 
gyorsabb diagnózis felállítását, az egyes betegségek kezelését hatéko-
nyan segítő eszközök beszerzése – foglalta össze címszavakban Papp 
László gazdálkodásért és fejlesztéspolitikáért felelős alpolgármester azt 
a nagyszabású programot, amelyet a terézvárosi önkormányzat az itt 
élők jobb egészségügyi ellátása érdekében hajt végre.

Papp László alpolgármester

Új ultrahangkészülékkel is 
 gyarapodott a Tesz 
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szakmai nap a Játékvár Óvodában 

Házigazdaként Horváth Zoltánné, a Játékvár 
Óvoda vezetője elmondta, amikor a szakmai 
nap ötlete felmerült, arra gondoltak, egy ilyen 
rendezvény nemcsak arra jó, hogy kötetlenül 
beszélgetve jobban megismerjék egymást, de 
arra is remek alkalmat kínál, hogy megosszák 
egymással tapasztalataikat, ötleteiket. 

Farkasné Egyed Zsuzsa, a Patrona Hungari-
ae Óvoda vezetője köszöntőjében úgy fogalma-
zott: a találkozó résztvevői történelmi pillanat 
részesei, ugyanis húsz évvel ezelőtt fordult elő 
utoljára, hogy a kerület összes intézményének 
munkatársai egy szakmai napon összegyűltek. 

Az óvodavezetők közelmúltban megalakult 
munkaközössége fontosnak tartotta, hogy ezt 
a feledésbe merült hagyományt felelevenítsék. 

A délelőtti programban elsőként Virágné 
Nagy Éva közoktatási szakértő és mesterpeda-
gógus az Árulkodástól a bántalmazásig címmel 
tartott előadást. A szakértő részletesen elemez-
te az áldozattá és a bántalmazóvá válás folya-
matát, megelőzésében, felismerésében, kezelé-
sében hangsúlyozva a család, a pedagógusok és 
a szakemberek szerepét. 

Első hallásra meglepőnek hangzik, de a 
bántalmazás tényének napvilágra kerülését 

nagymértékben segíti, ha kicsi korától kezdve 
környezete a gyermek – sajnos gyakran árul-
kodásnak minősített –, valójában a tanult sza-
bályok megsértésére vonatkozó jelzéseit értőn 
fogadja. Könnyen előfordulhat ugyanis, ha a 
gyermeket megbüntetik, árulkodónak bélyeg-
zik, a későbbiekben akkor sem kér segítséget 
a felnőttektől, amikor súlyosan bántalmazzák. 

Szabóné Bánfalvi Katalin mediátor, a Teréz-
városi Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezető-
je előadásában a konfliktuskezelés műhelytit-
kait osztotta meg a jelenlévőkkel. 

Pápai Tibor, a Honvédkórház sürgősségi 
osztályának vezetője az újraélesztés technikáit 
mutatta be és adta át az olykor életmentő első-
segélynyújtás alapismereteit. 

Barkóczi Marianna, a Fasori Kicsinyek 
Óvoda vezetője előadásában az óvodából az 
iskolába lépés zavartalanságát biztosító peda-
gógiai feladatokat, szakmai fogásokat foglal-
ta össze. Hangsúlyozta, ez a váltás kardinális 
kérdésként jelenik meg nemcsak a gyermek, 
de az egész család életében. Az óvoda, az isko-
la és a család hármas egységének, harmonikus 
együttműködésének meghatározó szerepe van 
abban, hogy ez a folyamat zökkenőmentesen 
menjen végbe. 

Délután a jelenlévők aktív részvételével a 
tornateremben a mozgásfejlesztés lehetőségeit, 
célirányos gyakorlatait vették számba.

Szakmai napot tartottak a terézvárosi óvodapedagógusok. A febru-
ár 12-én a Játékvár Óvodában megrendezett egész napos eseményen 
olyan fontos kérdések és jelenségek kerültek napirendre, amelyekkel 
munkájuk során nap mint nap találkoznak az intézmények dolgozói. 

ingyenes LAKossági 
tAnfoLyAmoK
2018 márciusától a terézvárosi lakosok számára

2018 március végétől a terézvárosi lakosok részére újra ingyenes la-
kossági tanfolyamok indulnak. folytatódik a 2017 őszén nagy siker-
rel indított németnyelv-tanfolyam haladó szinten, illetve elegendő 
létszámú jelentkező esetén német kezdő csoport is indul a megszo-
kott angolnyelvtan-folyamokon és számítógép-felhasználói képzé-
seken kívül. A nyelvi és számítástechnikai oktatás megszervezésé-
nek az a célja, hogy azoknak is lehetősége legyen a tanulásra, akik-
nek más tanfolyamok nem elérhetők. A képzés eredményeképpen 
a résztvevők a hétköznapi nyelvi és informatikai kommunikációhoz 
szükséges alapvető ismeretanyagot sajátíthatják el. 

ebben a félévben is tervezzük három szinten az angol nyelvi kurzust. 
A résztvevők kezdő, haladó és továbbhaladó csoportokban bővíthe-
tik ismereteiket.

A számítógépes ismereteket nyújtó tanfolyamokat tematikus formá-
ban újjászervezve indítjuk, megfelelő létszámú jelentkező esetén. To-
vábbra is megmarad a kezdő szint, ahol az alapismereteken kívül in-
ternethasználatot tanulhatnak a diákok; a szövegszerkesztési isme-
retek keretében a Worddel, a táblázatkezelő ismeretek keretében az 
excellel ismerkedhetnek meg a résztvevők. Újdonság a multimédiás 
alkalmazások és a programozáscsoportok lesznek. Az előbbi keretein 
belül elsősorban a Paint és a PowerPoint program rejtelmeit fedezhe-

tik fel a tanulók, míg az utóbbi esetén alapfokú programozási ismere-
tekre tehetnek szert a hallgatók.   

A képzések 30 óra – kb. 8 hét – időtartamúak. A tantermeket az ön-
kormányzat biztosítja a kerületi iskolákban. Az oktatást kerületünk-
ben tanító, szakképzett számítástechnika- és nyelvtanárok végzik. A 
kurzus befejeztével a programot eredményesen teljesítő résztvevők 
emléklapot kapnak. Az eredményes teljesítés egyik feltétele a tanórák 
legalább 80 százalékán való részvétel. 

A képzéseken Terézváros felnőtt lakói vehetnek részt, életkortól és 
képzettségtől függetlenül. 

A megnyitó ünnepséget 2018. március 20-án, 16.30-kor tartjuk
az eötvös 10 Közösségi és Kulturális színtér színháztermében.
(1067 Budapest, eötvös u. 10.)

A kurzusokra jelentkezni a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán 2018. március 9-ig személyesen – lakcímkártya bemuta-
tásával – lehet. A számítástechnika-tanfolyamra jelentkezőktől kér-
jük, hogy egy kérdőívet töltsenek ki, a csoportok megfelelő kialakítá-
sa érdekében.

A jelentkezési lapok letölthetők a hivatal honlapjáról, illetve kérhetők 
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.

Az aláírt jelentkezési lapok leadhatók és bővebb információ kapható 
az átszervezett számítástechnikai csoportok tananyagáról: terézvá-
rosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodája, 1067 Budapest, 
eötvös u. 4.
további információ: www.terezvaros.hu

A szakmai nap résztvevői
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Tágasabb és zöldebb lesz a Jókai tér

A Jókai tér felújítása iránt érdeklődő lakos-
sággal az önkormányzat részéről Simonffy 
Márta kultúráért és humánterületekért fele-
lős alpolgármester, Bundula Csaba vagyon- 
és jogi ügyekért, a tájékoztatásért felelős al-
polgármester és Matus István főépítész, a két 
tervező, Szakács Barnabás és László Viktor, 
Hegyi András, a körzet önkormányzati képvi-
selője, valamint két ellenzéki képviselő, Wizer 
László Ernőné és Heltai László folytatta a ta-
valy decemberben megkezdett párbeszédet.

Elöljáróban Bundula Csaba kijelentette: 
az önkormányzat határozott célja, hogy kon-
cepciójában egy irodalmi ihletettségű, a mos-
taninál szebb, tágasabb, nagyobb zöld felület-
tel rendelkező, nem mellékesen a teret körül-
vevő házakban élők nyugalmát nem zavaró, 
ezáltal számukra is kedves köztér jöjjön létre. 
Ez utóbbi elvárásnak megfelelően a tervezők, 
Szakács Barnabás és László Viktor a korábbi 
fórumon résztvevők minden megvalósítha-
tó kérését teljesítették, ötleteiket, javaslataikat 
messzemenően figyelembe vették és beépítet-
ték a továbbgondolt, de még mindig nem vég-
leges tervekbe.

A módosításokat sorolva az alpolgármes-
ter elmondta: a lakók felvetéseinek megfele-
lően a téren három olyan játékot helyeznek 
el, ami a gyerekek szórakozását szolgálja. A 
tér összképét régóta elcsúfító gáznyomás-
szabályozó helyén – a kéréseknek eleget té-
ve – nem szökőkutat, hanem feszített víztü-

kör alatt egy olvasmányrészletet tartalmazó 
kőtáblát helyeznek el. A hangzavartól tart-
va, a lakók által vitatott létjogosultságú szín-
pad helyett egy olyan olvasósarkot gondoltak 
ki, amelyet három oldalról hatalmas zöld sö-
vényfal vesz majd körül. Igazi különlegesség-
nek számít, hogy az egybefüggő levélfelületre 
izgalmas, kreatív animációkat, 3D-installáci-
ókat lehet majd vetíteni.

Tájékoztatása szerint egy behajtani tilos, 
kivéve célforgalom tábla kihelyezésével az 
egyik legnehezebb kérdésre, a tér körüli forga-
lom csillapítására is sikerült megoldást találni. 
Mint mondta, a korlátozással meg lehet előz-
ni, hogy a parkolóhelyet kereső autók a tér kö-
rül kerengjenek.

Az alpolgármester elmondta, az önkor-
mányzat elfogadta a lakók javaslatát, hogy a 

Bizonyára szép számmal akadnak olyanok, akik megkérdőjelezik, hogy 
épülhet egy olyan tér a város kellős közepén, ahol lehet üldögélni, be-
szélgetni vagy egy vízjáték mellett csak csöndesen elmélázni. Ahol a 
kerti hangulatot árasztó, zöld növényekből kialakított olvasósarokban 
lehet olvasgatni, időnként a magyar kortárs irodalom képviselőivel ta-
lálkozni. A terézvárosi önkormányzat január 29-i, Jókai tér felújításáról 
szóló fóruma azt bizonyítja, hogy mindez nagyon is lehetséges. Az iro-
dalom köré szőtt koncepció alapján megszületett felújítási terv megva-
lósítása már ősszel megkezdődhet, az újjávarázsolt közösségi teret vár-
hatóan 2019 első felében vehetik birtokba a terézvárosiak.

A fórumon bemutatták az előző 
találkozó óta a lakók kéréseit szem 

előtt tartva frissített terveket 
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téren vagy a közvetlen közelében legyen nyil-
vános illemhely. Annak érdekében, hogy ezért 
a pihenőpark egyetlen négyzetméterét se kell-
jen feláldozni, inkább a környező házak vala-
melyik földszinti üzlethelyiségét vennék bérbe 
és alakítanák át erra célra. Ha ez mégsem si-
kerül, akkor pedig a tér Mozsár utcai részének 
egy kevésbé látható helyén előre gyártott pa-
vilonban helyezik majd el a mellékhelyiséget. 

Bundula Csaba örömmel számolt be ar-
ról is, hogy a két fórum megtartása között el-
telt hetekben a projekt társfinanszírozójával, 
a Fővárosi Önkormányzattal minden érdemi 
kérdést számba vevő egyeztetést folytattak, és 
hozzátette: a terv határozottan elnyerte a dön-
téshozók tetszését.

Az alpolgármester szavait követően a je-
lenlévők saját szemükkel győződhettek meg 
arról, hogy a tervezők által átdolgozott rajzo-
kon visszaköszönnek saját ötleteik. 

Simonffy Márta alpolgármester arról be-
szélt, hogy a tér felújítási koncepciójának, az 
irodalmi tartalom köré tervezett olvasósarok-
nak, az irodalmi szövegek megjelenésének 
van egy olyan sugallata, amely kihat a teret 
használókra. Hangsúlyozta: az önkormány-
zat a város forgatagában egy nagyon visszafo-
gott, csendes, elmélkedésre alkalmas kis zöld 
szigetet szeretne létrehozni. Semmiképp sem 
támogatja, ezáltal nem is engedélyezi, hogy ki-
települő vendéglátóhelyek népesítsék be a Jó-
kai tér környékét. A park, a járda és az úttest 
szintkülönbségének felszámolása kizárólag 
azt szolgálja, hogy a tér tágasabbá, levegőseb-
bé, átláthatóbbá váljon. 

A találkozón a résztvevők is kifejtették vé-
leményüket és feltették kérdéseiket, amelyek-
re az önkormányzat képviseletében jelenlé-
vők igyekeztek azonnal érdemi válaszokat 
adni. A megszólalók közül többen, köztük 
Wizer László Ernőné is, köszönetüket fejezték 
ki, hogy az önkormányzat kéréseiket meghall-
gatva számos ponton megváltoztatta az ere-
deti terveket. A képviselő abbéli reményének 
adott hangot, hogy az önkormányzat a Ben-
czúr kerthez hasonlóan megtalálja a módját 
annak, hogy az illemhely harmonikusan bele-
simuljon a park összképébe. Azt kérte, hogy 
a kicsinyek és a nagyobbacska gyerekek szá-
mára kiválasztott játékok lehetőleg olyanok le-
gyenek, amelyeket a mozgáskorlátozott gyer-
mekek is tudnak használni.

A szót kérők a parkolóhelyek csökkenté-
sét, a forgalomtechnikai változásokat illetően 
homlokegyenest eltérő álláspontot fogalmaz-
tak meg. Voltak, akik a tér körüli autóközle-
kedés és a parkolás megszüntetése mellett kar-
doskodtak, de akadtak olyanok is, akik ragasz-
kodtak a jelenlegi összes parkolóhely megtar-
tásához.

Bundula Csaba mindkét érvrendszert mél-
tányolhatónak nevezte, de mint mondta, a 
zöld felület közel 30 százalékos növelése és a 
parkolóhelyek maradéktalan megtartása egy-
idejűleg nem lehetséges. A jövőben az autó-
soknak a mostani 79 helyett 53 parkolóhelyen 
kell osztozniuk. 

Heltai László képviselő a tér felújítását kö-
vetően az átmenő forgalom megmaradá-
sát nevezte problémának. Álláspontja szerint 
süllyedő oszlopok elhelyezésével a behajtási és 
parkolási lehetőséget kizárólag a tér körül la-
kóknak kellene biztosítani.

Bundula Csaba elmondta, a fővárossal tör-
tént egyeztetésen a süllyesztett oszlop elhelye-
zését ők is felvetették, de ezt a lehetőséget jog-
szabályi tilalomra és forgalomtechnikai okok-
ra hivatkozva a BKK egyértelműen kizárta. 

Heltai László szerint mivel a város több 
pontján vannak olyan utcák, ahova csak az ott 
lakók hajthatnak be, a kérdést illetően a BKK 
szakemberei „nem feltétlenül fejtették ki az 
igazság minden részletét”.

Bundula Csaba ígéretet tett arra, hogy a 
problémát a fővárossal történő egyeztetésen 
ismételten felvetik.

Matus István főépítész leszögezte, az ön-
kormányzat a terézvárosiak pártján áll, az itt 
élők érdekében és képviseletében jár el. Mint 
fogalmazott: akkor, amikor a korábban futu-
risztikus álomnak számító önvezető autó bi-
zonyos emberek számára már valósággá vált, 
ugyanis ilyen járművet birtokolnak, nehéz 
lenne megjósolni, hogy 10-15 esztendő múl-
va hogyan alakul a városi közlekedés és az ez-
zel szorosan összefüggő parkolás. Annyi bi-
zonyos, hogy jelenleg sem a parkolóhelyek 
számának növelésére, sem drasztikus csök-
kentésére nincs mód.  

Mint mondta, rövidesen megkezdődik a 
kerület új építési szabályozásának kidolgozá-
sa, amikor is – a kerületben élőkkel, vállalko-
zókkal, a képviselőkkel és a fővárossal történő 
egyezetést követően – ki kell jelölni azokat a 
helyeket, ahol parkolóházakat, garázsokat le-
het építeni. A munkálatok előkészítéseként az 
önkormányzat úgynevezett megalapozó vizs-
gálatot kért a főváros egyik cégétől arra vonat-
kozóan, hogyan alakul a jövőben a gépkocsi-
forgalom, a parkolás, a parkolási igény, és a 
közlekedést illetően milyen koncepciója van a 
fővárosnak. Az anyag február végére, március 
közepére készül el, s kerül fel az önkormány-
zat honlapjára. 

Az alpolgármester, lezárva a konstruktív 
megbeszélést, ígéretet tett arra, hogy a mosta-
ni egyeztetés során elhangzott megvalósítható 
javaslatok bekerülnek a végleges tervekbe, és 
azok elkészülte után újabb találkozó megtar-
tását indítványozta.

TájékozTaTás
a Terézvárosi esélyegyenlőségi 
Program keretében biztosított tá-
mogatásokról szóló  5/2014. (ii. 28.) 
önkormányzati rendelet
(b kategóriás vezetői engedély, illet-
ve  nyelvvizsga megszerzésének tá-
mogatása)

VáLTozásáRÓL

A rendelet hatálya kiterjed azon, a 
vizsga napján 35. életévét be nem 
töltött diákra, aki rendelkezik:

– a vizsga letételét megelőző leg-
alább 12 hónapja folyamatosan Te-
rézváros közigazgatási területén be-
jelentett lakó- vagy tartózkodási 
hellyel és 

– közép- vagy felsőoktatási intéz-
mény nappali tagozatán, aktív ta-
nulói, illetve hallgatói jogviszony-
nyal.

Terézváros önkormányzata támo-
gatás biztosításával hozzájárul a b 
kategóriás vezetői engedély meg-
szerzéséhez, továbbá az első állami-
lag elismert komplex nyelvvizsga és 
az első emelt szintű idegen nyelv-
ből tett érettségi vizsga megszer-
zéséhez (nyelvtanfolyam díja, tan-
könyv, szótár). 

A támogatás iránti kérelmet a jo-
gosítvány megszerzését, illetve a 
komplex nyelvtudást igazoló vizs-
gabizonyítvány kiállításának napját 
követő 30 napon belül – erre a cél-
ra rendszeresített nyomtatványon 
– lehet benyújtani. e határidő jog-
vesztő.

a rendelet hatálybalépésének ideje: 
2018. február 1.

Benyújtási határidő: folyamatos.

A részletes szabályokat budapest 
főváros vI. kerület Terézváros Ön-
kormányzata Képviselő-testületé-
nek 5/2014. (II. 28.) rendelete – az 
esélyegyenlőségi Program keretében 
biztosított támogatásokról – tartal-
mazza.

budapest főváros vI. kerület
Terézvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási főosztály
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A rippel fivérek a sportPontban
Igazi sztárvendégek közreműkö-
désével tartottak nyílt napot feb-
ruár 9-én este a SportPontban.

A terézvárosi tömegsportbázison már kora 
délután megkezdődtek a programok. Elő-
ször a kerületi iskolások floorballoztak já-
tékos vetélkedő keretében, majd következ-
tek a csoportos órák. 

Farkasné Erzsike Zumba Gold órája 
nyitotta a sort, amely nagyon népszerű az 
idősebb korosztály körében. A hölgyek lát-
ható lelkesedéssel végezték a táncos moz-
gásformát, majd ők is csatlakoztak a sztár-
vendégek előadásához.

A világszerte ismert artista testérpár, a 
Rippel fivérek a közönséget is bevonták a 
gyakorlatokba, aztán egy rövid produkció 
keretében lélegzetelállító bemutatót tartot-
tak. Őket követte az ugyancsak nagy nép-
szerűségnek örvendő Szentgyörgyi Ró-
meó, aki kick box aerobikkal pörgette fel 
a nyílt napot. Érdeklődésünkre elmondta, 
nagyon meglepődött azon, hogy milyen 
kellemes hely várja a VI. kerületieket, ha 
éppen mozgásra vágynak.

– Igazán szépen kialakított, jól használ-
ható ez a sportcentrum. Fontos, hogy ilyen 
helyek is legyenek a belvárosban, itt bizto-
san jól érzik magukat a vendégek – sorol-
ta az sztáredző.

Rippelék is hasonlóan nyilatkoztak a 
SportPontról. Mint mondták, kintről nem 
is sejteti az épület, hogy idebent milyen 
remek lehetőségek várják a mozgás szerel-
meseit. Véleményük szerint ilyen helyek-
re lehet becsábítani a fiatal és az idősebb 

korosztályt is. Ők szintén azon vannak, 
hogy minél több embert „megmozgassa-
nak”, ezért is hozták létre saját akadémi-
ájukat, ahol bárki belekóstolhat az általuk 
mesterfokon bemutatott műfajba.

A látványos bemutatók mellett a ven-
dégek a SportPontban kipróbálhatták a 
pilatest és a gerinctornát is.

Mint azt Kőrös Anikótól, a SportPont 
marketing- és kommunikációs csoport-

vezetőjétől megtudtuk, február 12-től, 
hétfőtől megújult az órarendjük. Most 
már hétköznap délelőtt is vannak csopor-
tos órák: senior torna minden kedden és 
csütörtökön 9–10, gerinctorna minden 
kedden 10–11 óra között. Emellett szom-
batonként – a nagytermes csapatsportok 
mellett – a kisteremben 10-től alakformá-
ló aerobikkal, 11-től stretchinggel várják 
a vendégeket.
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film készült a TeGosz-ról
A közelmúltban készült el a kerü-
letünkben működő Hatoscsatorna 
gyártásában az a közel egyórás film, 
amely a Terézvárosi Gondozó Szol-
gálat tevékenységét mutatja be igen 
részletesen. 

Érdeklődésünkre Schmolczné Havas Pálma, 
a TEGOSZ vezetője elmondta, a film célja az, 
hogy minél szélesebb körben bemutathassák 
az intézmény szolgáltatásait, minél több helyre 
eljussanak információik, hogy az arra jogosul-
tak igénybe vehessék a szolgáltatásaikat. 

–  Én és kollégáim is igyekszünk min-
den alkalmat megragadni arra, hogy a he-
lyi médiumokban, de ha kell, szórólapokon 
vagy a nagyobb rendezvényeken való kite-
lepüléssel népszerűsítsük a TEGOSZ-t. En-
nek a tevékenységnek a része az is, hogy a 
terézvárosi önkormányzat megbízásából a 
Hatoscsatornát kértük fel egy bemutatófilm 
elkészítésére.

A film elkészült, mindenki számára el-
érhető a YouTube-on, de látható az ön-
kormányzat weboldalán a Hatoscsatorna 
videói között, illetve hamarosan felkerül 
intézményünk honlapjára is. Reménye-
ink szerint nemcsak leendő ügyfeleink, el-
látottjaink, illetve családtagjaik találnak 

majd rá erre a filmre, de leendő kollégá-
ink, munkatársaink is, hiszen csapatun-
kat szeretnénk bővíteni az elkövetkezen-
dő időben – hallhattuk a TEGOSZ vezető-
jétől, aki arról is beszélt, hogy a közeljövő-
ben két nyílt napra is készülnek. Az egyiket 
valamikor márciusban az Eötvös10-ben az 
egészségügyi szolgáltatóknak és a szociá-
lis ellátásban dolgozóknak (kórházi szoci-
ális munkásoknak, ápolásvezetőknek, há-
ziorvosoknak és szakorvosoknak) tartják, 
a másikat pedig a tervek szerint a kerüle-
ti lakosoknak. 

A most elkészült ötvenperces film részlete-
sen bemutatja a gondozószolgálat tevékenysé-
gét, megszólalnak benne a dolgozók és az el-
látottak is, betekintést nyerhetünk a különbö-
ző ellátási formák gyakorlati megvalósításába. 

Így szó esik többek között a házi segít-
ségnyújtásról, a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtásról, az étkeztetésről, a nappa-
li ellátásról (idősek klubjairól) is. Az intéz-
mény által nyújtott szociális alapszolgálta-
tások sem maradtak ki a képsorok közül, 
így az otthoni (egészségügyi) szakápolásról, 
gyógytornáról is szól egy-egy részlet.

Felhívása
várjuk a kerületek iparosait és vállalkozóit, akik becsületes és tisz-
tességes munkájukkal  hirdetik az iparosság szellemiségét. Tagja-
ink lehetnek azok a vállalkozások, amelyek erősítik a belvárosi ipa-
rosság hírét, hagyománykövetését elfogadják. Tagjaink jelenleg 
egyéni és kisvállalkozások vezetői.

várjuk a kezdő vállalkozások vezetőit, elindulásukhoz segítsé-
get adunk. A vállalkozásokat érintő problémákat közösen beszél-
jük át, foglalkozunk a felvetésekkel és segítséget nyújtunk. Iparo-
sainkat kiajánlásokkal segítjük munkamegrendeléshez.

Tervezzük a szakmák bemutatását, a különböző tevékenysé-
gek ismét szakosztályokat alkotnának. (Például divatárusok, sza-
bók, fodrászok, kozmetikusok, villanyszerelők, gázszerelők, aszta-
losok, kárpitosok stb.)

szeretnénk újabb ötleteket kapni, hogy lendületesen haladjunk 
tovább. Többször tervezünk közös szórakozást, évente közös ki-
ránduláson voltunk, színházi előadáson és kiállításokon vettünk 
részt együtt. 

Tagdíj: havi 1000 ft.
Jelentkezés: Mihalcsik Gyuláné elnöknél (06-20-929-76-43).
személyesen: Magdi szabóság (vI., Csengery utca 36., szabó-

ság).

aJánlása
Aranyosi János gépi hímző   06-1-333-2945
balázs János kézimunka és pliszékészítés 06-1-268-988
sensitiv Kft. gyógycipő- és talpbetétkészítés 06-1-269-6096
Grünberger Tamás egyedi csillárkészítés  06-30-962-0500
Kardos Tibor játékkészítő kis-nagykereskedés 06-1-322-7514
Kászonyi Gergely női-férfi mesterfodrász 06-30-363-4022
Kondor János férfiruha-szabóság  06-1-344-5884
Koós Jánosné kozmetikusmester-tréner 06-30-282-0541
suprawerk Kft. képkeretezés  06-1 -352-1702
számlafaló 
Könyvelő Iroda könyvelés   06-70-633-2555
Markovits H. zoltán szabóság   06-1-332-4021
Mihalcsik Gyuláné szabóság-divatszalon  06-  1-342-6594  
Mihály és Társa bt. bútorasztalos-kárpitos 06-30-954-1727
Németi Lajos fogtechnikusmester  06-30-633-1649 
radó Márta divatszalon  06-1 -321-6147
relavill Kft. épületek elektromos felújítása 06-20-936-1635
dr. szendrői Lajos ügyvédi iroda  06-1- 351-9297
vajnoczki Márta tisztítószalon  06-1- 342-3796
Antik-Tár Kft. régiségkereskedés  06- 1- 322-4799
Tóth erika Katalin viseletkészítő-méretes szabóság 06-30-932-6068

erzsébeT- és Terézváros álTalános iparTesTüleT
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A magyar széppróza napja ünnepségsorozat 
eseményei már február 12-én megkezdődtek 
és 22-ig tartanak országszerte, valamint a ha-
táron túl több mint negyven kulturális intéz-
mény szervezésében, száznál több kortárs író, 
irodalomtörténész közreműködésével, félszáz 
településen. 

– Bízunk benne, hogy ez a szép jövő előtt 
álló irodalmi ünnep – a magyar költészet nap-
jával és a magyar dráma napjával egyetemben 
– jelentősen hozzájárul majd prózairodalmunk 
eredményeinek és a kortárs prózaírók munkás-
ságának jobb megismeréséhez, megbecsülé-
séhez – mondta szentmártoni János, az író-
szövetség elnöke. – Jókai Mór születésnapja 
azért alkalmas a széppróza ünnepének meg-
rendezésére, mert írói életműve mai napig a 
magyar irodalom egyik legnagyobb, megkerül-
hetetlen teljesítménye, komolyan hozzájárul 
történelmi önismeretünkhöz és identitásunk 
megőrzéséhez. emellett Jókai Mór volt az első, 
modern értelemben vett hivatásos prózaírónk, 
aki írói és szerkesztői munkásságából élt, köz-
életi szerepeit is íróként viselte. A maga korá-
ban műveit számos nyelvre lefordították, vi-
lágszerte elismeréssel fogadták, itthon és kül-
földön egyaránt népszerűek voltak az olva-
sók és az irodalmárok körében, s könyvei máig 
nagy számban fogynak. enciklopédikus tudá-

sú művész volt, és mint „márciusi ifjúhoz”, a 
mai fiatalok is találhatnak hozzá kapcsolódási 
pontokat. A magyar széppróza napja alkalmá-
ból egy egész hétre szóló programmal készül-
nek az írószervezetek, az intézmények és más 
civil kulturális szervezetek. Az írótársadalom 
széles körét mutatja be a rendezvénysorozat, 
amelyben irodalmi séta éppúgy szerepel, mint 
tematikus prózaest, rendhagyó irodalomóra, 
gyermekeknek szóló játékos programok, vagy 
épp író-olvasó találkozók, Munkácstól rimó-
con át sepsiszentgyörgyig.

(TeM)

A Magyar Írószövetség a 2017. november 13-i választmányi ülésén hozott 
döntése alapján kezdeményezte, hogy 2018. február 18-án, Jókai Mór szüle-
tésnapján első ízben, majd attól kezdve minden évben ezen a napon rendez-
zék meg Kárpát-medence-szerte a magyar széppróza napját, amit az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma támogat.

A magyar széppróza napja: február 18.

NyugdÍJAsKlub
Minden érdeklődőt szeretettel vár
a márton Áron Nyugdíjas klub. 

Nyugdíjasklub márciustól minden máso-
dik szerdán délelőtt.
Programok, majd klubfoglalkozások.

Bővebb információ: 
Domonkos Lajosné (Ica)
+36 20 390-61, 06 061410-2954
Székhely: Nyugati pályaudvar

Ötödik alkalommal rendezték meg 
az Operavizsga Fesztivált a Zeneaka-
démia solti Termében, és ismét nagy 
várakozás, figyelem övezte a külföldi 
egyetemek vizsgaprodukcióit. Az ifjú 
tehetségek telt házak előtt mutatták 
be tudásukat.

Az immár hagyományos januári operavizs-
ga időpontjához igazított operavizsga Feszti-
vált évről évre más és más társintézmények-
kel együttműködve szervezik meg. Az idén 
már nemcsak európából, hanem távoli földré-
szekről is érkeztek vendégelőadók és bemu-
tatták előadásaikat a Liszt Ferenc zenemű-
vészeti egyetemen. A seregszemle előadá-
sai zenei különlegességek voltak a teljes ope-
rairodalom évszázadaiból. Az idei fesztivál a 
sanghaji Konzervatórium kortárs előadásá-
val, a Tang Xianzu kínai operával kezdődött, 
ezután a Jeruzsálemi zene- és Táncakadémia 
produkcióját láthattuk, Gian Carlo Menotti A 

médium című művét. A hazai zeneakadémis-
ta növendékek Armida történetét helyezték a 
középpontba, kortárs zenei reflexiókkal egy-

bekötve. Az operavizsga Fesztivált a Holland 
Nemzeti operaakadémia zárta, Britten Lukré-
cia meggyalázása című alkotásával.    T. L.

operavizsga 
a zeneakadémián

Akadémialátogatás
A Magyar Írószövetség ex Libris Könyvtára a 
Magyar Tudományos Akadémiával közösen 
szervezett látogatást január végén az MTA 
Művészeti Gyűjteményének megtekintésére, 
amelyen sok terézvárosi vett részt. 

Az akadémia székházának első emele-
tén egy összefüggő, reprezentatív terem-
sor – a díszterem, a bizottsági termek (elnö-
ki tanács- és képes terem), valamint a fel-
olvasóterem – művészeti gyűjteményként 
funkcionál, és a látogatás alkalmából egy 
kamarakiállítással bővült, amelyben olyan 
portrégalériát rekonstruáltak, amelyet 1825 
telén széchenyi István rendelt meg és a po-
zsonyi országgyűlés ellenzéki résztvevőit 
ábrázolta. Nagy élmény volt a látogatóknak 
a tárlatvezetés a díszteremtől a heti ülések 
terméig és a homlokzattúra esti kivilágítás-
sal „fűszerezve”.

Jókai mór
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Kifosztották az irodát
Február 4-én 13.50 és február 5-én 8.30 között egy isme-
retlen egy Andrássy úton található iroda ajtaját kifeszí-
tette, és onnan három számítógépet, valamint 190 ezer 
forint készpénzt tulajdonított el. A Budapesti rendőr-fő-
kapitányság vI. kerületi rendőrkapitánysága kéri, hogy 
aki a felvételen szereplő személyt felismeri, tartózko-
dási, fellelhetőségi helyével kapcsolatban információval 
rendelkezik, hívja a 06-1-461-81-41 telefonszámot, illet-

ve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-
555-111 „Telefontanú” zöld számán, a 107, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszá-
mok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.police.hu e-mail címre.

orgazdát fülelt le a rendőrség
A vI. kerületi rendőrkapitányságon eljárás indult orgazdaság vétségének megalapo-
zott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki az L. Norbert és H. László által 12 dip-
lomata-gépkocsiról leszerelt és eltulajdonított rendszámtáblákat megvásárolta. Az 
eljárás során megállapították, hogy a rendszámtáblákat r. Tibor 43 éves budapesti 
lakos vette meg, akinél házkutatás során a rendszámtáblák a rendőrség lefoglalta. 

elfogták a tolvajt
Még tavaly november 18-án történt, hogy egy ismeretlen a Teréz körúton leparkolt 
személygépjármű lezáródását a kezében lévő technikai eszközzel meggátolta, és a 
sértett távozását követően a nyitott állapotban maradt kocsiból eltulajdonította a 
sértett fekete táskáját, benne egy egy laptoppal és annak alkatrészeivel. Az eljárás 
során megállapították az elkövető kilétét, akit a vI. kerületi rendőrkapitányság el-
fogott, és gyanúsítottként hallgatott ki. sz. Ferenc 44 éves péceli lakossal szem-
ben a rendőrség az eljárást lefolytatta és a keletkezett iratokat vádemelési javas-
lattal küldte meg az ügyészség részére.

visszahozták a lopott biciklit
Január 20-án éjjel egy Hunyadi téri társasház pincelejáratához lelakatolt kerékpár la-
katját levágták, a bűncselekménnyel okozott kár 65 ezer forint. Az eljárás során a ke-
rékpárt önként bevitte a vI. kerületi rendőrkapitányságra T. Albert 35 éves budapesti 
lakos, akit a rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki. A kerékpárt a sértett visszakapta. 

Késsel fenyegetőzött a rabló
A vI. kerületi rendőrkapitányságon eljárás indult rablási kísérlet, valamint kény-
szerítés bűntett megalapozott gyanúja miatt. A rendelkezésre álló adatok alapján 
B. Miklós 33 éves budapesti lakos és D. Márk 2017. március 7-én a Nyugati pályaud-
var melletti területen odamentek a sértetthez és számon kérték, hogy miért tartóz-
kodik a vele lévő két lány társaságában. ezt követően B. Miklós felszólította a sér-
tettet, hogy adja át a pénztárcáját és a mobiltelefonját, aminek ő nem tett eleget. 
ekkor B. Miklós adott a sértettnek egy pofont, és ismét felszólította, hogy adja át 
az értékeit, továbbá akarata nyomatékosítása érdekében elővett egy kést. A sér-
tett ekkor elfutott, de B. Miklós követte őt, majd lemaradt, amikor a sértett kiabál-
ni kezdett. A fentiek után D. Márk és B. Miklós odament az elfutott sértett ismerő-
seihez és D. Márk az egy egyik fiút megfenyegette, illetve egy alkalommal tenyérrel 
arcon ütötte annak érdekében, hogy ne hagyja el a helyszínt, amíg a sértett vissza 
nem érkezik, így erőszak és fenyegetés alkalmazásával helyben maradásra kény-
szerítette a fiút, holott ő távozni kívánt. A nyomozás során az elkövetők személy-
azonosságát megállapították, elfogták és előállítoták őket. A vI. kerületi rendőr-
kapitányság az elkövetőkkel szemben az eljárást  előzetes letartóztatásuk mellett 
folytatta le és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldte meg az ügyész-
ség részére.

Lebukott a drogdíler
Kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás 
P. Melinda 47 éves budapesti lakos ellen, akinek a gépkocsijából a február 2-án éj-
jel tartott igazoltatás során a Király utcában extasy tabletták és több adag porál-
lagú, speed nevű kábítószer került elő. A nő a gyanúsítotti kihallgatás során a cse-
lekmény elkövetését elismerte, feltáró jellegű beismerő vallomást tett. Az elköve-
tő lakcímén tartott házkutatás során további több száz darab extasy tabletta mel-
lett speed nevű kábítószernek minősülő fehér színű por és az ezek porciózásához 
és adagonkénti csomagolásához szükséges eszközök (mérleg, nejlontasakok) ke-
rültek elő. 

A reNDőrség HíreI
Magyar cirkuszsikerek 

Januárban a cirkuszvilág legjobbjai ve-
télkedtek a porondon Budapesten 
és Monte-Carlóban. A XII. Budapes-
ti Nemzetközi Cirkuszfesztiválon a 18 
éves Vellai Krisztina a Newcomer ka-
tegóriában második helyet ért el, míg 
egy héttel később Monacóban, a szin-
tén nagy múltú Monte-carlói Cirkusz-
fesztiválon ifj. Richter József feleségé-
vel nyert Arany Bohóc-díjat.

A világ minden tájáról idesereglett artisták, cir-
kuszművészek egy hétig vetélkedtek a külön-
féle díjakért a Fővárosi Nagycirkuszban, a zsűri 
elnöke Charlie Chaplin fia, eugene Chaplin volt. 
A különleges produkciókat telt házak előtt mu-
tatták be a még kezdő és a már tapasztalt mű-
vészek, a magyarok közül a 18 éves budapesti 
vellai Krisztina légtornászszámával ámulatba 
ejtette nézőit és második helyezett lett, pedig 
mindössze három éve „lóg a szeren”! 

– Hattól tizennégy éves koromig balettoztam 
– mesélte lapunknak –, majd show-táncoltam és 
több versenyen értem el helyezéseket. Tizenöt 
évesen kezdtem megismerkedni a cirkuszművé-
szettel, mert akrobatikát szerettem volna tanul-
ni, hiszen a modern táncban is vannak akrobati-
kus elemek. Lehetőségem nyílt rá, hogy kipróbál-
jam a légtornászatot, ami hamar megtetszett ne-
kem. Innen egyenes út vezetett ahhoz, hogy még 
komolyabban kezdjek el vele foglalkozni. Az tet-
szett meg benne, hogy nemcsak a földön, hanem 
a levegőben is megmutathatom a tánctudáso-
mat és kifejezhetem magam. Fizikumban azért 
elég megterhelő a légtornászat, de igen izgalmas 
több méter magasságban különféle mutatványo-
kat bemutatni, amit nagy meglepetésemre nem-
csak a közönség, hanem a rangos zsűri is díjazott. 
Az az álmom, hogy nemzetközi porondon is sike-
reket érjek el, de addig még egy komoly produkció, 
az érettségi vár rám...

n
Ifj. richter József és ifjú felesége, a német szár-
mazású Meryen Casselly száma is egyedülálló 
volt, lóháton balettoztak, elnyerve ezzel a szak-
ma és a közönség elismerését. Az Arany Bohóc-
díjas produkciójuknak stéphanie monacói her-
cegnő, valamint a Fővárosi Nagycirkusz vezető-
sége is gratulált.

TeMesI LászLó  

Vellai krisztina
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– Megünnepli a jeles napot?
– Az igazi nagy ünneplést inkább öt év múl-
va, a negyedszázados évfordulóra tartoga-
tom, hiszen az talán még jelesebb dátum. 
Akkor egy önálló esttel szeretnék megemlé-
kezni a diplomaátvétel „kerek” időpontjáról, 

de azért a húszévesről sem feledkezem meg, 
szűk családi körben koccintunk ez alkalom-
ból. Igazából már a szép évkezdet is jó alka-
lom volt az ünneplésre, hiszen január 3-án 
a Pesti Vigadó újévi koncertjén szólót éne-
kelhettem és hamarosan Ljubljanában két 

Kékszakállúban lépek fel, márciusban pedig 
Schönberg Pierrot lunaire című művében, 
amiből – csak érdekességként jegyzem meg 
– doktoráltam, és amikor megvédtem, pont 
akkor talált rám… Nagy öröm ez a számom-
ra, ennél jobb évkezdést és szebb jubileumot 
elképzelni se tudok.

– Ilyen mozgalmas művészi munka mellett 
hogyan jut ideje a tanításra és a családjára?
– Minden a jó időbeosztáson múlik. Okosan 
kell gazdálkodnunk vele, de szerencsére nem 
megoldhatatlan feladat. Általában hétfőn és 
csütörtökön tanítok az egyetemen a délutá-
ni órákban. Ha próbám van az Operaházban, 
az szinte mindig délelőtt tíztől délután kettő-
ig tart, utána pedig estig foglalkozhatom a 
jövendő énekesekkel. A többi napokon egy 
fokkal könnyebb a helyzetem, főleg ha nincs 
fellépésem, akkor időben találkozhatom a 
családommal. Természetesen az esti szerep-
lépések idején jobban kell nélkülözniük. Két 
gyermekem van, a fiam jogot, a lányom pszi-
chológiát tanul, ők is elég elfoglaltak. 

– Zenélnek is?
– Zongorán és fuvolán tanultak és szép hang-
juk van – igaz, a család többi tagjának is –, 
de azt hiszem, maradnak a civil életben. Az 
a legfontosabb, hogy sikeres és boldog embe-
rek legyenek. A művészi pálya nem minden-
kinek jön be, és a sikertelenség csak boldog-
talanságot szülhet, úgy pedig nem érdemes, 
sőt nem szabad csinálni semmit. 

– Az Operavizsgán sok jövendő boldog em-
berrel találkozott?
– Igen, nagyon tehetséges fiatalokkal talál-
koztam, akikből jelentős énekesek válhatnak. 
A fesztivál a maga nemében páratlan, a vilá-
gon egyedülálló kezdeményezés. Ma egy fiatal 
énekes számára elengedhetetlen a nemzetkö-
ziségben való gondolkodás, a kapcsolatrend-
szer bővítése, ezért is rejt fantasztikus lehető-
séget ez a fesztivál: a fellépő diákok betekin-
tést nyerhetnek különböző kultúrákból érke-
ző fiatal kollégáik munkájába, így a tudásukat 
sokkal reálisabban láthatják, összehasonlít-
va más nemzetek produkcióival. A rendez-
vény motivációs hatása felmérhetetlen, örü-
lök, hogy részt vehettem a fesztivál alapításá-
ban, s immár ötödik éve a munkájában, mert 
a produkciók sokszínűsége, kísérletező kedve, 
a fiatal énekesek színpadi energiája mind azt 
bizonyítja, hogy az opera műfaja nagyon is él. 

Énekel, tanít, vizsgáztat, mindemellett ellátja a családját. Egy ope-
raénekes a színpadon mások életét éli, de odahaza a sajátját – ha el-
foglaltságai miatt keveset is. Meláth Andrea, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem tanszékvezető tanáraként igyekszik úgy beoszta-
ni idejét, hogy minden „fronton” tudása legjavát nyújtsa. Legutóbb, 
januárban a nagyszabású nemzetközi Operavizsga Fesztivál szerve-
zéséből és lebonyolításából vette ki részét. Bár nem a kerületben él, 
Terézvárosban tölti ideje nagy részét. Az idén jubilál, éppen húsz éve 
szerzett itt diplomát.

„Mindig felemelő érzés az opera színpadára állni” 
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A Marton Éva Énekverseny is erről győz meg. 
Nagy boldogság és megtiszteltetés számom-
ra, hogy a nemzetközi zsűriben Ókovács Szil-
veszterrel, az Operaház igazgatójával és világ-
hírű művészekkel együtt zsűrizhetek. Óriási 
élmény látni, tapasztalni, hogy mennyi tehet-
ség van a világban.

– Mi kell ahhoz, hogy valaki jó operaénekes-
sé váljon?
– A mai operajátszás komplex tudású fiatalo-
kat vár. Már nemcsak a hang, a vokális tudás 
számít, hanem a prózai színészekkel egyen-
rangú, intenzív színpadi jelenlét, kifinomult 
mozgáskultúra, az énekelt és beszélt hangok 
váltakozása is fontos. A Zeneakadémia Ének 
Tanszékének vezetőjeként kijelenthetem, 
hogy a magyar kezdő énekesek is megállják 
a helyüket a nemzetközi mezőnyben. Alázat 
nélkül nem lehet ezt a szakmát magas szin-
ten művelni, hiába tehetséges valaki, hiába jó 
a hangja. S ami még nagyon fontos, a szív és 
a lélek! Azt sem árt elmondani a fiataloknak, 
hogy nem szabad lemásolni a nagyokat, in-
kább vigyék bele az egyéniségüket. Ki kell fej-
leszteni magukban azt, amiben ők a legjob-
bak. Attól, hogy nem Pavarotti valaki, még 
lehet kiváló énekes. A száz százalék techni-
kai tudás az alapvető, hogy a szakmáját tud-
ja, hogy jól használja a hangszerét, úgyszin-
tén. Persze a zenei műveltség is nagyon fon-
tos. Bennünk még megvolt az ismeretszer-
zési igény, míg a fiatalok túl könnyen jutnak 
információkhoz a technika fejlődésének kö-
szönhetően, ezért nincsenek annyira rászo-
rulva a felfedezésre.

– Tanítás közben miket fedez fel egy zene-
pedagógus, amit hasznosíthat saját művé-
szi munkájában is?

– Rengeteget tanulok a növendékektől. Fő-
leg azt, hogy miként tanítsak, hiszen min-
denki más karakter, mindenkihez más-
ként kell hozzányúlni, ezért a mi szakmánk 
nyolcvan százalékban pszichológia is. Cse-
rébe sok szeretetet kapok tőlük, és ez a mű-
vészi munkán is meglátszik, amit igyekszem 
visszaáramoltatni a közönség felé. Több 
mint tíz éve tanítok, nekem most így kerek 
a világ.

– Nem hiányzik az Operaház, ami felújítás 
miatt hónapokra bezárt?
– Az operajátszás fellegvárát nehéz pótolni, 
hiszen a patinája, a szelleme, az illata magá-
val ragadó. Minden alkalommal felemelő ér-
zés a színpadára állni. Addig, amíg újra bir-
tokba nem vehetjük, marad az Erkel Színház, 
amelynek kitűnő az akusztikája. Nagy kihívás 
kétezer néző előtt fellépni, de azért várjuk az 
Operaház nyitását.

– Élete nagy részét Terézvárosban tölti, bár 
nem itt lakik. Gyakran fellép a kerületben 
különféle rendezvényeken. Hogy érzi magát 
„nálunk”, nem gondolta soha, hogy ide köl-
tözzön?
– Nagyon szeretem ezt a városrészt, sok 
minden ideköt évtizedek óta, sokszor még 
a hétvégeket is itt töltöm. Például az Eöt-
vös 10-ben többször énekeltem a diploma-
koncerten is. Tavaly pedig az önkormányzat 
rendezvényén léptem fel a Budapesti Vonó-
sokkal. Az életem nagy része tehát itt zajlik, 
de miután Újpesten kertes házban nőttem 
fel, ragaszkodom hozzá. A sors megadta ne-
kem, hogy ma is a szülőházamban lakjak a 
családommal, amit az élet nagy ajándéká-
nak tartok.

Temesi LászLó

„mindig felemelő érzés az opera színpadára állni” 

Díjak és szerepek 
Meláth Andrea 1998-ban, Sziklay Erika növendékeként szerezte meg énekművész-diplo-
máját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, ebben az évben Fischer Annie-ösztöndíjas 
volt. 1996-ban ösztöndíjasként részt vett a Bayreuth-i Ünnepi Játékokon. 1998-ban debü-
tált operaénekesként a lovasberényi kastély udvarán rendezett Mozart Figaro házasságá-
ban Cherubinót alakította, majd ugyanebben az évben Henry Purcell Dido és Aeneas cí-
mű operájában Catherina Mackinthos vezényletével főszerepet énekelt. 1999-ban debü-
tált a Magyar Állami Operaházban, Vajda János Leonce és Lena című művében Rosetta 
szerepét énekelte, azóta az operaház állandó vendége. A magyar zeneművek bemutatásá-
nak terén folytatott kimagasló tevékenységét az Artisjus Zenei Alapítvány díjával ismer-
ték el (Artisjus-díjat összesen tíz alkalommal kapott), 2001-ben Liszt-, 2007-ben Bartók–
Pászthory-díjban részesült. 
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Amikor bizánc elesett

Forrongó világunkban talán most még aktuálisabb ilyen (színházi) 
térben is megmutatni a keresztény értékeket.

– Az idén ötödszörre rendezzük meg a Keresztény Színházi 
Fesztivált, amelynek a fő témája és irányvonala továbbra is a ke-
reszténység megélése, itt és most, valamint a szeretet parancsa és 
ereje, amely a művészet által nyer felmagasztalást és útmutatást 
– mondja Dörner György, a fesztivál és az Újszínház igazgató-
ja. – Színvonalas keresztény tematikájú produkciók segítségével 
rávilágítunk a hit és a szakralitás közösségformáló, nemzetépítő 
és megtartó erejére, szem előtt tartva a műfaji változatosságot és 
sokszínűséget. 

A fesztivál egyházi védnöke Pajor András, a Keresztény Kul-
turális Akadémia elnöke, világi védnöke Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes. Az április 6-i megnyitó előadás Kulcsár La-
jos Zsebtangó című tragikomédiája az Újszínház művészeinek, 
Esztergályos Cecília, Tordai Teri és Bordán Irén főszereplésével. 
Másnap lesz látható itt Herczeg Ferenc Bizánc című színműve, 
amelynek a próbái gőzerővel tartanak ezekben a hetekben a feb-
ruár 23-i bemutatóig, a főszereplők Gregor Bernadett (Iréne csá-
szárné) és Viczián Ottó (Konstantin császár). Gregor Bernadett 
lapunknak elmondta, hogy élete talán legnagyobb szerepe ez, de 
nagyon szereti, mert megmutathatja színészi játékának komo-
lyabb oldalát is. Mindig vágyott egy fajsúlyos drámai szerepre. 
– Olyan nehéz, veretes szöveg, hogy már tavaly nyáron elkezd-
tem barátkozni vele, többször elolvastam a szabadságom alatt, 
hogy mire a próbákig eljutok, „ismerős” legyen a történet min-
den mondata – tette hozzá.

Íme, a sztori röviden: 1453. május 29-én II. Mohamed elfoglal-
ta Konstantinápolyt. XI. Konstantin bizánci császár a várost védve, 
csata közben esett el. A bizánci birodalom bukásával nemcsak egy 
nemzet, de egy ezeréves kultúra értékei is odavesztek, a törökök 
előtt pedig megnyílt az út Európa felé. Herczeg Ferenc Bizánc című 
történelmi regénye és darabja a végső ostrom előtti időszakot, vala-
mint a birodalom bukását dolgozza fel, mindezt az utolsó császár, 
XI. Konstantin szemszögéből. 

– Itt nemcsak a város bukott el, hanem az emberek buktak el, 
akik alkalmatlanok voltak arra, hogy összefogjanak a védelmü-
kért. Az önös érdekek árulásokhoz vezettek, ami végül vereséget 
és iszonyatos mészárlást okozott – mondta a rendező, Nagy Vik-
tor. – Csupán a császár és egy maroknyi genovai zsoldos próbált 
szembeszállni a sokszoros túlerővel, az összefogás hiányában tel-
jesen esélytelenül. Bizánc kudarca pedig kihatott Európa törté-
nelmére. Reméljük, a közönség is legalább annyira fogja szeretni 
ezt a ma is igen aktuális darabot, mint a szereplők, akik nagysze-
rűen képviselnek egy-egy embertípust és a hozzá tartozó gondol-
kodásmódot. Az interakciók során kibontakoznak a bukás valódi 
okai: az önzés, az árulás, a csalás.

A nagyszabású történelmi dráma nagyszerű szereposztásban 
lesz látható, többek között Szakács Tibor, Vass György, Almási Sán-
dor és Nemes Wanda játszik majd. Díszlet, jelmez: Csík György, 
dramaturg: Falussy Lilla, rendezőasszisztens: Szelőczey Dóra.

A Keresztény Színházi Fesztiválra érdemes lesz időben megvá-
sárolni a jegyeket, mert a „válogatás” igen figyelemre méltó, töb-
bek között a következő darabokat nézhetjük meg: Legyetek jók, ha 
tudtok (Egri Gárdonyi Géza Színház), Siposhegyi Pétertől a Ha-
lottak napjától virágvasárnapig (Udvari Kamaraszínház), a Geren-
dák (Beregszászi Színház) és a Pilátus éjszaka. Ezenkívül Francia-
országból és Lengyelországból is jönnek zenészek, illetve színészek, 
valamint Böjte Csaba és színjátszó gyerekei is fellépnek.

Temesi L. 

Herczeg Ferenc Bizánc című ritkán látott színművét 
február 23-án mutatják be az Újszínházban. Ez a drá-
ma lesz az egyik hansúlyos előadása az ugyanitt ápri-
lis 7-én kezdődő V. Keresztény Színházi Fesztiválnak, 
amely évről évre sikeres és amelynek egy hete alatt a 
határon túli teátrumok is bemutatkoznak. 
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1968-ban lettünk 18 évesek, nagykorúak, büntethetők, választók 
és sorkötelesek. Ez az év a titkos remények és nyilvános kivégzé-
sük éve volt. Éve volt ez a kijózanodásnak. Hogy a kapi és a szoci 
megváltoztatható? Lófauszt! Üzente Párizs, üzente Prága. 

Mi akkor lettünk nagykorúak, amikor mások voltak a fran-
cia, nyugatnémet, olasz ifjúság kilátásai, mint mondjuk, Prágá-
ban, vagy Varsóban, vagy Pesten. Angliában is forrongott az if-
júság. Emlékeztek még az If a (Ha) című filmre, a brit elitiskolák 
diákjainak szörnyűséges életéről? Zendülésre buzdított, nyíltan, 
de úgy, mintha egy álomban történne az egész. A film maga is 
az ellenkultúra részévé vált. Theodore Roszak The Making Of A 
Counterculture című 1968-as könyvében írta le az ellenkultúrát. 
Röviden: minden az ellenkultúrába tartozott, amelyet az akkori 
fiatalok a fennálló rendszerek ellen hoztak létre. „A modern kul-
túrának nemcsak észérvekkel alátámasztható alapja nincsen, ha-
nem erkölcsi sem – úgy lebeg a levegőben, mint Magritte Kasté-
lya a Pireneusok fölött.”

Mi akkor lettünk nagykorúak, amikor az általam érthetetle-
nül „nagynak” hívott generáció (amely nagy ugyan sosem volt, 
de még nem torlódott egymásra, mint az utána következők) a 
prágai tavasz sárba tiprása után megértette: mi már aligha rú-
gunk labdába a történelemben. Ezért is volt 1968-at követően je-
lentős számú disszidálás sorainkból. 68 a mi 56-unk volt. 56-ban 
még gyermekek voltunk, bár már értettük a csíziót, 68-ban fel-
nőttünk.

Mi akkor lettünk nagykorúak, amikor a világ ipari cápái 
már rég rájöttek, a „baby boom” generáció (az ottani Ratkó-
nemzedék) rendkívül nagy vásárlóerőt jelentett. Ki kellett szol-
gálni őket. Ki is lettek szolgálva. Talán a zenében a legjobban. 
Mégis voltak a soraikban olyanok, akik már sötét próféciákat 
énekeltek, mint Berry McGuire, aki élete későbbi szakaszában 
keresztény prédikátor lett. A pusztulás előestéje című számban 
így énekelt: 

The eastern world, it is explodin’ Violence flarin’, bullets 
loadin’… And you tell me over and over and over again my friend,/
Ah, you don’t believe we’re on the eve of destruction.

Mi akkor lettünk nagykorúak, amikor tudtuk, ha itt, a Maj-
mok bolygóján megnyomják a gombot, nincs menekvés. Ennek 
jegyében életek százmillióit tékozoltuk el. Élnivágyás és halálví-
zió. Virághatalom és LSD. Pszichedelikus színek, zenék, filmek. 
Minden, csak ne legyünk polgárok. Semmiben. Legfőképp a 
szexben nem. A Monterey popfesztiválra kétszázezren jöttek ösz-
sze, tavaly. Idén Csikágóban, a Demokrata Párt elnökjelelő gyű-
lésén a yippik (nem a hippik) is indítottak egy jelöltet, egy Pega-
zus nevű disznót. Muhammad Ali, a bokszkirály, tavaly inkább 
börtönbe ment, mint Vietnamba. A szintén fekete King tisztele-
test lelőtték, mint egy kutyát, mert volt egy álma. Száz amerikai 
városban zavargások törtek ki erre. Akkor nem, amikor ugyan-
csak 68-ban ugyancsak lelőtték Robert Kennedyt, JFK öccsét, 
mint egy kutyát. 

Mi akkor lettünk nagykorúak, mikor kiderült, ennek a nem-
zedéknek már nem elég a tévé-hűtőszekrény-népautó szenthá-
romsága – nyugaton. Keleten, a mátrixista-pesszimista orszá-
gokban az autóra 4-5 évet várni kellett, ha volt rá pénzed. Ha 

nem, kevesebbet. Kinéztünk a Sárga tengeralattjáró ablakán, itt 
is, ott is, és nagyon sötét volt odalenn. Azt éreztük, keleten-nyu-
gaton, hogy az élet máshol van. Hiába volt a falnak is füle, ami-
kor mindkét rendszer irányítóinak dobhártya helyett fal volt a 
fülében. Nem akartunk számon tartottak, telemanipuláltak len-
ni többet. Tudtuk, hogy az erdő megelőzi az embert. A sivatag 
meg követi. 

Mi akkor lettünk nagykorúak, amikor a mexikóvárosi olim-
pia volt a mézesmadzagunk. Beamon 25 évig túlugorhatatlan tá-
volugrócsúcsát a majd 2300 méteres magasságra és a ritka leve-
gőre fogták. A magyar tévé először közvetítette az olimpiát, így 
láthattuk, hogy 200 méteres síkfutás eredményhirdetésekor két 
afroamerikai futó ökölbe szorított kesztyűs kezét emelte magas-
ra, fejüket lehajtva álltak a dobogó két legfelső fokán. Magyar-
ország, az USA és a CCCP különverseny után, Japán mögött ne-
gyedik lett a ponttáblázaton. Minden aranyérmünket láttuk: Bal-
czó meg a csapat futását az öttusaversenyeken, a hegynyi Koz-
ma Pici birkózását, Kulcsár Gergely és a párbajtőrcsapat asszóit.  
Zsivótzky, a kalapácsvetőnk csak a sarlót tudta volna messzebb 
dobni. És még a focicsapatunk is aranyat nyert. Bevésődött, mert 
még most is látom alakjukat. Tudtunk velük azonosulni, hazug-
ság nélkül. 10 arany, 10 ezüst, 12 bronz volt a mérleg egyik serpe-
nyőjében, miközben a legvidámabb barakkban hullottak az em-
berek. Öngyilkosságban, válásban, alkoholizmusban, depresszi-
óban, korai szívhalálban is a csúcson volt a magyar. 

Mi akkor lettünk nagykorúak, amikor Párizsban munkásta-
nácsokat akartak, amit a magyarok találtak fel 56-ban. Mikor azt 
hittük, nem lesz emberiesség földön, míg az utolsó iparmágnás 
és tőzsdecápa mellé az utolsó bürokratát fel nem kötjük. Keleten 
két bürokratát: a pártbürokrata mellé az államit. Francia nemze-
déktársaink gúnyos jelszava volt: Világ milliomosai egyesüljetek! 
És ők komolyan vették. A prolik, szegények, csak fényesebb lán-
cokat kaptak Keurópában, hiába érezték meg, hogy a szocializ-
mus szabadság nélkül illúzió. 

Mi akkor lettünk nagykorúak, amikor Kierkegaard-ot, a 19. 
századból már magyarul is olvashattuk osztályfőnökünk, Da-
ni Tivadar jóvoltából: „A forradalmi kor, a cselekvés kora. De a 
mostani a hirdetésé és a publicitásé: semmi sem történik, de ál-
landó nyilvánosság előtt zajlik a semmi. A lázadás elképzelhetet-
len. Bár némely politikai virtuóz elérhet valamit, talán írhat egy 
manifesztumot, összehívhat egy-egy nagygyűlést, hogy döntsön 
a forradalomról. A hallgatóság azt hiheti, ez már maga a lázadás. 
Békésen hazamennek, mintha egy jó estét töltöttek volna el a há-
zon kívül.” 

Mi akkor lettünk nagykorúak, amikor itt, KK-Európában, al-
kotmányunk és a kenyér ünnepén éjjel lezajlott az 56-ból már 
ismert második szovjet honfoglalás. Ezúttal segédcsapatokkal. 
Hiába mondta a magyar rádió, hogy 21-én szállták meg Cseh-
szlovákiát a testvéri szovjet, bolgár–keletnémet–lengyel–magyar 
csapatok. Azokban a csapatszállítókban, azokban a tankokban, 
repülőkben akkor éjjel, mi is ott ültünk. A 49-50-es nemzedék. 
Akik ötvenhatban gyerekként hallották, hogy világnyelveken 
mondták be a szabadságharcosok az egymás után elhallgattatott 
rádiókban: Itt nem ellenforradalom van, ez maga a forradalom!

Temesi ferenc

1968
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A Jókai utca egy darabkája.
Valójában nem sok mindent látunk.
Egy terepjárót, macskakövet, két kis üz-

let portálját, egyetlen járókelőt.
Mégis milyen sok ez a kevés.
Már a rendszám is beszédes: CA 863. 

Ötkarakteres, két betű és három szám. 
Ősöreg, biztos, hogy 1958 előtti, mert ak-

kortól egészen 1990-ig hatkarakteres, két 
betűből és négy számból álló rendszámo-
kat használtak.

A terepjáró márkája Willys. John North 
Willys az 1900-as évek elején az Amerikai 
Egyesült Államokban, előbb Indianapolis-
ban, majd az ohiói Toledóban gyártott au-
tomobilokat, cége, az Overland Automo-

tive Company 1912 után a Willys-Overland 
Company nevet viselte. A Willys 1939-ben 
jelentkezett az amerikai hadsereg pályáza-
tára, amelynek keretében a US Army öreg 
motorkerékpárjait és Ford T kocsijait akar-
ták lecserélni modern könnyűgépjárművek-
re. A kiírás szerint a katonaságnak egy kö-
rülbelül 600 font (durván 270 kilogramm) 
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Hangulat, 1957
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hasznos terhet bíró, 80 hüvelyknél (kb. 200 
centiméter) kisebb tengelytávú, magas építé-
sű, nyitott, lehajtható szélvédőjű, összkerék-
hajtású, sima terepen legalább 50 mérföld/
óra (kb. 80 km/h) sebességre képes járműre 
volt szüksége. Több mint száz cég kapott fel-
kérést, a Ford Motor Company, az American 
Bantam Car Company és a Willys-Overland 
maradt versenyben. Határidőre viszont csak 
a Bantam készült el, ők nyerték el a hetven-
darabos próbaszéria gyártásának lehetősé-
gét, ám a tereppróbákon a hadsereg elége-
detlen volt, a Willys kapta a megrendelést. 
1941-től több százezer Willys Jeep készült el, 
és ezekből a második világháború befejezté-
vel az amerikaiak sokat Európában hagytak.

Mit látunk még?
Egy fodrászatot. Férfifodrászatot. Ab-

ból a korból, amikor még borbélynak hív-
ták a férfifodrászt. Amikor még Zorró-
bajszú, hegyes és fényes cipőjű idős férfiak 
virtuóz módon beretváltak késsel.

A macskakő is sok mindent elárulhat. 
Foghíjas, koszos, olajfoltos, tele öreg te-
herautók vagy autóbuszok ócska gumiab-
roncsainak nyomaival.

És hát a lényeg. A trafik. Dohánybolt, 
régies nevén dohánytőzsdei elárusítóhely.

Biztos kevesen tudják, mi a szó erede-
te. Pedig a trafikálást azért még ismerjük. 
Aki trafikál, az locsog, tereferél, vagyis ha-
szontalanul ontja a szót, pletykál. Vagy rá-
dumál valakire valamit, beszélgetés ürü-
gyén üzletet köt, fondorkodik, cimborál, 
ügyeskedik. A német a Trafik szón termé-
szetesen dohányboltot ért, a Trafikant meg 
magát a trafikost jelenti, ám a traffegieren 
– ahogy a francia trafiquer, az olasz 
trafficare, az angol traffic is – inkább üz-
letelést, forgalmat, gyakran üzérkedést, 
mutyizást, kufárkodást takar. Az osztrák 
Tabaktrafik sem lehet más természetesen, 
csakis a dohánybolt.

A trafik szó maga állítólag csak 1851-
ben, a dohánykereskedelem állami mo-
nopóliummá nyilvánításának esztende-
jében honosult meg a magyar nyelvben. 
Ötven-száz évvel ezelőtt a trafikok több-
ségében a cigarettákon, pipákon, sziva-
rokon és dohányokon meg azok kellé-
kein, amilyen például a dohánypapír, a 
tubákok, a különféle szipkák, gyufák és 
öngyújtók, tűzkövek, cigarettasodró ké-
szülékek és cigarettatárcák, toroktisztí-
tó cukorkák, nos ezeken kívül borítékot, 
levélpapírt, bélyeget, dísztáviratokat, 
képeslapokat, nyereménysorsjegyeket, 
üveggolyót, ólom- vagy papír-, később 
műanyag katonát, borotvapengét, tan-
tuszt, villamosjegyet és napilapokat, va-

lamint apró dísztárgyakat, tükröket is le-
hetett vásárolni.

Mándy Iván trafIkjaI
„A trafik esti fénye. Egyszerre csak előtte 
a kivilágított kirakat. A járdára hulló ked-
ves, otthonos fény. A járdaszéli vékonyka 
fa is kapott valamit ebből a fényből. Mint-
ha többen állnának a fa mellett. Egész kis 
társaság. Itt adtak találkozót egymásnak, 
hogy aztán együtt menjenek be. És be-
szélgessenek. Odabent is ismerősök vár-
ják őket…”

„Esti beszélgetés. Kedélyes kis esti be-
szélgetés. Néha többen is lehetnek. Egész 
kis társaság. A trafikosnő társasága. Kaszi-
nóznak. Idejárnak a környékről. Szeretik 
ezt a trafikot meg a trafikosnőt…”

„A törzsvendégek összejönnek egy kis 
tereferére. Talán még kávét is kapnak. Ká-
vét vagy teát. Cigarettáznak, szivaroznak. 
A kékes füst lassan elborítja a trafikot. 
Hangok törnek fel ebből a füstből. Álmo-
san duruzsoló hangok…”

„Trafikok esti fénye a Körúton. Hosszú 
szárú, barna pipa a kirakatban. Tömzsi kis 
angol pipák. Nyitott fedelű szivardobozok. 
(Tessék válogatni! Finom, értő mozdulat-
tal megroppantani a szivart!) Cigarettás-
dobozok. Különféle színű cigarettásdobo-
zok. Vöröses, aranybarna, sötétlila, hal-
ványsárga…”

„Trafik, szemben az iskola vörös téglás 
épületével. Kék csomagolópapír a kira-
katban, vignetta, toll, tinta, radír, levélpa-

pír, boríték. Néhány könyv. A nebuló csak 
éppen átszalad az iskolából, és mindent 
megkaphat. Rajzlapot és rajzszöget. Meg-
áll a pult előtt. A zsebében kotorászik. Ki-
fordítja a zsebét. Néhány fillér, fél zsemle, 
gombok meg valami rémületes törmelék. 
És csak úgy lóg az a szakadt bélés!”

„Trafik az üres telek sarkán. Kőkerítés 
romjai, elszórt vasdarabok, ócskaságok. És 
ez a bódé. A házak elfutottak előle. Cser-
benhagyták. A kirakat áthatolhatatlan ho-
málya. Van valaki odabent? Egy trafikos, 
aki várja a vendégeit?”

„Hercule Poirot a Huszár utcai trafik-
ban! A fiú az üvegajtónál állt. Egyszerűen 
nem tudott elmozdulni, ahogy nézte. Kö-
zépen kettéválasztott haj, tekintélyes, szin-
te hivalkodó bajusz. Gondosan megkö-
tött nyakkendő, sötétszürke zakó. Igen, ez 
Poirot, a mesterdetektív…”

„A trafikoslány kikönyököl a trafik ab-
lakából. Regényt olvas. Anélkül hogy föl-
nézne, kiad egy csomag cigarettát,

két doboz gyufát,
kék buszjegyet,
sárga villamosjegyet
és megint egy csomag cigarettát
és megint kék buszjegyet,
sárga villamosjegyet.
A pult alól elővesz egy revolvert. Kilő a 

trafik ablakából. Tüzet nyit a járókelőkre.
Regényt olvas.
Kikönyököl.”

Marek jános

Mándy Iván a nagymező utcában, 1968
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A Király utcát a Paulayval egy hangulatos 
passzázs köti össze, ahol piactól elkezdve 
sok minden van. Például egy gyönyörű ét-
terem. Tiszta üveg, azaz minden oldalról 
belátni, így aztán már messziről látszik, 
hogy itt nem spóroltak semmivel. Tényleg 
a legmagasabb minőségű minden, a bú-
torok, a mosdó berendezése, a pult, az ét-
készlet, de még a szalvéta is. Ha egy lak-
berendezési vagy enteriőrmagazinnak ír-
nék, csak szuperlatívuszokban tudnám ezt 
tenni. A pincérek kedvesek és természete-
sen elegáns egyenruhában vannak, jó ér-
zés belépni. „Csupán” egyetlen egy dolog 
hiányzott, ami szerintem egy étteremnél 
nem árt, ha bőven van: a vendég. Írd és 
mond, vasárnap ebédidőben egyetlen lé-
lek nem tartózkodott a helyen. Ezt még 
kerületünk egyik vendéglátóegységében 
sem tapasztaltam, azaz lenne min elgon-
dolkodni. A mosdó felől egy hotellel van 
összekötve az étterem, biztos minden-

ki aznap utazott el, így történhetett, hogy 
senki nem szeretett volna vasárnap ott en-
ni. Ennek tükrében viszont roppant mu-
latságos volt, hogy az ajtónál álló hölgy 
konkrétan rámutatott egy a bejáratnál lé-
vő asztalra, hogy megfelel-e. Nem, kö-
szöntük, nem felelt meg, ha üres az étte-
rem és nincsen mindjárt érkező ötvenfős 
foglalásuk, akkor engedtessék meg az a lu-
xus, hogy eldöntsük, hová ülünk. 

Az üvegfal melletti asztalt választot-
tuk, ott legalább a látvány rendben volt. 
A konyhán nem lehetett nagy kapkodás, 
mert ahhoz képest, hogy másra éppen 
nem főztek, elég sokat kellett várni, mi-
re kihozták az ételeket. A csészényi hús-
levesért a 990 Ft teljesen irreális, ahogyan 
a hamburgerért is a 3290 Ft. Értem én, jól 
nézett ki a tálalás, és egyébként finom is 
volt, rendesen meg volt sütve a hús, he-
lyes a hasábburgonya a kis szűrőben és 
még káposztasaláta is járt mellé, de akkor is. A Király utcában van pár hamburge-

res hely, ennyiért egy komplett család jól 
lakik. A brassói kacsapecsenye (3350 Ft) 
húsának nem ártott volna még egy kis sü-
tés, kissé rágósra is sikerült, mondjuk szó-
dával elment, de ezért az árért már elvár-
nám, hogy ne találjak kivetnivalót benne. 
A citrusos, teljesen hagyományos limo-
nádé (850 Ft) is kissé túlárazottnak tű-
nik, ezért az összegért van, ahol egy hét-
köznap kétfogásos menüt kapni. Szimpa-
tikus ötlet, hogy 15 óráig nagyon komoly 
gyereksarkot üzemeltetnek, bár gyerek 
éppen nem volt. Az viszont teljesen non-
szensznek tűnt, hogy amikor az óra hár-
mat ütött, a komplett gárda megjelent és 
nagy dirrel-dúrral elpakolták a játékokat. 
De a személyzetnek a gyereksarok felszá-
molása mellett szerencsére mi is adtunk 
munkát aznapra, minden fogást más ho-
zott ki. Bajban lettem volna a végén, hogy 
kinek adjuk a borravalót, de megoldot-
ták helyettünk, a 12 százalék szervizdíj 
az amúgy sem olcsó kínálat mellett vég-
leg eldöntötte, hogy először és utoljára et-
tünk itt. És ezen még az sem segített, hogy 
távozáskor kis csokival köszönték meg, 
hogy ott jártunk.

Terézváros nemcsak a kulturális, oktatási életéről, az építészetéről, 
de a gasztronómiájáról is híres. Megannyi étterem, vendéglő, kifőz-
de a bizonyíték arra, hogy aki a VI. kerületben kívánja az éhét csilla-
pítani, kedvére válogathat a legkülönbözőbb ízlésvilágú, kategóriájú 
vendéglátóipari egység közül. Hónapról hónapra górcső alá veszünk 
egyet, és értékeljük.

Indokolatlan túlárazás

AnTré
1061 budapest, Király utca 8.

Ízek, illatok, látvány   10/10
A hely szelleme   10/10
Személyzet   10/10
Ár/érték   10/5
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FőZZünk együTT…

pisztáciából
Pisztáciás csirkemell 
Hozzávalók: 60-70 dkg csirkemellfilé, só, bors. A morzsá-
hoz: 2 szelet szárazkenyér vagy kész morzsa, 1 marék hán-
tolt pisztácia, 50 g parmezán, só, bors. A panírhoz: liszt, 
tojás.
Elkészítése: A csirkemelleket megmossuk, papírtörlő-
vel teljesen felszárítjuk róluk a nedvességet, majd szeletek-
re vágjuk, és mindkét oldalukon sózzuk, borsozzuk őket. 
A morzsához kockákra vágjuk a kenyérszeleteket, majd 
aprítógépbe tesszük a pisztáciával és a reszelt parmezán-
nal együtt, végül adunk hozzá egy kevés sót és frissen őrölt 
borsot. A panírozást a szokásos módon végezzük, először 
lisztbe, majd tojásba, végül a pisztáciás morzsába mártjuk 
a hússzeleteket. Lehet duplán is, ha valaki intenzívebb ízre 
vágyik. A panírozott hússzeleteket tapadásmentes tepsibe 
fektetjük, meglocsoljuk egy kevés olívaolajjal, majd 180-
200 fokos sütőben kb. 20 perc alatt gyakran forgatva kész-
re sütjük őket. Amikor a bundájuk kissé megpirul, akkor 
már jók is, vigyázzunk, ne süssük túl, mert úgy könnyen 
kiszáradhatnak. Burgonyapürével tálaljuk.

Pisztáciakrém
Hozzávalók: 5,5 dl tej, 5 dkg őrölt + 10 dkg egész pisz-
tácia, 8,5 dkg cukor, 2 dl édes tejszín, 1 vaníliarúd, 4 to-
jás, csipet só.
Elkészítése: Kaparjuk ki a vaníliarúd magját, majd 1,5 
dl tejjel és a tejszínnel forraljuk fel. 10 perc után vegyük 
le a sütőről és szedjük ki belőle a magokat. 4 tojássárgá-
ját egy nagyobb edényben a cukorral keverjünk habos-
ra, majd adjuk hozzá a vaníliás tejet. Ha kell, öntsük át 
egy nagyobb tálba, majd adjuk hozzá az őrölt pisztáciát, 
és alacsony hőfokon melegítsük. Ha kész, kihűtjük és hi-
degen is tartjuk. A maradék 4 dl tejet forraljuk fel, köz-
ben a tojásfehérjékből a csipet sóval verjünk kemény ha-
bot. Egy kanállal a fehérjéből kis galuskákat készítünk, a 
tejbe dobjuk és 2 percig főzzük. Ezt a műveletet addig is-
mételjük, amíg az összes fehérje el nem fogy. A krémet 
tálkákba töltjük és a tojásfehérjéből készült galuskákkal 
díszítjük.

Pisztáciatorta
Hozzávalók: 1 csésze finomra aprított pisztácia, 18 db 
zabpelyhes keksz, 8 dkg olvasztott vaj, 3 ek. barna cukor, 
50 dkg Philadelphia krémsajt, 15 dkg cukor, 3 ek. liszt, 3 
tojás, 2 dl tejföl.
Elkészítése: A kekszalaphoz a sós, pörkölt pisztáciát kö-
zepesen durvára vágjuk, a kekszet mozsárban összetörjük 
és egy tálban összekeverjük. Hozzákeverjük az olvasztott 
vajat és a cukrot. Egy 20 cm-es levehető oldalú tortaforma 
oldalára és aljára nyomkodjuk. A krémsajtot robotgépben 
krémesre keverjük a cukorral. Egyenként hozzákeverjük a 
tojásokat, majd a lisztet is. Hozzáadjuk a tejfölt, épp csak 
addig keverjük, amíg homogén lesz, hogy ne keverjünk 
bele levegőbuborékokat. A kekszalapra öntjük. 170 fokra 
előmelegített sütőbe tesszük és 50 perc alatt készre sütjük. 
A sütőből kivéve hagyjuk kihűlni, kivesszük a formából és 
legalább 2 órára, de ha van rá lehetőség, egész éjszakára a 
hűtőbe tesszük.

A többi csonthéjashoz hasonlóan a pisztácia is igazi csemegé-
nek számít. De nemcsak finom, hanem rengeteg egészségvé-
dő tápanyagot is tartalmaz. Európába az arabok révén került a 
belül zöldes-lilás árnyalatú, vékony hártyával fedett csonthéjas 
gyümölcs, amelyet általában augusztustól októberig szüretel-
nek. Nem tartozik a legolcsóbb termések közé, aminek fő oka, 
hogy a pisztáciafa csak kétévente terem.

Nagy mennyiségben tartalmaz telítetlen zsírsavakat, ame-
lyek csökkentik a vér rossz koleszterinszintjét. Ennek köszön-
hetően fogyasztása mérsékli a szív- és érrendszeri betegségek 
kialakulásának kockázatát, valamint nagymértékben hozzájá-
rulhat a tüneteinek csökkentéséhez. Számos ásványi anyag ki-
váló forrása, kalcium, foszfor, kálium, vas, cink, réz, mangán, 
fluor és magnézium is található benne. A szem egészségét is 
védi, rendszeres fogyasztásával lassítható a korral járó látás-
csökkenés. Antioxidánsai megkötik a káros szabad gyököket, 
akadályozva ezzel a bőr idő előtti öregedését. Antibakteriális, 
gombaellenes és sejtmegújító tulajdonsága révén segíthet az ir-
ritált bélrendszer állapotának helyreállításában és a fogfájást is 
képes csillapítani.

Általánosságban csak nassolnivalóként, esetleg salátára vagy 
desszertre szórva fogyasztjuk, pedig kiváló főételként vagy 
krémlevesként elkészítve is. Az olaszoknál likőr formájában is 
nagyon népszerű. Vendégváráshoz vagy gyorsan elkészíthető 
reggelihez, vacsorához krémként pirítósra kenve is mennyei. 
Túlzásba azonban semmi esetre sem szabad vinni, mivel magas 
a kalóriatartalma és allergiás reakciókat is kiválthat.
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Teremfoci a Derkovitsban

A kerületi iskolások diáksportprogram-
jának részeként a Derkovits Gyula Álta-
lános iskola adott otthont a teremfoci-
banokságnak. Mint Vári György ötletgaz-
da és főszervező elmondta, kissé hiányos 
volt a verseny, mivel csak három iskola 
tudta képviseltetni magát.

A lelkes és csillogó szemű gyerekek 
körmérkőzéseinek meccsei alapján a há-
zigazda Derkovits csapata lett a győztes, 
a második a Bajza, harmadik pedig a Két 
tannyelvű Iskola csapata lett. Az eredeti-
leg fiúknak szóló versenyben számos lány 
megmérettette magát, ugyanis ahol lét-
számhiánnyal küzdöttek a csapatok, ott 
a lányok bevállalták az indulást, és tiszte-
sen helytálltak. A programsorozat követ-
kező állomásán kosár-, majd zsinórlabda-
verseny vár a diákokra.

KATUS ATTILA 
BEST BODY TORNA

minden hónap első hétfőjén 
18.00-19.00STANISLAVA 

CHALOVA 
ZUMBA PARTY

minden hónap 
harmadik hétfőjén 

19.00-20.00

sportpont

Ahol élmény 
az egészség!
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Szúró, zsibbadó érzések a végtagokban. 
Ha többször vagy huzamosabb érzünk 
zsibbadást, szinte biztos, hogy B-vitamin-
ból van kevés a szervezetünkben. Ilyenkor 
együnk több spenótot, babféléket, szár-
nyas húsokat és tojást. Izomgörcsöt, hasí-
tó éles fájdalmat főleg a vádliban és a láb-
ujjakban akkor érezhetünk, ha magnézi-
um-, kalcium- vagy káliumhiánnyal küz-
dünk. A túlzásba vitt edzéstől is lehet, és 
sokszor éjszaka testhelyzetváltásnál gör-
csöl be a láb. Egy gyors átmasszírozás 
ilyenkor azonnal segít, de ne hagyjuk eny-
nyiben, együnk több banánt, mandulát, 
almát, mogyorót, brokkolit. Ha repedé-
seket észlelünk a szánk sarkában, az nem 
feltétlenül a hidegtől van, ugyanis így je-
lez a vas- és a cinkhiány is, de ez B-vita-
min-hiány is lehet. Ilyenkor több szár-
nyas fogyasztására van szükségünk, illet-

ve jól jöhet a tonhal vagy a lazac is. Mi-
vel a C-vitamin hatékonyan segíti a vas 
beépülését és az immunrendszert is erő-
síti, ezeket az élelmiszereket magas C-vi-
tamint tartalmazó zöldségekkel érdemes 
fogyasztani, a jótékony hatás is előbb ér-
vényesül. Abban az esetben ha piros vagy 
fehér kiütések jelennek meg az arcunkon 
vagy a testünkön, az esszenciális zsírsavak 
hiányoznak, valamint az A- és a D-vita-
min. A D-vitamint szinte mindig pótol-
ni kell télen, mert hazánkban nincs sajnos 
olyan mennyiségű napfény, hogy megfele-
lő tudjon termelődni. Szardínia, mogyo-
ró, mandula és a szuperételnek számító 
chiamag lehet ebben az esetben a segítség. 

A vitaminok jobb felszívódása érdeké-
ben együnk több petrezselymet, káposztát, 
sárgarépát. Mindig problémáról árulkodik 
a köröm normáltól eltérő állapota. Ha fo-

lyamatosan töredezik, elszíneződik, nem-
csak vitamin- vagy vashiány- pajzsmirigy-
probléma is meglapulhat mögötte, vagyis 
semmiképpen ne vegyük félvállról. Az in-
dokolatlanul erős hajhullás esetén a biotin 
(B7-vitamin) hiányzik, ezt a haj vitamin-
jának is nevezik. Segíthetünk csökkenteni 
több tojás, lazac, banán és diófélék bevite-
lével. De mivel a hajhullás hátterében sok-
szor komoly szervi problémák állhatnak, 
ha tartósan fennáll, mindenképpen érde-
mes kivizsgáltatni a kiváltó okokat. Igaz, ez 
a többi esetben is, ha nem érzünk látható 
időn belül javulást, akkor a vitaminhiány 
mellett más is lehet a háttérben. 

Számos tünetet okozhat még a vitami-
nok nagymértékű, vagy krónikus hiánya, 
gyakran nem is gondolnánk, de szédülés, 
lehangoltság, túlzott érzékenység, szájszá-
razság mind fakadhat ebből. Ezekben az 
esetekben viszont kötelező kivizsgáltatni 
magunkat, mielőtt „öngyógyításba” kez-
denénk. Egy biztos, az egészséges, vitami-
nokban és rostokban gazdag táplálkozás-
sal, ha mindent nem is tudunk megoldani, 
ártani nem tudunk magunknak.
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figyeljünk a jelekre!
A vitaminok bevitele minden évszakban fontos, de télen különö-
sen érdemes nagyobb figyelmet fordítani erre. A szervezetünk na-
gyon jól van „kitalálva”, jelez, ha valami nincsen rendben, vagy ha 
hiányállapot észlel. Az öt leggyakoribb hiány, amit semmiképp se 
vegyünk félvállról.
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Papír- és fémpénzt, bélyeget, képes-
lapot, papírrégiséget, régiségeket 
vásárolunk és árverésre átveszünk.
VI., Andrássy út 16., 266-4154, nyitva: 
h.–sz.: 10–17, cs.: 10–19

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

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉ-
CÉCSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, 
javítása. Mosó-, mosogatógépek bekö-
tése. Tel.: 06-30-447-36-03

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vá-
sárolok antik bútorokat, festménye-
ket, bronztárgyakat, porcelánokat, 
Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asz-
tali díszórákat (hibásat is) 6–12 sze-
mélyes ezüst étkészleteket, gyertya-
tartókat, -tálcát stb., könyveket, régi 
katonai kitüntetések tárgyait és teljes 
hagyatékot első vevőként a legmaga-
sabb áron.

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

Egész évben számíthat ránk! A Louis 
Galériát tekintse meg az interneten (35 
éves gyakorlat) 
Készpénzért vásárolok: tört- és 
fazonaranyat, ezüstöt, brilles ékszere-
ket, kar-, zsebórákat, borostyánt, He-
rendi porcelánt, festményt, antik bú-
tort, hagyatékot. 
Kérem, jöjjön el hozzánk, vagy hívjon 
bizalommal! 
Margit krt. 51–53., üzlet, telefon: 06-1-
316-3651, 06-30-944-7935 
Gyűjtők gyűjteményét vásárolom.

Fiatal, stabil egzisztenciájú értelmi-
ségi házaspár ottlakás nélkül életjá-
radéki vagy öröklési szerződést köt-

ne gyermekének.  Tel.: 06-70-252-
48-97

Kéménybélelés, szerelt kémény épí-
tése, kondenzációs kazánok bekötése, 
szakvélemény-ügyintézés. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06-30-680-6814

Otthoni munka! Borítékolás, termék-
összeállítások egyebek, 06-90-603-905 
(audiopress.iwk.hu 635Ft/min., 
0612228397, 06204963980)

19-20. századi magyar és külföldi mű-
vészek festményeit keressük megvé-
telre készpénzért gyűjtők, befekte-
tők részére.
Nemes Galéria, 1024, Szilágyi Erzsé-
bet fasor 3.
Tel.: 302-8696, mobil: 
06-30-949-29-00,eEmail: nemes.gyu-
la@nemesgaleria.hu

Szabó Balázs vállalja kémények belső 
marását, bélelését teljes körű ügyin-
tézéssel. 06-20-264-7752

Ajtó-, ablakjavítás! Mindenfajta 
kapcsolt gerébtokos, bukó-, nyíló-, 
tessauer ajtók és ablakok teljes kö-
rű és szakszerű javítását és szigetelé-
sét vállalom! Többéves, magas szintű 
szakmai tapasztalattal, 1 év garanciá-
val! 0670-590-1351

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

EXKLUZÍV FELVÁSÁRLÁS!
Tört-fazon arany 6500 Ft-tól akár 17 
000 Ft-ig/g, ezüst 350 Ft-tól/g, bo-
rostyán-korall ékszerek 4000 Ft-tól/g. 
Régi pénzeket, érméket, kitüntetése-
ket, karórákat, képeslapokat, Herendi- 
Zsolnay, mindenféle régiséget TELJES 
HAGYATÉKOT.
V., Szent István krt. 25.
Tel.: 06-70/608-60-82
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GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTó! HÉRA 
cserépkályhaégők, gázkonvek-
torok, tűzhelyek, FÉG vízmele-
gítők javítása, karbantartása. 
Tel.: 220-9765, 06-20-432-5598, 
Bán László

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

PÁLYÁZATi HiRDETmÉNY
a terézvárosi felsőoktatási Ösztöndíjra történő jelentkezésről

Budapest főváros vi. kerület terézváros Önkormányzatának képviselő-testülete a 
11/2015. (iv. 30.) helyi rendelete alapján a szociálisan rászoruló kerületi fiatalok esély-
egyenlőségének biztosítása érdekében pályázatot hirdet teréZvÁrOsi felsŐOktA-
tÁsi ÖsZtÖNdÍJrA.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a legalább a pályázati felhívás közzétételét megelőző 30. 
naptól bejelentett terézvárosi lakóhellyel rendelkező
– Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében teljes idejű alap-, mes-
ter- vagy osztatlan képzésben résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a pá-
lyázat benyújtását megelőző félévben 3,5 tanulmányi átlagot elérő hallgatók, valamint
– Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményébe teljes idejű alap-, mes-
ter- vagy osztatlan képzésre felvételt nyert jelentkezők, akik a Humán Bizottság dön-
téshozatalát megelőző időpontig aktív hallgatói jogviszonyt létesítenek és a középiskola 
utolsó tanévének végén szerzett tanulmányi átlaguk legalább 3,5, továbbá
– családjukban a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző tizenkét hónap 
alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát figyelembe véve, az egy főre jutó havi jövede-
lem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíjnak a pályázati felhívás közzététele 
időpontjában irányadó legkisebb összege négy és félszeresét (128 250 Ft-ot) és
– szociálisan rászorulónak minősülnek.

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

Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjban legfeljebb 4 alkalommal részesülhet a pályázó. 

A pályázat személyesen, kizárólag a 11/2015. (iv. 30.) önkormányzati rendelet függelé-
kében található adatlapon nyújtható be. A pályázathoz többek között csatolni kell:

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

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

A pályázat benyújtásakor a polgármesteri hivatal munkatársa a személyes adato-
kat igazoló okmányok alapján ellenőrzi az adatlapon szereplő személyes adatok valódi-
ságát. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait – a vonatkozó 
jogszabályi előírások betartása mellett – az önkormányzat a szükséges időtartamra nyil-
vántartásba vegye. A nem személyesen benyújtott pályázatot el kell utasítani.

Az ösztöndíj hat hónapra, a 2018. március 1-jétől 2018. augusztus 31-éig terjedő időszak-
ra szól és 25 hallgató nyerheti el.
A terézvárosi felsőoktatási Ösztöndíj összege havi 35 000 ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.
A pályázat benyújtásának helyszíne:  Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgár-
mesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályának 411-es szobájában (1067 Budapest, 
Eötvös utca 3.).

A hivatkozott rendelet szövegének nem megfelelő pályázatok érvénytelenek. 

           Humánszolgáltatási Főosztály 

ABLAKJAVÍTÁS! WWW.
AJTOABLAKDOKTOR.HU
24 ÉVE VÁLLALOm KEDVEZŐ 
ÁRAKON ABLAKOK, AJTóK JA-
VÍTÁSÁT, iLLESZTÉSÉT, ZÁRAK 
CSERÉJÉT, FESTÉSÉT, HŐSZiGE-
TELŐ ÜVEGEZÉSÉT, SZiGETELÉ-
SÉT GARANCiÁVAL. FELmÉRÉS 
DÍJTALAN! HORVÁTH ÁKOS 
TEL: 06 70 550 02 69

ingatlanirodánk eladó budapesti 
lakásokat/házakat keres ügyfele-
inek. Gyorsan vevőt hozunk, juta-
lék 3%, ügyvéd ingyenes. Ismerő-
sének lakása eladó? Hívjon, aján-
lási jutalékot kap! Laurus Ingatlan, 
Tel.: 06-20-960-0600
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Az ajándékozás
Korábban tisztáztuk, hogy az ajándé-
kozási szerződés lényege, hogy az aján-
dékozó az adott dolog tulajdonjogát 
ingyenesen átruházza a megajándéko-
zottnak, aki pedig „köteles” az aján-
dékot átvenni. A szerződés legfonto-
sabb ismérve tehát az ingyenesség. Más 
megközelítésben ugyanakkor az aján-
dékozás egy olyan szerződés, amely 
legtöbbször érzelmi döntéseken alap-
szik, személyes töltete van. Az ajándé-
kozó általában hozzátartozójának vagy 
más hozzá közel álló személynek sze-
retete vagy hálája jeléül ad ingyene-
sen valamilyen vagyontárgyat. Hogy az 
ajándékozót pontosan mi vezérli, szin-
te lehetetlen kibogozni, de talán cse-
rébe gondoskodást, szeretetet remél 
visszakapni. Azt is érdemes kiemel-
ni, hogy a nagyobb értékű vagyontár-
gyak, például ingatlanok ajándékozása 
különösen megszaporodott, amióta az 
egyenesági rokonok közötti ajándéko-
zás illetékmentes lett.

Az ajándék visszakövetelése
Néha előfordulhat, hogy az ajándék 
visszakövetelése válik szükségessé. Lás-
suk, milyen esetekben élhet ezzel a jo-
gával az ajándékozó. A részletszabályok 
ismertetése előtt fontos azonban leszö-
gezni, hogy csak úgy általában alapos 
indok nélkül nem lehet ajándékot visz-
szakövetelni. Az ajándékozó visszakö-
vetelési igényét csak peres úton tudja 
érvényesíteni (ha a felek között nincs 
egyezség), amelynek során neki kell bi-
zonyítania az alapos indok (például lét-
fenntartás veszélyeztetettsége, súlyos 
jogsértés, meghiúsult feltevés) valame-
lyikének fennállását. Természetesen ez 
költségekkel jár, hiszen a visszakövete-

lés esetén már nincs illetékmentesség a 
bírósági eljárásban, sőt a megbízott jo-
gi szakember (ügyvéd) költségét is vi-
selnie kell valakinek. A meglévő aján-
dékot az ajándékozó akkor követelheti 
vissza, ha az ajándékozás után bekövet-
kezett események, megváltozott körül-
mények miatt saját létfenntartása érde-
kében arra szüksége van, feltéve, hogy 
az ajándék visszaadása a megajándéko-
zott létfenntartását nem veszélyezteti. 
A megajándékozott azonban ebben az 
esetben sem köteles az ajándékot visz-
szaadni, ha az ajándékozó létfenntartá-
sáról járadék vagy tartás útján megfe-
lelően gondoskodik. Erre a megoldásra 
– tekintettel annak bizalmi jellegére – 
csak a felek megállapodása alapján ke-
rülhet sor. A visszakövetelés jogával él-
het az ajándékozó akkor is, ha az aján-
dékozáskor ismert feltevés véglegesen 
meghiúsul és ha enélkül a feltevés nél-
kül az ajándékozásra nem került volna 
sor. A feltevésnek az ajándékozás kö-
rülményeihez, a felek egymás közötti 
viszonyához és a jövőre vonatkozó ter-
veikhez képest észszerűnek és konkrét-
nak kell lennie. A visszakövetelést pe-
dig általában akkor lehet indokoltnak 
tekinteni és elfogadni, ha e jog gyakor-
lására a feltevés jellegére, az ajándé-
kozás körülményeire és az ajándékozó 
életviszonyaira tekintettel a társadalom 
szerint is indokolt, elfogadott. Ajándék 
visszakövetelése általában tehát akkor 
megalapozott, ha az ajándék valami-
lyen feltételhez kötött volt és az nem 
teljesül. Az ajándék visszakövetelésére 
adhat okot az is, ha a megajándékozott 
(vagy a vele együtt élő hozzátartozója) 
az ajándékozó (vagy közeli hozzátarto-
zója) rovására súlyos jogsértést követ 
el. Például meglopja, bántalmazza stb.

A visszakövetelés korlátja
Az ajándék visszakövetelésére a jogsza-
bály határidőt nem állapít meg. De visz-
szakövetelésnek nincs helye, ha az aján-
dék vagy a helyébe lépett érték a jogsér-
tés elkövetése időpontjában már nincs 
meg, továbbá ha az ajándékozó a sérel-
met megbocsátotta. Megbocsátásnak, il-
letve a visszakövetelésről való lemondás-
nak számít, ha az ajándékozó az aján-
dékot megfelelő ok nélkül hosszabb idő 
nélkül nem követeli vissza. Fontos továb-
bi kivétel (korlát), hogy a szokásos mér-
tékű ajándék (az, hogy mi minősül szo-
kásos mértékű ajándéknak, az eset összes 
körülményei döntik el, de kijelenthető, 
hogy általában a bírói gyakorlat szerint 
egy gépjármű például már nem szokásos 
mértékű ajándék) visszakövetelésének 
nincs helye. A szokásos mérték vizsgá-
latánál jelentősége van annak, hogy mi-
lyen alkalomból történt az ajándékozás, 
milyenek az általános szokások, milyen 
az ajándékozó társadalmi állása, vagyoni 
helyzete. A jogszabály szerint – tekintve, 
hogy az ajándékozás, illetve az ajándék 
(vagy a helyébe lépett érték) visszaköve-
telése is meglehetősen személyes dolog – 
a visszakövetelés joga az ajándékozó jog-
utódaira nem száll át, vagyis ők nem jo-
gosultak a megajándékozottal szemben 
az ajándék visszakövetelése iránt fellép-
ni, de ha már a jogutódlás előtt a tárgy-
ban per indult, a folyamatban lévő pert 
jogutódként folytathatják.

 dr. Mogyorósi sándor jegyző

Az ajándékozás jogi hatásai ii.
Terézváros újság Hivatalos verzió részében igyekszem mindig 
olyan joghoz közeli témát feldolgozni, amely mindenkit érdekel-
het, illetve élete során előbb vagy utóbb találkozhat vele az em-
ber. Így került sor az ajándékozás jogi helyzetének kiterjdt (aján-
dékozás, ajándékozási illeték, ajándékozás megtagadása) vizs-
gálatára is az előző cikkben. Egy nagyon fontos dologra azonban 
nem tértem ki korábban: az ajándék visszakövetelésére. Azért, 
hogy az ajándékozás jogszabályi kereteit tisztán lássuk, erre a 
momentumra is érdemes néhány percet szánni. Természetesen 
elsősorban az ingatlan ajándékozása tekintetében kap hangsúlyt 
a törvényi szabályozás, ámbár ez jogi értelemben nem sokban 
különbözik a mindennapi apró ajándékozástól.
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Fény-víz-levegő
Hanula Judit pasztellkép kiállítása
Díjtalanul megtekinthető 2018. március 28-ig. 

„Vers-kép-csend-élet”
Kiállítás a terézvárosi általános iskolák számára a VI. 
kerületi rajz munkaközösség és a Terézvárosi Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Zrt. által megrendezett rajzverseny 
alkotásaiból
Megnyitó: 2018. március 8., csütörtök 15.00
Díjtalanul megtekinthető 2018. április 5-ig. Díjtalanul megtekinthető 2018. április 5-ig. 

Világunk arcai
Csinger Mercédesz művész és tervező kiállítása
Megnyitó: 2018. március 8., csütörtök 18.00
Díjtalanul megtekinthető 2018. április 24-ig. 

Festőkés
Stenger Györgyi kiállítása
Díjtalanul megtekinthető 2018. március 4-ig. 

240 éves Terézváros
Helytörténeti kiállítás
Díjtalanul megtekinthető 2018. február 28-ig. 

Dokumentumfilmklub
2018. február 26., hétfő 18.00
„Ember vagy ördög” - Ki volt Lakatos Imre?    
Rendező: Mérei Anna

2018. március 12., hétfő 18.00
A Polgár lányok      
Írta és rendezte: Yossi AviramÍrta és rendezte: Yossi Aviram
Producer: Amir Harel, Ayelet Kait, Berger László
Jegyár: 300 Ft

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

Táncolda
Aprók táncháza mondókákkal és népi gyerekjátékokkal

2018. február 16., március 2., péntek 17.00
Vezeti: Egerer Tímea óvodapedagógus és néptáncos
Jegyár: 500 Ft/fő, terézvárosiaknak 250 Ft

Eötvös10 Kuckó
Kötetlen játék szülői felügyelettel

A nyitva tartás megtalálható a honlapon.
Jegyár: 500 Ft/gyermek, terézvárosiaknak 250 Ft/gyermek

Védőnők a Kuckóban
2018. március 2., péntek 11.00-12.00
A védőoltások fontosságárólA védőoltások fontosságáról
A belépés díjtalan.

„Zenegyerekeknek”
Szerdánként 9.30
Foglalkozásvezető: Juhász László

2018. március 3., szombat 10.00
Jegyár: 500 Ft/fő, 2. kísérőtől 250 Ft; terézvárosiaknak 250 Ft/fő

Meséről mesére - tánccal, zenével, 
kézi ügyeskedéssel
Családi délután a Triola Gyerekvilággal

2018. március 17., szombat 16.00-18.00
Petőfi Sándor: János vitéz

TerezVaros_20180215_26-27.indd   2 2018. 02. 12.   21:30:05



26    programok   Terézváros 2018. február 15. Terézváros 2018. február 15.    programok    27

A program az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Csoóri Sándor Alap 
támogatásával jött létre.

Újratölthető
2018. február 22., március 1., csütörtök 19.00
Futurológiai pamflet Juhász Kata koreográfus és a 
Szenior Örömtánc Csapat tagjainak közreműködésével
Jegyár: 1500 Ft, diák/nyugdíjas/terézvárosi 1200 Ft

Útibeszámolók
2018. február 27., kedd 18.30
Wynne Hughes Veronika: 
A hajóstoppolástól az Antarktiszig - avagy 
hogyan valósíthatjuk meg álmainkat?
Jegyár: 1200 Ft, nyugdíjas/diák/pedagógus 800 Ft;
terézvárosiaknak 600 Ftterézvárosiaknak 600 Ft

„ElőadáSOKK”
2018. február 20., kedd 18.30
Kutya-lélek-tan - Nyakas Gábor
kutyakiképző tréner, állatviselkedés-kutató előadása
Jegyár: 1600 Ft, diák/nyugdíjas/pedagógus 1200 Ft;
terézvárosiaknak 800 Ft

Nosztalgia táncklub  
2018. február 27., kedd 15.00 
Kristály duó
2018. március 13., kedd 15.00 
Bakacsi Béla
Jegyár: 500 Ft, terézvárosiaknak 250 Ft
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