
15. oldal  mozaik

Belépés csak
mesehősöknek

10–13. oldal  közélet – választás 2018

Mit kell tudni
a választásról?

Palotaper: jogerősen
elítélték a vádlottakatTe
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Önkormányzati fogadóórák
tisztségviselők
Név TiszTség iNTézméNy A fogAdóórA idŐpoNTjA

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

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

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

listán megválasztott képviselők

Név iNTézméNy Neve és Címe  A fogAdóórA idŐpoNTjA

dohány gábor  Kmety Gy. u. 2. 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
   

TerezVaros_20180319_02-03.indd   2 2018. 03. 12.   23:42:37



2 közérdekű információk Terézváros 2018. március 19. Terézváros 2018. március 19. tartalom 3

fókusz – ingatlanperek

Palotaper: jogerősen
elítélték a vádlottakat

6–7. közöS ÜGYeink   Új diagnosztikai

 berendezéssel gazdagodott a Tesz

9. közöS ÜGYeink   Gyermekrajzok 

 az eötvös10-ben

10. közélet – VálaSztáS 2018  mit kell tudni

 a választásról?

11–13. közélet – VálaSztáS 2018

14. mozaik  Nagy miklósra emlékeztek

 világunk arcai – kiállítás az eötvös10-ben

 Arany János zeneszerzőverseny

 szépkorúak köszöntése

15. mozaik/apróhirdetéS  Belépés csak 

 mesehősöknek

16–17. interJÚ  Ha nincs kutya, csak a bánat marad

20.  étlapozó   egyszerű, de nagyszerű

21.  konYha   Főzzünk együtt karalábéból

22. GYerekViláG   Hengergő! – csecsemőszínházi  

 bemutató a Kolibri színházban

23. életmód  Bőrtisztítás másképp

24. liGet  Hetven év óta először lesz látogatható 

 a szépművészeti múzeum román csarnoka

 Az idén átadják az országos múzeumi

 restaurálási és raktározási Központot

25. hiVataloS Verzió  A szellemi tulajdon

26–27. proGramok

GYerekViláG
Nyitott intézmények
a logopédia napján

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

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

terézváros közéleti, kulturális és életmódmagazin

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

közös ügyeink
Fórum a közös
képviselőknek

8.

panoptikum
mintarajztanoda

18–19.

4–5.

Tisztelt 
terézvárosi 
lakosok!
Ismét megnyitja kapuit a Szolidari-
tási Központ. Budapest Főváros VI. 
kerület Terézváros Önkormányza-
ta továbbra is segíteni kíván a gon-
dokkal küzdő háztartásokon, ezért 
saját költségén, jelentős anyagi rá-
fordítás mellett ebben az évben is 
élelmiszercsomagot oszt szét a rá-
szoruló lakosok között. (Egy lakcí-
men, illetve egy háztartásban élők 
egy alkalommal vehetik át az élel-
miszereket.)
A Szolidaritási Központ 2018. már-
cius 12-től az alábbiak szerint tart 
nyitva (sorszámosztás nyitás előtt 
egy órával):

hétfő 13.00–18.00,
kedd 9.00–14.00,
csütörtök 9.00–14.00.

A csomag átvételéhez szükséges a 
rászoruló
•	 személyi igazolványa
•	 lakcímet igazoló kártyája
•	 jövedelemigazolása (nyugdíj-

szelvény vagy egyéb, rászorult-
ságot igazoló dokumentum).

Az élelmiszercsomag tartalma: 1 kg 
kristálycukor, 1 kg finomliszt, 1 kg 
rizs, 1 l étolaj, 1 kg fodros nagykoc-
ka tészta, 0,5 kg szarvacska tészta, 
0,5 kg tarhonya, 660/465 üveges 
zöldborsó, 360/660 üveges zöld-
bab, 680 g magozott meggybefőtt, 
2 x 65 g májkrém. Bízom benne, 
hogy önkormányzatunk továbbra 
is számos háztartás gondját tud-
ja enyhíteni a kiosztandó alapvető 
élelmiszerekkel.

Budapest, 2018. március 5.

 HAssAy zsóFiA

PolGármesTer

22.

TerezVaros_20180319_02-03.indd   3 2018. 03. 12.   23:42:01



4    fókusz – ingatlanperek   Terézváros 2018. március 19. Terézváros 2018. március 19.    fókusz – ingatlanperek  5

Palotaper: jogerősen is elítélték a vádlottakat

A február 28-án megtartott tárgyaláson 
Máziné dr. Szepesi Erzsébet tanácsvezető bíró 
elsőként ismertette az utóbb beérkezett három 
indítványt. Ezek egyikében néhány vádlott vé-
dője azt indítványozta, hogy a bíróság zárja ki 
dr. Turán Zsolt szakértőt elfogultság miatt, s 
ingatlan-értékbecsléseit ne vegyék figyelembe. 
Ezt azzal indokolták, hogy a szakértő a Teréz-
városi Vagyonkezelő Zrt.-nek is végzett mun-
kákat, onnan is kapott pénzt. Ennek az indít-
ványnak az ügyész is az elutasítását kérte, s vé-
gül a bíróság is e mellett döntött. A továbbiak-
ban más bizonyítási indítványt senki sem tett, 
így következhetett a jogerős ítélet kihirdetése.

Máziné dr. Szepesi Erzsébet a másodfokon 
eljáró bíróság tanácsvezetője elmondta: hűtlen 
kezelés miatt helybenhagyta a Fürst Györgyre 
első fokon kiszabott két év, öt évre felfüggesz-
tett szabadságvesztést, de mellőzte az első fo-

kon rá kiszabott 70 millió forintos pénzbün-
tetést, ugyanis nem volt megállapítható, hogy 
a cselekményt a vádlott haszonszerzési céllal 
követte volna el. A többi vádlottat is bűnös-
nek találták, mégpedig hanyag kezelés vétsé-
gében, s ezért őket a bíróság megrovásban ré-
szesítette.

A megítélt polgári jogi igény összegét 123 
millió forintban állapították meg. Ezt a vád-
lottaknak kamatokkal együtt (több mint 200 
millió forint) egyetemlegesen kell megfizetni 
a terézvárosi önkormányzatnak.

Mint ismeretes, a Fővárosi Törvényszék ta-
valy január 24-én hozott elsőfokú ítéletében 
társtettesként különösen nagy vagyoni hát-
rányt okozó hűtlen kezelés bűntett elköveté-
se miatt másfél és két év közötti felfüggesztett 
szabadságvesztéssel és pénzbírsággal sújtotta a 
vádlottakat. A volt MSZP-s és SZDSZ-es ön-

kormányzati képviselők a vád szerint 2004-
ben szavazatukkal szentesítették két nagy ér-
tékű Andrássy úti palota (az Andrássy út 47. 
és 3.) versenyeztetés nélküli, törvénysértő ér-
tékesítését, s ezzel Terézvárosnak jelentős kárt 
okoztak. A szabadságvesztések végrehajtá-
sát különböző időtartamú próbaidőkre fel-
függesztette a bíróság. Fürst György volt al-
polgármester és Hatvani Csaba, a terézvárosi 
önkormányzat szocialista képviselőjének ki-
vételével a bíróság előzetes mentesítésben ré-
szesítette az elítélteket. Az ügyész akkor végre-
hajtandó szabadságvesztésért, a vádlottak fel-
mentésért fellebbeztek, így került a táblabíró-
ság elé az ügy.

A másodfokon megszületett elmarasztaló, 
ám több helyen megváltoztatott ítélet indok-
lásakor Máziné dr. Szepesi Erzsébet, a bírói 
tanács elnöke elmondta: meglátása szerint az 
elsőfokú bíróság betartotta a perrendi szabá-
lyokat, az ügy megítélése szempontjából rele-
váns bizonyítékokat feltárta, indoklási köte-
lezettségének pedig példaértékűen eleget tett. 
Mint fogalmazott: helyesen állapították meg, 
hogy az ingatlanok értékesítésével nem volt 
probléma, de a módjával igen.

Borbás Virág Bernadett előadó bíró 
és Máziné dr. szepesi erzsébet 

tanácsvezető bíró tanácskoznak

Bűnösnek mondta ki a Fővárosi Ítélőtábla a palotaper vádlottjait, 
ám az első fokon meghozott ítéletet részben megváltoztatták. Fürst 
György büntetése jogerősen is maradt a két év szabadságvesztés, öt 
évre felfüggesztve, a többi vádlottat pedig – közöttük Hatvani Csaba, 
jelenlegi MSZP-s önkormányzati képviselőt – hanyag kezelés vétsége 
miatt megrovásban részesítették.
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Palotaper: jogerősen is elítélték a vádlottakat

Fürst György a másodfokú bíróság szerint 
is eshetőleges szándékkal követte el a hűtlen 
kezelést. Ezt az mutatja, hogy a tényállás sze-
rint ő volt az, aki önkényesen válogatott a be-
érkezett pályázatok közül, majd az általa kivá-
lasztott pályázat alapján készítette el az előter-
jesztést, amit előbb a frakció, majd a képvise-
lő-testület elé vitt.

Az ítélet indoklása szerint ugyanakkor 
a többi vádlott, az ügyleteket megszavazó 
MSZP-s, SZDSZ-es egykori képviselők gon-
datlanul jártak el, amikor az eléjük terjesztett 

javaslatokat elfogadták. A bíróság szerint azért 
döntöttek a törvényben előírt versenyeztetési 
kötelezettség mellőzése mellett, mert a tőlük 
elvárható körültekintést elmulasztották. 

Nem tudtak arról, hogy a versenyezte-
tés mellőzésére felhozott indokok erre nem 
nyújtanak törvényes alapot. Mint ahogyan 
azt védekezéseik során többen is említették, 
megbíztak az előterjesztést előkészítő hivata-
li dolgozók munkájában, a törvényességi fel-
ügyeletet jelentő jegyzőben és nem mellesleg 
tartották magukat a frakciófegyelemhez. Bár 
tudtak arról, hogy az akkori ellenzék kifo-
gást emelt döntésük ellen, ők ezt inkább poli-
tikai figyelmeztetésnek vélték, mint szakmai 
érvnek, ezért nem is fogadták azt el. Ugyan-
csak több egykori képviselő indokolta a ver-

senyeztetés elhagyását azzal, hogy az irányí-
tásuk alatt álló önkormányzat rossz anyagi 
helyzetben volt, likviditási gondokkal küz-
dött, továbbá a műemléki védettségű ingat-
lan esetében a felújítási kötelezettség határ-
idejének lejárta miatt tetemes bírságtól tar-
tottak.

Máziné dr. Szepesi Erzsébet tanácsveze-
tő bíró a büntetés kiszabását indokolva kitért 
arra, hogy jelentős enyhítő körülmény a tete-
mes idő múlása, hiszen 14 évvel ezelőtt tör-
tént a vádban szereplő cselekmény. Ugyanak-
kor a (II. rendű vádlott, Fürst György kivéte-
lével) terhükre róható gondatlan vétség olyan 
csekély súlyú, hogy a legenyhébb büntetés ki-
szabása is szükségtelen, ezért is alkalmazták a 
legenyhébb intézkedést, a megrovást.

az önkormányzat felülvizsgálati kérelmet nyújt be 
Az önkormányzat a bíróság által megítélt 123 mil-
lió forint polgári jogi igénynek és kamatainak – ösz-
szesen több mint 200 millió forint – érvényesítésé-
ért a szükséges lépéseket haladéktalanul megteszi. 
ugyanakkor az ítélettel kapcsolatban a Kúria részé-
re előterjesztendő felülvizsgálati kérelem benyúj-
tása érdekében az illetékes ügyészséghez fordul – 
mondta el lapunknak dr. Gila Pál, az önkormányzat 
jogi képviselője. Hozzátette: a terézvárosi ingatlan-
eladásokkal kapcsolatban egy büntetőügyben szü-
letett másodfokú ítélet, ám közben a Fővárosi Fő-
ügyészség további nyolc ingatlan (Anker köz 1–3., Andrássy út 21., 23., 35., 45., Liszt Ferenc tér 7., okto-
gon tér 4., munkácsy–Podmaniczky épülettömb) értékesítése miatt rendelt el nyomozást Fürst György-
gyel szemben. ezen esetekben, a gyanú szerint, összesen közel 2 milliárd forint kár érte a kerületet.

ellenzéki vélemények az ítélet után 
Dohány gábor (Jobbik) Az elsőfokú ítélet kihirdetése után nyilat-

koztam, hogy a Jobbik ál-
láspontja szerint a 2004-es 
Andrássy úti ingatlanok el-
idegenítése ügyében közel 
hat év után megszülető első-
fokú ítélet elképesztő és szé-
gyenletes. A vádlottak több 
mint 350 millió forintos va-
gyoni hátrányt okozó cselek-
mények miatt másfél és két 

év közötti felfüggesztett szabadságvesztést kaptak. most, a másod-
fokú és jogerős ítélet megszületése után nehéz szavakat találni. Az 
elsőfokú ítéleteket jelentősen mérsékelték nevetséges indoklással, 
például Fürst György esetében „nem volt megállapítható, hogy a cse-
lekményt a vádlott haszonszerzési céllal követte volna el”, ezért a bí-
róság az első fokon megítélt 70 millió forintos kártérítést mellőzte. 
A többi vádlottnál a legenyhébb intézkedést, a megrovást alkalmaz-
ták, az indoklás itt is elképesztő „A terhükre megállapított gondat-
lan vétség olyan csekély súlyú cselekmény, hogy a legenyhébb bün-
tetés kiszabása is szükségtelen a vádlottakkal szemben.” mivel az 
Andrássy út 3. és 47. esetében egyetlen ülésen döntöttek – pályázta-
tást mellőzve – az áron aluli értékesítésről, így a bíróság indoklásá-

ban kiemelte, hogy „kitartó szándékról semmiféleképpen nem lehet 
szó”. Tehát a közvagyon elherdálása „csekély súlyú cselekmény”. el-
gondolkodtató, hogy nyolc évvel a „fülkeforradalom” után itt tart az 
elszámoltatás! 

Wizer lászlóné (Dk)  Az önkormányzat a közleményében és min-
den testületi ülésen – füg-
getlenül a napirendi pont-
tól – felszólítja Hatvani csaba 
mszP-s képviselőt, mondjon 
le a mandátumáról és távoz-
zon a közéletből. Hatvani 
csabát a tizennégy éve tartó 
per ismeretében választották 
meg 2014-ben a választók. A 
jelenleg hozott és érvényben 

lévő ítélet alapján továbbra is gyakorolhatja képviselői tevékenységét 
és a szavazók érdekeit képviselheti. A Demokratikus Koalíció képvi-
selőjeként úgy ítélem meg, továbbra is szükség van ellenzéki képvi-
selőkre, így Hatvani csabára is a testületben. Tanulságként levonha-
tó, hogy ingatlanok értékesítésekor a döntéseknek súlyos következ-
ményei vannak, vigyázzunk Terézváros műemlékeire, vagyonára.

nyíri gábor (együtt) képviselőt is megkereste lapunk, hogy fejtse 
ki véleményét az ítéletről, de ő megkeresésünkre nem reagált.

dr. bóta lászló ügyész
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Új diagnosztikai berendezéssel gazdagodott a Tesz

Dr. Czermann Imre, a TESZ igazgató-
főorvosa hangsúlyozta, az intézmény 
orvosai és szakdolgozói igyekeznek ma-
gas szakmai színvonalon, versenyképes, 
minőségi ellátást biztosítani a kerület-
ben élőknek. E cél megvalósítását segí-
ti, hogy az önkormányzat támogatásá-
val az elmúlt esztendőhöz hasonlóan az 
intézmény az idén is több nagy értékű 
orvostechnikai, diagnosztikai eszközzel 
gazdagodik. A 2018. év első beszerzése 
a világhírű svájci szemészeti műszereket 
gyártó cég Octopus 900 típusú, látótér 
vizsgálatára szolgáló korszerű kompute-
res berendezése, amely egyebek között a 

glaukóma, közismert nevén a zöld há-
lyog korai felismerésének egyik legha-
tékonyabb eszköze – mondta az igazga-
tó, hozzátéve: A lappangva, tünetmente-
sen kialakuló betegség kezdeti stádiumú 
diagnosztizálása azért nagyon lényeges, 
mert előrehaladottabb szakban vissza-
fordíthatatlan látáskárosodással, látás-
vesztéssel jár.

Az igazgató kitért arra is, hogy az 
egész országban mindössze kilenc 
olyan, a legmagasabb besorolású, 3-as 
szintű szemészeti szakrendelés műkö-
dik, mint a kerületben élők súlyosabb 
szembetegségeit ellátó – területileg il-

letékes – Péterfy Sándor utcai Kórház-
ban.

Dr. Czermann Imre örömmel szá-
molt be arról a nagyszabású felújításról, 

Szembetegség korai diagnosztizálását lehetővé tevő berendezéssel gya-
rapodott a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (TESZ). A március 6-i ün-
nepélyes átadáson elhangzott, hogy az önkormányzat tavaly megkez-
dett egészségügyi programjában a háziorvosi rendelők teljes körű fel-
újításán mellett minden eddigi léptéket meghaladó forrást fordítanak 
korszerű orvosi műszerek beszerzésére, és a szakrendelő átfogó re-
konstrukciójára is sor kerül. Ez utóbbi folyamat egyik látványos rész-
eredménye, hogy ma már a TESZ épületének minden emeletén kultu-
rált, esztétikusan felújított mosdók állnak a betegek rendelkezésére.

Megújultak az intézmény mosdói

Dr. Czermann imre
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Új diagnosztikai berendezéssel gazdagodott a Tesz
amely második esztendeje a TESZ épü-
letében folyik, s amelynek keretében be-
fejeződött a mosdók rendbetétele. Mint 
fogalmazott, egy orvosi rendelő eseté-
ben kiemelten fontos, hogy a mellékhe-
lyiségek tiszták és szépek legyenek, hi-
szen az ott uralkodó állapotokat utazá-
saink során is a kulturáltság egyik meg-
határozó fokmérőjének tartjuk. 

A rekonstrukció további részletei-
ről szólva az igazgató kifejtette, a mint-
egy 600 millió forint értékű beruházá-
son belül sor kerül a Csengery utcai fő-
épület összes nyílászárójának cseréjére, 
és egy olyan korszerű hűtő-fűtő rend-
szert építenek ki, amely az intézmény 
egészében, a rendelőkben és a váróter-
mekben télen-nyáron kellemes hőmér-
sékletet biztosít majd. Megújul a teljes 
informatikai hálózat, a betegbehívó és a 
betegelőjegyzési rendszer. Az informa-
tikai fejlesztések következtében a külön-
böző szakrendeléseken végzett vizsgála-
tok eredménye azonnal elérhetővé válik 
a beutaló orvosok számára, mi több, a 

leletekhez a háziorvosok is hozzáférnek 
majd. A felújításból a tetőszerkezet sem 
marad ki, a tetőn elhelyezendő napele-
mek biztosítják majd a szakrendelő in-
tézet energiafelhasználásának jelentős 
hányadát. Az igazgató tájékoztatása sze-
rint a felújítás megkezdését nagyon ko-
moly technikai felkészülés és szervezési 
munka előzi meg, hiszen a szakrendelé-

sek az átalakítás idején is folyamatosan 
fogadják majd a betegeket. 

Az igazgató az idei évre tervezett 
műszerbeszerzés néhány elemét is ki-
emelte, elmondása szerint új kezelő-
egységet kapnak a fogászati rendelők, a 
laborban az elavult berendezést korsze-
rű hematológiai automatára cseréli az 
önkormányzat. 

Az igazgató szavait követően a szemé-
szeti szakrendelés vezető főorvosa, dr. 

Venczel Helga a jelenlévőknek részlete-
sen ismertette tevékenységüket és a ren-
delkezésükre álló eszközöket. Tájékoz-
tatása szerint a szűréseken és a munka-, 
sport-, vezetői engedélyhez szükséges al-
kalmassági vizsgálatokon túl ellátják a 
különböző szembetegségekben szenve-
dőket, gondozzák a glaukómás, hipertó-
niás, diabéteszes betegeket. Munkájukat 

a sürgős esetek azonnali ellátásán kívül a 
betegek szempontjából időtakarékos elő-
jegyzéses rendszerben végzik.

Az új készülék bemutatásakor dr. Sza-
bolcs Gabriella elmondta, a korszerű esz-
köz nemcsak a szem, de a látást befolyáso-
ló agyi elváltozások kimutatására is alkal-
mas. A látótérkiesésből lehet következtet-
ni arra, hogy a látópálya mely szakaszán 
történt valamilyen károsodás. A látótér-
károsodás mértéke gyakran más képalko-
tó eljárással – CT, MRI – a még nem ki-
mutatható eltérésekre hívja fel a figyel-
met. A berendezés a különböző szembe-
tegségek lefolyásának nyomon követésére, 
az azokra adott kezelések hatékonyságá-
nak ellenőrzésére is alkalmas. A fájda-
lommentes vizsgálat során az Octopus 
900 különböző erősségű fény kibocsátásá-
val ingerli a látópályát, az azonnal megje-
lenő eredményből pedig egyértelműen ki-
olvasható, hogy az adott ponton a szem-
nek milyen a szögérzékenysége.

Hassay Zsófia hangsúlyozta: az önkor-
mányzat a terézvárosiak magas színvona-
lú egészségügyi ellátását kiemelten fon-
tos kérdésnek kezeli. Az önkormányzat 
egy olyan nagyszabású, kétéves egészség-
ügyi programot valósít meg, amelynek 
összköltsége eléri az 1 milliárd 300 millió 
forintot. Ebben az összegben szerepel a 
háziorvosi rendelők teljes rekonstrukció-
ja, a TESZ épületének energetikai, gépé-
szeti rendszerének, elektromos hálózatá-
nak, vizesblokkjainak felújítása, valamint 
az elmúlt évtizedek legnagyobb léptékű 
orvostechnikai, diagnosztikai műszerbe-
szerzése. Úgy fogalmazott, fontos a szép 
környezet, fontosak a korszerű eszközök 
és berendezések, de mindez az orvosok, 
a szakdolgozók tudásával, figyelmével, 
gondoskodásával együttesen határozza 
meg az ellátás minőségét.

Bundula Csaba alpolgármestert
megvizsgálták az új készülékkel

Dr. szabolcs gabriella 
mutatta be az Octopus 900-at
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Fórum a közös képviselőknek

Papp László elöljáróban elmondta, néhány 
esztendővel ezelőtt az önkormányzat alapve-
tően új alapokra helyezte a társasházak felújí-
tására szolgáló pályázati rendszerét. A szem-
léletváltásnak köszönhetően a támogatással 
a terézvárosi önkormányzat nagyságrendek-
kel több lakástulajdonosnak tudott segítséget 
nyújtani, míg korábban 650, tavaly már 4653 
albetét részesült a pályázat adta előnyökből. 
Ezzel párhuzamosan nemcsak a támogatott 
felújítási munkák körét, de az azokra rendel-
kezésre álló forrásokat is folyamatosan bőví-
tette az önkormányzat. A növekedés mérté-
két jól láttatja, hogy négy esztendő alatt 45 
százalékkal nőtt a társasházak felújítására 
szolgáló keretösszeg – hangsúlyozta az alpol-
gármester. 

Az alpolgármester az eredmények sorá-
ban említette azt is, hogy jelentősen, 50-60 
százalékról tartósan 90 százalék fölé emelke-
dett az érvényes pályázatok száma is. Ez rész-
ben a pályázat kiírását megelőző időszakban 
megtartott fórumnak köszönhető, ahol a kö-
zös képviselők egy jól használható, az összes 
fontos információt magában foglaló tájékoz-

tatót kapnak a pályázati és a pályázaton kívü-
li támogatásokról. De a kedvező változásban 
fontos szerepet játszik a Tulajdonosi Főosz-
tály, az Építési Osztály, valamint a Főépítészi 
és Településfejlesztési iroda munkatársainak 
szabályt követő, megoldásra törekvő, rugal-
mas és segítőkész hozzáállása is. Véleménye 
szerint a saját házaikat megújító társasházi 
közösségek és az önkormányzat között sike-
rült valódi partneri viszonyt kialakítani. Az 
alpolgármester az elvégzett munkáért köszö-
netet mondott a közös képviselőknek, mivel 
álláspontja szerint az ő munkájukat dicséri, 
hogy a 2017-ben a megvalósult, illetve meg-
kezdett társasházi beruházások értéke meg-
haladta a 900 millió forintot.

Szavai szerint a 2017-es esztendőhöz ké-
pest – amikor is lehetővé vált, hogy a sarok-
épületet felújító társasházak, tekintettel a 
több utcai homlokzat rendbetételéből adó-
dó magasabb költségekre, nagyobb támoga-
táshoz jussanak, amikor a visszatérítendő tá-
mogatás 3 év alatti visszafizetésekor 50 szá-
zalékkal emelkedett az az összeg, amit nem 
kellett az önkormányzatnak visszafizetni – az 

idén kevesebb újdonság várható. Mint fogal-
mazott, a keretösszeg 50 millió forintos nö-
velése természetesen sokak számára jelent 
nagy lehetőséget, de összességében a jól be-
vált úton halad a rendszer tovább. 

A 2018-as évben az egyik legfontosabb 
változás, hogy a sikeresen pályázóknak a tá-
mogatási szerződés aláírását követően 30 na-
pon belül a közgyűlés által elfogadott áraján-
latot adott vállalkozóval kivitelezési szerző-
dést kell kötnie, amelyet 5 napon belül az 
önkormányzatnak is be kell nyújtani. Az in-
tézkedésnek kettős célja van, egyrészt techni-
kailag segíti a társasházakat, hogy a felújítási 
költségek a tervezett kereteken belül marad-
janak, másrészt biztosítja, hogy a kivitelező 
nem köteleződik el máshol, más munkák el-
végzésére, ami gátolhatná a pályázati felújítá-
si munka támogatási szerződésben rögzített 
befejezési határidejének tartását.

Sokakat érint az is, hogy a társasházi kö-
zösségi kéményfelújítások, -szabványosítá-
sok körében elvégzett kéménybélelésre, ké-
ményseprőjárda felújítására korábban adha-
tó 30 százalékos támogatás 40 százalékra nő.

Matus István főépítész a településképi el-
járást ismertette nagyvonalakban, valamint 
a Széchenyi 2020 pályázatokon belül néhány 
energetikai támogatásra hívta fel a figyelmet.

Gecső Ágnes, az Építési Osztály vezető-
je elmondta, az építési szabályokban az idén 
nincs változás az engedélyezés tekintetében. 
A társasházakat érintő felújítási munkák te-
lepülésképi bejelentési eljárás alá tartoznak.

A fórum második felében számtalan kér-
dés érkezett – többek között – a homlokza-
tok felújításával, a nyílászárók cseréjével, a 
tetők rekonstrukciójával kapcsolatban. Volt, 
aki a tűzfal felújítási szabályaira volt kíván-
csi, illetve többen tértek ki a kéménybélelé-
sek problémáira.

Az elhangzott kérdésekre az alpolgármes-
ter mellett Matus István főépítész, Gecső Ág-
nes, az Építési Osztály vezetője, Virágh Zol-
tán, a Tulajdonosi Főosztály vezetője, vala-
mint Zubay Zoltán, a Terézvárosi Vagyon-
kezelő vagyongazdálkodási és műszaki 
főosztályának vezetője válaszolt. 

A fórum végén – megköszönve az aktív 
részvételt – Papp László elmondta, a Város-
gazdálkodási és környezetvédelmi bizottság 
soron következő ülése után, várhatóan már-
cius 14-én, megjelenik az önkormányzat 
honlapján a társasházak felújításáról szóló 
kiírás, amelytől számítva több mint 60 nap 
áll rendelkezésükre, hogy beadják pályáza-
taikat. 

Ötvenmillió forinttal növeli az idén a terézvárosi önkormányzat a társas-
házak felújítási pályázatára biztosított keretösszeget – e jó hír bejelen-
tésével kezdte a társasházak közös képviselőinek tartott fórumot Papp 
László gazdálkodásért és fejlesztéspolitikáért felelős alpolgármester. 
Az Eötvös10-ben megtartott március 7-i találkozón a terézvárosi önkor-
mányzat képviseletében jelen lévő szakemberek nemcsak a támogatá-
sokról, a pályázati lehetőségek aktuális változásairól tájékoztatták a kö-
zös képviselőket, de a feltett kérdésekre, valamennyi elhangzott javas-
latra is érdemben reagáltak.

A találkozó a pályázatok 
sikerét segíti
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Vers-kép-csend-élet címmel nyílt 
kiállítás március 9-én az Eötvös10-
ben a kerületi általános iskolások 
számára meghirdetett rajzverseny 
pályamunkáiból. A legjobb alkotá-
sok készítői díjaikat Simonffy Már-
tától, a terézvárosi önkormányzat 
alpolgármesterétől és Bökönyi Ani-
kótól, a Terézvárosi Kulturális Köz-
hasznú Nonprofit Zrt. vezérigazga-
tójától vehették át.

Az Eötvös10 által megrendezett rajzver-
senyre beérkezett műveket Bálind István 
festőművész, Lévay Jenő Munkácsy-díjas 
képzőművész és Szilágyi János grafikus, fes-
tőművész bírálta el. 

A kiállítást Bálind István nyitotta meg, aki 
köszöntőjében hangsúlyozta: nagy örömük-
re szolgált, hogy ilyen sok elismerésre mél-
tó alkotás született, majd élve a lehetőséggel 
köszönetet mondott a nemes versengésben 
résztvevőknek, a diákok tanárainak, vala-
mint a pályázatot kiíró Eötvös10-nek. Bete-
kintést engedve az elbírálás folyamatának 
kulisszatitkaiba, a zsűri elnökeként elmond-
ta, a helyezést elérő alkotások kiválasztása-
kor egyhangú döntés született. Nehézséget 
legfeljebb az okozott, hogy néhány indulónál 
jelentősen eltért a rajz és a festmény színvo-
nala, többnyire az alsósok a bátrabb, erőtelje-
sebb, harsányabb színeket alkalmazó festmé-
nyeikkel, a felsősök pedig kiteljesedett gra-
fikai készségüknek köszönhetően rajzaikkal 
jobban jeleskedtek. Hasonló fejtörést okoz-
tak azok az alkotások, amelyek nem a kiírás-
ban szereplő technikával készültek ugyan, de 
kiemelkedőnek számítottak. Mint fogalma-
zott, ezekben az esetekben a dilemmát a kü-
löndíj odaítélésével sikerült feloldani. 

Simonffy Márta örömének adott hangot, 
hogy ez alkalommal a pályázati kiírás társ-
művészetek összekapcsolásáról szólt, a gye-
rekek rajzaikban, festményeikben egy vers-
sel kapcsolatos gondolataikat, érzéseiket je-

leníthették meg. Mint mondta, mindig na-
gyon izgalmas folyamat, amikor a verbalitás 
és a vizualitás egy alkotói folyamatban össze-
kapcsolódik. Véleménye szerint a diákok ki-
válóan oldották meg a feladatot, szemmel lát-
hatóan felfedezték, hogy a grafika, a festészet 
milyen hihetetlenül fontos kifejező és szem-
léltető eszköz. Az alpolgármester szívből gra-
tulált a versenyen indulóknak, álláspontja 
szerint ugyanis függetlenül attól, hogy ért-e 
el bármilyen helyezést, mindenki nyertessé 
vált, aki verset olvasott, rajzolt és festett.  

A díjazottaknak az oklevelet és az aján-
dékot Simonffy Márta és Bökönyi Anikó 
adta át.

Az ünnepséget követően Bökönyi Anikó 
elmondta, az Eötvös10 második alkalommal 
rendezte meg a kerületi rajzversenyt. Teréz-
város művelődési házaként fontosnak tartják, 
hogy a kerületi iskolák, a diákok életében he-
lyet kapjanak. Nagy örömükre szolgált, hogy a 
rajzmunkaközösséggel közösen kiírt verseny-
nek és a legjobb alkotások bemutatásának is 
teret adhattak. Elmondása szerint nemcsak a 
helyszín biztosításáról, a kiállítás megrendezé-
séről, de – egy nagy kerületi papír-írószer áru-
ház támogatásával – a díjakról is a Terézváro-
si Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. gon-
doskodott. Reményét fejezte ki, hogy az április 
5-ig az Eötvös10 aulájában megtekinthető ki-

állításra sokan lesznek kíváncsiak, és abban is 
őszintén bízik, hogy jövőre még többen kap-
nak kedvet ahhoz, hogy elinduljanak a rajz-
versenyen, ahol ismét nagyszerű alkotások so-
kasága születik majd.

Gyermekrajzok az eötvös10-ben

Leitner gábor, a Bajza utcai általános is-
kola diákja, a hetedik osztá-
lyosok győztese elmondta, 
a verseny két szinten zaj-
lott. Nevezni egy tetszőle-
ges technikával készült szí-
nes csendélettel lehetett, ő 
a Kalap kabát című képpel 
indult. A második forduló-

ra az eötvös10-ben került sor, ahol egy mono-
króm képet kellett készíteni. elárulta, már óvo-
dás volt, amikor kedvet kapott a rajzoláshoz, 
korábban legfeljebb egyenes vonalakat húzo-
gatott. emlékszik, hogy édesanyja, amikor az 
első igazi „művét” meglátta, el sem akarta hin-
ni, hogy ő készítette. ma már nemcsak az is-
kolában, de otthon, szabadidejében is szíve-
sen rajzol és fest, a Képzőművészeti egyetem 
középiskolájában szeretne továbbtanulni. Ar-
ra a kérdésre, hogy mi szeretne lenni, egy má-
sodpercnyi gondolkodás nélkül vágta rá, hogy 
legotervező.

steinbacher JuLianna, a Terézváro-
si Két Tannyelvű általá-
nos iskola tanulója az ötö-
dik osztályosok korcso-
portjában a második helyet 
szerezte meg. mint kide-
rült, cseppet sem szomo-
rú, hogy nem a képzeletbe-
li dobogó legtetejére állha-

tott fel, ugyanis amikor meghallotta, el sem 
akarta hinni, hogy a második legjobb lett. Juli 
Kányádi sándor: valami készül című verséhez 
készített képpel nevezett. Nehéz megmon-
dani, hogy miért is szeret rajzolni. Neki a sza-
badság érzését adja.

DíJazottak
1. osztáLy: i. mészáros Nóra, ii. Balázs Fanni, iii. Dudás Annamária. 2. osztáLy: i. Németh An-
na, i. Petrovits Aliz, ii. Gajdics Gabriella. 3. osztáLy: i. Pásztor emma, ii. Bakonya ilona vivien, iii. 
Gulyás Dorka. 4. osztáLy: i. Bodnár eszter, ii. Hargitai Boglárka, iii. cruden veronika éva. 5. osz-
táLy: i. Kovács-Papp Flóra, ii. steinbacher Julianna, iii. csatos Abigél. 6. osztáLy: i. cserép Ba-
lázs, ii. Ölbey Luca, iii. Kalmanovits Dorka sára. 7. osztáLy: i. Leitner Gábor, ii. Kertész Borbála, 
iii. Balogh Dóra. 8. osztáLy: i. rozgonyi Borbála, ii. Földessy-stiegemeier cecília, iii. Kovács Bor-
bála. a terézvárosi kuLturáLis közhasznú nonprofit zrt. küLönDíJa: Yang Qing zhi 
stella. a zsűri küLönDíJa: Juhos Fanny, Kovács virág, marosvári veronika, sarkadi szabó Kris-
tóf, szikszay Balázs, zsámboki maja.

simonffy Márta és bökönyi anikó 
adta át a díjakat
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mit kell tudni a választásról?

Az országgyűlési képviselők 2018. évi ál-
talános választásán választójoggal rendel-
kezik minden nagykorú magyar állam-
polgár, kivéve aki közügyektől eltiltás ha-
tálya alatt áll vagy akit a bíróság kizárt a 
választójogból, mert annak gyakorlásához 
szükséges belátási képessége nagymérték-
ben csökkent vagy teljes mértékben hi-
ányzik.

A választópolgárt a Nemzeti Választási 
Iroda már tájékoztatta az értesítő megkül-
désével a szavazás időpontjáról, helyéről. 
Az a választópolgár, aki nem kapta meg 
az értesítőt vagy azt elvesztette, a helyi vá-
lasztási irodától új értesítőt igényelhet. 

A választási eljárásról szóló törvény 
által létrehozott központi névjegyzék tar-
talmazza a választópolgárok adatait, va-
lamint a választásokkal kapcsolatban tett 
külön nyilatkozatait. A jogszabály értel-
mében a magyarországi lakcímmel ren-
delkező választópolgár kérheti: nemze-
tiséghez tartozásának, szavazási segítség 
iránti igényének, személyes adatai kiadá-
sa megtiltásának bejegyzését a központi 
névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését. 
Szavazási segítség iránti igény: a fogya-
tékossággal élő választópolgár kérheti, 
hogy választójoga gyakorlásának segíté-
sére a szavazással kapcsolatos tudniva-
lókról könnyen érthető tájékoztatót kap-
jon, az értesítőnek a Braille-írásos válto-
zatát kapja meg, a szavazólap önálló ki-
töltéséhez Braille-írásos sablont kapjon 
a szavazás napján (az igénylés határide-
je: 2018. március 29., 16 óra), akadály-
mentesített szavazóhelyiségben szavaz-
hasson.

A fentiekben felsorolt kérelmeken kí-
vül lehetőség van a szavazóköri névjegy-
zékhez kapcsolódóan: külképviseleti név-
jegyzékbe vétel iránti kérelmet, átjelentke-
zési kérelmet, mozgóurna iránti kérelmet 
is benyújtani.

Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag kül-
földön szeretne élni a választójogával, leg-
később 2018. március 31-én 16 óráig kell 
kérnie felvételét a külképviseleti névjegy-
zékbe a magyarországi lakóhelye szerin-
ti helyi választási iroda vezetőjétől. Ha a 
külképviseleti névjegyzékbe történt fel-

vételét követően módosítja korábbi szán-
dékát, és mégis Magyarországon szeretne 
szavazni, legkésőbb 2018. március 31-én 
16 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi 
választási iroda vezetőjétől, hogy a kül-
képviseleti névjegyzékből törölje és vegye 
vissza a lakóhelye szerinti szavazókör név-
jegyzékébe.

Szavazás Magyarországon 
A lakóhelytől távol: aki a szavazás nap-
ján Magyarországon, de nem a lakóhelyén 
tartózkodik, lehetősége van arra, hogy át-
jelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen 
elő. Az átjelentkezésre irányuló kérelem-
nek legkésőbb 2018. április 6-án 16 órá-
ig kell megérkeznie a lakcíme szerinti he-
lyi választási irodához. Ha az átjelentkezé-
si kérelem benyújtását követően módosít-
ja korábbi szándékát, és mégis a lakóhelye 
szerinti szavazóhelyiségben szeretne sza-
vazni, 2018. április 6-án 16 óráig kérhe-
ti az átjelentkezés szerinti helyi választási 
iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme 
módosítását vagy visszavonását. Az átje-
lentkezéssel szavazó választópolgár a lak-
címe szerinti országgyűlési egyéni válasz-
tókerület szavazólapján és az országos lis-
tás vagy nemzetiségi listás szavazólapon 
szavaz.

Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossá-
ga, illetve fogva tartása miatt nem tud meg-
jelenni a szavazóhelyiségben, mozgóur-
na iránti kérelmet nyújthat be úgy, hogy az 
2018. április 6-án 16 óráig a helyi válasz-
tási irodához, a szavazás napján 15 óráig a 
szavazatszámláló bizottsághoz megérkez-
zen. Mozgóurna csak írásban kérhető ada-
tai pontos feltüntetésével és aláírásával ellá-
tott bejelentésben!

A fenti kérelmek benyújthatók:
n személyesen a helyi választási irodában,
n levélben a lakóhelye szerinti helyi vá-

lasztási irodához címezve,
n online a www.valasztas.hu honlapon 

keresztül.

Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az 
értesítőjükön feltüntetett szavazóhelyiséget 
keressék fel a választás napján!

A szavazás menete
A választópolgár 2018. április 8-án a lak-
címe szerinti szavazókörben szavazhat 
reggel 6 órától 19 óráig. A választáson va-
ló részvétel feltétele a személyazonossá-
got és a lakcímet vagy személyi azonosítót 
igazoló érvényes igazolványok bemutatá-
sa. Lejárt érvényességű okmányokkal ren-
delkezők nem szavazhatnak, ezért kérjük 
a tisztelt választópolgárokat, hogy a vá-
lasztáson történő részvételük érdekében 
ellenőrizzék okmányaik érvényességét, és 
időben gondoskodjanak az érvényes do-
kumentumok beszerzéséről. Amennyiben 
ez nem sikerülne, a kerületünkben műkö-
dő járási hivatalok (1062 Budapest, And-
rássy út 55. és 1062 Budapest, Teréz körút 
55.) az okmányok rendezése érdekében a 
választás hétvégéjén péntektől vasárnapig 
ügyeleti rendben működnek, azaz 7–19 
óráig tartanak nyitva.

A választással kapcsolatos bármely kér-
déssel forduljanak bizalommal a Helyi Vá-
lasztási Irodához!

dr. mogyorósi sándor 

jegyző, Hvi-vezeTő

n

A következő oldalakon a lapzártáig jogerő-
sen nyilvántartásba vett képviselőjelöltek 
bemutatkozását olvashatják.

Mint köztudott, Magyarország köztársasági elnöke, Áder János 2018. 
április 8. napjára (vasárnap) tűzte ki a soron következő országgyűlési 
választásokat. A szavazás reggel 6 órától este 7 óráig tart. 

képünk illusztráció
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soproni tamás
Friss lendületre van szükség helyben is!

A friss lendületet, a reményt pedig csak egy új politikai generá-
ció hozhatja el, amely megtöri a régi politika rossz beidegződéseit, 
amelynek a teljesítmény elismerése és a szolidaritás magától érte-
tődő, amely nyitott füllel hallgatja a problémákat, mindig a megol-
dást keresi, amely érti a 21. századot.

Amióta az eszemet tudom, kötődöm ehhez a két kerülethez. Itt 
nőttem fel, itt tanultam az Erkel Ferenc Általános Iskolában, majd 
a Fasori Evangélikus Gimnáziumban folytattam, és miután ang-
lisztika szakosként diplomáztam, itt is kezdtem dolgozni fordító-
ként. Sokat kaptam ettől a két kerülettől, és itt az ideje, hogy vissza 
is adjak valamelyest: ezért szeretném képviselni nemcsak Terézvá-
ros és Erzsébetváros minden lakóját, de a Momentum a jobb-bal 
megosztottságon felülemelkedő, modern értékrendszerét is a par-
lamentben.

Ahhoz kérem a támogatásukat, hogy a 21. századi politikai szem-
lélet a parlamentben is megjelenhessen, és végre egy helyi képvi-
selhesse Erzsébetvárost és Terézvárost.

Dr. Bajkai istván 
Dr. Bajkai István vagyok. Azért vállaltam el, hogy a Fidesz képvi-
selőjelöltjeként induljak, mert szívemen viselem Terézváros és Er-
zsébetváros sorsát. Már pályám kezdete óta, lassan harminc éve 
az életem szorosan kapcsolódik a városrészhez. Itt töltöttem a di-
ákéveimet, itt kezdtem a pályámat, itt lettem ügyvéd. Az irodám 
is a kezdetektől a mai Terézvárosban működik. Számtalan itt élő-
nek segítettem, hol tanáccsal, hol a jogi ügyeik intézésében. Szí-
vemhez nőtt ez a városrész, ahogy megszerettem az itt élő embe-
reket is. Ezért vállaltam el 2014-ben a felkérést, hogy legyek Er-
zsébetváros alpolgármestere. Városvezetőként megkaptam a bizal-
mat, hogy az itt lakóknak segítsek és életüket könnyebbé tegyem. 
Hivatali munkámon túl közéleti tevékenységem során jótékonysá-
gi rendezvényeket, adománygyűjtést szerveztem a rászorulóknak, 
családoknak, gyermekeknek, valamint időseknek egyaránt. Ügy-
védként nagy cégeket képviselek, országos jelentőségű ügyeket vit-
tem például a gazdasági jog, a versenyjog területén. Több nagybe-
ruházás, gyár letelepedésében működhettem közre, ezek a cégek 
ma több ezer magyar embernek adnak munkát, megélhetést. Emel-
lett törekszem arra, hogy méltányosságból az arra rászorulóknak is 
nyújtsak jogi segítséget. Ezek nehéz perek, gyakran lehetetlen jo-
gi helyzetek, de szeretem a kihívásokat. Szerintem egy politikus-
nak példát kell mutatnia, segítenie kell másokon munkájával, de 
ha anyagilag megteheti, akkor azzal is támogatnia kell a rászoruló-
kat. Ezt én ügyvédi munkámnak köszönhetően megtehetem. Sze-
rencsésnek érzem magam, hogy jelentős összeget tudok folyamato-
san jótékony célokra fordítani. Hiszem, hogy az egymásra figyelés-
ben és a törődésben rejlik közösségeink biztonsága és ereje. Látom 
az itt élő emberek mindennapjait. Tudom, hogy mi foglalkoztat-
ja őket, milyen terveik, vágyaik vannak a kerülettel kapcsolatban. 
Ezért döntöttem úgy, hogy elvállalom a városrész képviseletét és 
jelöltként indulok a 2018-as országgyűlési választásokon. Felelős-
ségem és feladatom van, amit vállalok, ha megbíznak vele. Én ké-
szen állok!
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Dr. Bokros lajos
Dr. Bokros Lajos vagyok, a Modern Magyarország Mozgalom (MoMa) 
elnöke és képviselőjelöltje a budapesti 5. választókerületben. A MoMa 
hazánk egyetlen szabadságelvű, konzervatív, nemzeti ihletésű és eu-
rópai elkötelezettségű pártja. Ennek az értékrendnek a képviseletében 
indulok az országgyűlési választásokon és kérem az ön megtisztelő bi-
zalmát és szavazatát.

A főváros VI. kerülete volt az otthonon életem első 18 évében. Itt 
jártam általános iskolába és gimnáziumba. Szüleimtől örökölt kerületi 
lakásomat ma is használom. 

Dolgoztam a Pénzügyminisztériumban és a Magyar Nemze-
ti Bankban. Én voltam az 1990-ben újra megnyitott Budapesti Érték-
tőzsde első elnöke és 4 évig a Budapest Bank vezérigazgatója. Nevem-
hez fűződik az 1995-ös gazdasági és pénzügyi stabilizáció. Ez meg-
mentette hazánkat az államcsődtől és javította gazdaságunk verseny-
képességét. 1996 és 2004 között a Világbank igazgatója voltam. 25 
országban adtam tanácsokat, irányítottam szerkezeti reformokat. 2004 
óta a budapesti Közép-európai Egyetem és a kolozsvári Babes-Bolyai 
Egyetem tanára vagyok. 

A Modern Magyarország Mozgalom 2013-ban jött létre. 2014-ben 
indultam a párt főpolgármester-jelöltjeként és az önkormányzati válasz-
tásokon 36%-ot értem el. Nem az adófizetők pénzét, hanem csak a sa-
játunkat költöttük kampányra. A MoMa az egyetlen párt, ami kizárólag 
tagjai és támogatói erőforrásait használja fel. A MoMa célja, hogy véget 
vet az önkényuralomnak. Nem ígérünk csodát. Nem adhatunk minden-
kinek nagyobb szeletet az egyre kisebb kenyérből. De tudjuk, hogyan 
kell nagyobb kenyeret sütni és azt igazságosan elosztani! Igazodni kívá-
nunk az Európai Unió értékrendjéhez. Ez megfelel a magyar nemzet 
alapvető érdekeinek. Békében kívánunk élni a Kárpát-medence min-
den népével. Vissza akarjuk adni a társadalom méltóságát. Szűnjön 
meg a félelem. Legyen szabad a sajtó. Állítsuk helyre a jogállamot. Le-
gyen az állam kicsi, hatékony és tisztakezű.

Ezért dolgozik a Modern Magyarország Mozgalom. Itthon, Euró-
pában.

Dr. oláh lajos
Az előző választáson, 2014-ben már bizonyítottam: a Fidesz legyőz-
hető! Választóim bizalmának köszönhetően azóta a kerület ország-
gyűlési képviselőjeként végzem munkámat. Ennek a bizalomnak is 
köszönhető, hogy akkor a Fidesznek nem lett kétharmada – 2018-ban 
viszont már ennél több a célunk. Április 8-án le kell győznünk a jelenle-
gi kormánypártot, hogy megteremthessünk egy igazságos, élhető Ma-
gyarországot és egy élhető kerületet. 

Ez nem lehetetlen küldetés: Hódmezővásárhely példája megmu-
tatta, együtt sikerülni fog!

Terézvárosban nem lehet kérdés, hogy a demokrácia újra győze-
delmeskedni fog. Itt a kerületben a polgári értékeket, a szabadságot és 
szolidaritás eszméjét valló emberek élnek. Ezeket a polgárokat nem 
lehet ingyen tejjel vagy tojással megvásárolni! Az itt élők pontosan 
tudják, hogy az oktatás, az egészségügy, a bérek és a nyugdíjak rende-
zése és a társasházak felújítása az, ami valóban fontos. 

Az elmúlt négy évben a kerület képviselőjeként több mint 334 
írásbeli kérdést tettem fel a parlamentben; mintegy 40 személyes fo-
gadóórán találkozhattak velem; több mint 100 sajtótájékoztatón áll-
tam a kérdések kereszttüzében; valamint közel 120 levélben kerestem 
meg a kerületi vezetést. 

Ezt a munkát szeretném folytatni az új ciklusban is, Terézvárosért és 
a terézvárosi polgárokért. Dolgozni fogok a nyugdíjasok, a szegények, a 
kórházak, az orvosok, a nővérek, a betegek problémáinak megoldásá-
ért, az oktatás lebutításának megfékezéséért, a fiatalok jövőjéért. 

Szemernyi kétségünk se legyen azonban afelől, hogy a Fidesz nem 
fogja ölbe tett kézzel várni a bukás napját. Pártjukat és mindennapjai-
kat olyannyira átszőtték a gátlástalan hazugságok és a korrupció, hogy 
mindenre fel kell készülnünk. Épp ezért kérek mindenkit: menjen el 
április 8-án szavazni! Szánjon negyed órát az életéből a demokráciára!

Emlékezzenek vissza rá, hogy 2014-ben a kerületünkben már si-
került megállítani őket. Április 8-án ismételjük meg ezt közösen új-
ra! Egy kis lépés a kerületben, de lehet, hogy egy hatalmas lépés ha-
zánknak. 
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stummer János 
Stummer János vagyok, a Jobbik Magyarországért Mozgalom ország-
gyűlési képviselőjelöltje az ön választókerületében. Felsőfokú tanul-
mányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem. Diplo-
mám megszerzése után a bölcsészkaron tanítottam, egészen 2014-ig. 
2010 óta vagyok önkormányzati képviselő a VII. kerületben, 2015 óta 
a Jobbik budapesti munkáját irányítom. Feleségemmel Júlia lányomat 
neveljük szeretetben. Azért indulok a 2018-as választáson, mert úgy 
gondolom, a VI. és VII. kerületi embereknek is jár a közbiztonság, a 
rendezett lakókörnyezet és a normális egészségügyi ellátás.

Szerencsések vagyunk. A világ legszebb városának kellős közepén 
élhetünk mi, néhány tízezren. Rengetegen szeretnének rövidebb-hosz-
szabb időt ezek között a falak között eltölteni: nemcsak magyarok, ha-
nem Európa és a világ számos más országából is ide, ezek közé a falak 
közé, közénk kívánkoznak. Az a kulturális mikroklíma, amely nekünk 
természetes, mindenki másnak sehol máshol nem tapasztalható kü-
lönlegesség. Legyünk nagyon büszkék erre az örökségre és vigyázzunk 
rá minden erőnkkel. Jobban, mint az utóbbi egy-két évtizedben tettük.  

Most sorsdöntő országgyűlési választás közeleg. Orbánék minden-
kit ellehetetlenítenek és elüldöznek innen, aki nem vállalja az új dikta-
túra kiszolgálását. Ahhoz, hogy Magyarország megszabaduljon a kor-
rupt zsarnoktól, most a jóérzésű emberek összefogására szükség lesz. 
Orbán és Gyurcsány ideküldött milliárdos haverjaival szállok most 
szembe. Őket a felmérhetetlen vagyonuk, engem a családom szerete-
te és egy normális Magyarország megteremtésébe vetett hitem fog se-
gíteni.

Április 8-án ön fog dönteni. Ha otthon marad, a Fideszre vok-
sol. Ha a szétesett baloldalra szavaz, Orbánt tartja hatalomban. Ha a 
Jobbikot támogatja, az oktatás és az egészségügy rendbetételére, a kor-
rupció felszámolására szavaz. Ön dönt!

moldován lászló
Moldován László vagyok, a választókörzet LMP-s országgyűlésikép-
viselő-jelöltje. Más jelöltekkel ellentétben én Erzsébetvárosban la-
kom kedvesemmel, négy gyermekemmel és kutyánkkal, itt dolgo-
zom könyvkiadóként és 8 éve önkormányzati képviselőként. Mond-
hatjuk úgy: az erzsébetvárosiakkal egy házban, a terézvárosiak 
szomszédaként. A mindennapokban én is egy vagyok a helyi lakók 
közül, egyformák a gondjaink: én is itt kerülgetem az útfelbontásokat, 
keresem a parkolóhelyet, keveslem a zöldterületet, járok a Garay téri 
piacra. Együtt fuldoklunk az átmenő autóforgalom generálta egész-
ségtelen levegőtől, engem is bántanak a lerobbant épületek, engem is 
zavar a házban zajongó Airbnb-vendég, az utcán üvöltő részeg turista. 
Helyi lakóként engem is megdöbbentett a Liget-projekt terve, amely 
egyetlen könnyen elérhető zöldterületünket, választókörzetünk tüde-
jét venné el. Helyi polgárként civil kötelességemnek éreztem a cselek-
vést: több mint 720 napja vagyok aktív Ligetvédő. Nem hagyjuk, hogy 
elvegyék a levegőt is tőlünk. Helyi polgárként kiálltam a Janikovszky 
iskola megszüntetése ellen és elborzasztanak azok az állapotok, ame-
lyek a Péterfy kórházban vannak a pénzhiány miatt. Minden prob-
lémáját ismerem a két kerületnek, látom őket, találkozom naponta a 
gondokkal. Kiálltam a lakók mellett a bulinegyed kérdésében, most 
a népszavazás utáni új helyzetben kerekasztalt szervezek a lakók, az 
önkormányzat és a vendéglátósok, szállásadók részvételével. Önkor-
mányzati munkám során mindig az itt lakókat képviseltem, lakó ma-
radtam képviselőként is. Tisztességem és becsületem mozgat minden 
cselekedetemben, a korrupció ellen harcolok, nem részt veszek ben-
ne (politikusként százmilliókat keresni közpénzből elfogadhatatlan). 
A politika nekem nem üzleti vállalkozás, hanem társadalmi munka, 
a képviselet nekem nem hatalom, hanem feladat és kötelesség a lakó-
társaim, a közösség iránt, amelyben élek. Én a két kerületet akarom 
képviselni, a terézvárosiak és az erzsébetvárosiak életminőségét javí-
tani. Legyen hangunk a parlamentben! Mert eddig csak csend volt, be 
nem váltott ígéretek.
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csinger mercedesz grafikusi és jelmeztervezői munkáiból nyílt kiállítás az 
eötvös10 kamaratermének előterében. A világunk arcai tárlaton a különbö-
ző törzsi kultúrák és történelmi arcok bemutatják világunk sokszínűségét. 
Az arculatok eltérők, csakúgy, mint a felhasznált és egyedi technikák. A kü-
lönböző képek mégis egy azonos gondolatot tükröznek, ahol a téma szabad 
teret hagy a néző képzeletének. A kiállítás díjtalanul megtekinthető 2018. 
április 24-ig.

világunk arcai – kiállítás az eötvös10-ben szépkorúak köszöntése
dobai GyörGy Kilencvenedik születésnapja alkalmából czuppon zsolt 

köszöntötte Dobai Györgyöt, aki feleségével Nagy-
mező utcai lakásában fogadta a képviselőt. Gyuri bá-
csi Budapesten született. Tizennégy éves korától fo-
lyamatosan dolgozott. A vasesztergályos szakmát ta-
nulta ki, a katonai szolgálat után a Honvédelmi mi-
nisztériumhoz került gépkocsivezetőnek. Több cégnél 
is sofőrködött, összesen több mint 1,2 millió kilomé-

tert vezetett le balesetmentesen. manapság feleségével kettesben élnek. 
szereti az aktív életet, minden reggel tornával kezdi a napot, aztán sétál-
gat a környéken, igyekszik minél többet mozogni. 

szabo LászLóné Kilencvenötödik születésnapja alkalmából szabo 
Lászlónét matokanovic Lídia és kisfia, zete köszön-
tötte. Aranka néni bár tolókocsiba kényszerült hat év-
vel ezelőtt, jókedvét, emberszeretetét nem veszítette 
el annak ellenére, hogy ma már nemigen tudja elhagy-
ni harmadik emeleti lakását. egyetemista unokájával 
él kettesben. Anna mindenben segít, vigyáz nagyma-
májára, de napközben tanul, s ha nincs az egyetemen, 

akkor dolgozik is. Aranka néni büszke rá, s míg Anna nincs otthon és más 
látogató sem jön, addig a gyönyörű cica adja a társaságot. 

Az ünnepeltek az önkormányzat ajándékai mellett átvehették orbán vik-
tor miniszterelnök köszöntőlevelét, valamint Hassay zsófia, Terézváros 
polgármesterének oklevelét is.

idén dózsa László vehette át
a nagy miklós-díjat

Szeretettel várjuk kedves Vásárlóinkat havonta
megújuló KULCS Patika kedvezményekkel az 
Andrássy Gyógyszertárban, a Bajza utca sarkán.

u INGYENES vérnyomás- és vércukormérés igényelhető
u 10% kedvezmény a vény nélküli termékek árából a

kerületi SZÉP-kártya tulajdonosoknak és kismamáknak
u 5% kedvezmény minden Vásárolónak ingyenesen

igényelhető BÓNUSZKÁRTYÁVAL

Hétfő-péntek: 8:30-19:00, szombat: 8:30-13:00
Telefon: 06-1-342-83-82

CorvinusPatika_Andrassy_KER-22_szerzodes_2018-03-01_90x60  09/03/2018     

Az eötvös 10 Örökre szépek… című rendezvény-
sorozata fiatalon elhunyt magyar színészek-
ről emlékezik meg, szebenyi ágnes színháztör-
ténész vezetésével. március 6-án, születésének 
napján Nagy miklósról szólt az este. Pályatársak 
és barátok töltötték meg a termet, mindenkinek 
rengeteg kellemes emléke volt a színésszel kap-
csolatban. A rendkívül szép és megható program 
alatt elhangzottak a színész kedvenc versei és 
dalai, valamint átadták a Nagy miklós-díjat. Az 
idei díjazott, Dózsa László színművész megha-
tottan vette át az elismerést szalai zsolttól, aki 
Nagy miklóssal közösen álmodta és valósította 
meg a népszerű ruttkai éva színházat.

Nagy miklósra 
emlékeztek

Arany János zeneszerzőverseny
várakozáson felüli, 74 érvényes pá-
lyamű érkezett a Liszt Ferenc zene-
művészeti egyetem által meghirde-
tett zeneszerzőversenyre – az Arany 
János-emlékév emlékbizottságának 
támogatásával. A pályázók új zene-
műveket alkottak Arany János mun-
káinak felhasználásával.

A zeneszerzőversenyre pályázók 
két kategóriában versenyezhettek: 
zongorakíséretes dallal vagy dalcik-
lussal, illetve vonószenekari kísére-
tes dallal vagy dalciklussal. A zsűri 
elnöke meláth Andrea énekművész, 
a zsűri tagja Fekete Gyula, Dubrovay 
László, Jeney zoltán és vajda János 
zeneszerző volt. A díjnyertes zene-
művekből négy hangzott el a már-
cius elején rendezett Díjkiosztó gá-

lahangversenyen a zeneakadémi-
án. A fiatal tehetségek továbbvi-
szik Arany János szellemiségét és 
elkötelezettségét a nemzeti kultú-
ra mellett. A gálán szerepeltek még 
Kadosa Pál, reinitz Béla és Kodály 
zoltán olyan művei, amelyek Arany 
János-versekre születtek, és a kö-
zönség hallhatott néhányat a költő 
saját dalaiból.       T. L.

Csinger mercedesz
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A TeGosz hagyományos farsang-
ja minden esztendőben meglepe-
tések sorát tartogató vidám ese-
mény, amelyre a résztvevők min-
dig más, előre meghirdetett té-
makörhöz kötődő jelmezekkel 
készülnek. Az idén a választás a 
mesék világára esett, így a klub-
helyiséget – Pinokkió, Hófehér-
ke, róbert Gida, micimackó, Tigris, 
törpék és tündérek – igazi klasszi-
kusnak számító történetek alakjai 
népesítették be.

Hassay zsófia, Terézváros pol-
gármestere korábban tett ígére-
téhez híven jelmezt öltve, Piros-
kaként köszöntötte a farsango-
lókat. mint mondta, ha hivata-
li teendői engedik, mindig nagy 
örömmel vesz részt az idősek 
klubjában szervezett mulatsá-
gon. csodálattal nézi, hogy az itt 
felvonuló maskarák mennyi öt-
lettel, a legapróbb részletre is ki-

terjedő figyelemmel, gondos ala-
possággal készülnek.

ez az összejövetel szerinte 
több, mint egy kellemesen eltöl-
tött délután, mindenki számára 
azt üzeni, hogy a szürke hétköz-
napokat élményt adó programok-
kal megfűszerezve a nyugdíjas esz-
tendőkben is lehet színesen, tar-
talmasan élni.  Hozzátette: a ma-
ga részéről nagy tisztelettel adózik 
mindazok előtt, akik így tesznek.

Bajkai istván, erzsébetváros al-
polgármestere, a vi–vii. kerület Fi-
desz–KDNP országgyűlési képvise-
lőjelöltje hasonló szeretettel üdvö-
zölte a jelenlévőket, majd néhány 
gondolat erejéig a farsangi ünnep-
körnek a magyar kultúrában betöl-
tött szerepéről beszélt.

elismeréssel szólt a terézváro-
si önkormányzat által az idősek ré-
szére nyújtott segítségről, támoga-
tásokról. Az életkorban előttünk já-
róknak nemcsak az ország felépí-
téséért, de életünkért, hitünkért is 
köszönettel tartozunk – fogalma-
zott a politikus. Örömének adott 
hangot, hogy egy ilyen kedves, jó 
hangulatú közösség vendégeként 

részt vehet a télbúcsúztató ren-
dezvényen.

A rövid köszöntőket követően 
a rögtönzött színpadon a jelmez-
be öltözött szépkorúak előadásá-
ban gyermekkorunk kedvenc meséi 
keltek életre. majd amikor dalolva, 
táncolva schmolczné Havas Pál-
mával, az intézmény vezetőjével 
az élen törpök vonultak a terembe, 
fény derült a titokra, hogy mindad-
dig hol is rejtőztek a TeGosz dol-
gozói.

A nagyszerű műsor után a tánc-
parketten folytatódott a mulatság, 
ahol ifjakat megszégyenítő len-
dülettel ropták a táncot a nyugdí-
jasok.

Belépés csak mesehősöknek

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

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

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

könyvfelvásárlás készpénzért. Könyv-
táros diplomával több mint 20 éves 
szakmai tapasztalat, belvárosi üzlet. 
Atticus Antikvárium 06-209-313-773

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.

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

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, e-mail: nemes.gyula@
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

kert, telek és épületek felújítása! 
metszés, permetezés, bozótirtás, fa-
vágás, gyepesítés, térkövezés, kerí-

tésépítés. Teljes körű építési, felújítá-
si, szigetelési munkák reális áron, rö-
vid határidővel. 
www.telekrendezes.hu, 06-20-259-
6319, 061-781-4021

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

operához közel, felújított, minden 
igényt kielégítő garzon eladó.
Tel.: 06-30-590-2571

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

talpmasszás otthonában az egész-
ségéért és frissességéért! ingyenes ki-
szállás. Nyugdíjasoknak kedvezmény. 
Hívjon bizalommal! 06-20-582-02-04

dessewffy utcában 42 m2-es bútoro-
zott garzon kiadó.
Tel.: 06-30-590-2571

GÁzkészÜLékJaVÍtó! héra 
cserépkályhaégők, gázkonvek-
torok, tűzhelyek, FéG vízmele-
gítők javítása, karbantartása. 
Tel.: 220-9765, 06-20-432-5598, 
Bán László

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

Generációk gyermekkorát bearanyozó történetek sze-
replői elevenedtek meg február 27-én, a Terézváro-
si Gondozó Szolgálat remek hangulatban telt farsangi 
délutánján. Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere 
is kivette a részét a mókázásból, jelmezbe öltözve egy 
kosár csokis fánkkal érkezett a télűző mulatságra.
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– Eddig nem tudtuk, hogy annyira jó 
hangja van, hogy meghívást kapjon az 
Operettszínházba…
– Én sem tudtam róla, hiszen sose volt ki-
magasló hangom, ettől függetlenül szeretek 
énekelni. Igaz, főleg kuplékat. Számos da-
rabban, gálán, de még önálló műsorban is 
énekeltem. Szerencsére az Operettszínház-
ban nem kell kieresztenem a hangomat, ar-
ra ott vannak a csodálatos hangú énekesek. 
Egyszerű oka van annak, hogy bekerültem 
egy nem is könnyű operettbe, a Kékszakáll-
ba, amelyben igazi operai feladatok várnak 
a kollégákra, engem kivéve. A rendező, Szé-
kely Kriszta, aki vendég az Operettszínház-
ban, nálunk, a Katonában sokat rendezett 
engem, és úgy gondolta, erre a szerepre en-
gem hív meg, bennem látta meg a szenátort. 
Egyik alkalommal megkérdezte tőlem, jön-
nék-e az Operettbe. Miért ne? – kérdeztem 
vissza, és örömmel igent mondtam.

– Hogyan fogadták a kollégák a zenés 
színházban?
– Nem panaszkodhatom, nagyon jól. Vé-
gig kedvesek, figyelmesek voltak hozzám, 
mindenben segítettek. A közönség is ked-
vesen fogadott, aminek szintén nagyon 
örültem. Remekül éreztem magam a pró-
bákon és az előadásokon is. Boncsér Ger-
gely, Vadász Zsolt, Peller Károly, Dolhai 
Attila, Kállay Bori, Kalocsai Zsuzsa és a 
többiek mind-mind szeretetteljesek vol-
tak irántam, igazi kollégaként viszonyultak 
szenátorukhoz… Bobeche-t, a szenátort 
játszom ugyanis ebben a darabban, amit 
nagyon szeretek. Az említett énekes-színé-
szekkel különben úgyse tudnám felvenni 
a versenyt éneklésben, tehát nem jelentek 
számukra konkurenciát. 

– Milyen érzés prózai színészként fellép-
ni az ország egyetlen, csak operettet és 
musicalt játszó színházában, ahol egy-

kor Latabárok, Honthy Hannák, Németh 
Marikák játszottak?
– Megtisztelő. Csodáltam őket, a tévében is 
gyakran megnézem a régi nagyokat, ha az 
időm engedi. Különös hangulata van en-
nek a zenés színháznak, amelyben egyéb-
ként nem először léptem fel, mert különbö-
ző gálákon már megfordultam itt, igaz, na-

gyon régen, van annak már harminc éve is. 
De operettben, illetve musicalben játszot-
tam már, például Szolnokon a Luxemburg 
grófjában, ahol együtt szerepeltem Kállay 
Borival, de ugyanitt a My fair ladyben is fő-
szerepet kaptam, Higgins professzort ala-
kítottam. Akkor még láttam a karmestert, 
most már azt se látom… Az Operettszínház 
egyébként más világ, egy hatalmas gyár sok 
szereplővel, balettkarral, kórussal. Az inti-
mitást, amit megszoktam a kisebb színhá-
zakban, itt meg kell találnom. Meg néha a 
liftet is…

– Mit szóltak hozzá anyaszínházában, a 
Katonában, hogy egy szerep kedvéért át-
rándult az Operettbe? 
– Nem lepődtek meg, hiszen többen is vál-
lalnak más színházakban szerepeket. Én 

Számos szerepben láttuk az évtizedek alatt, komolyban és komoly-
talanban – azaz vidámban –, mert Szacsvay László igen sokoldalú 
és igen sokarcú színész. Több mint fél évszázada van a színpadon, 
számos színházat megjárt, de a leghűségesebb a Katona Józsefhez 
maradt, amelynek a megalapítása óta, harminc éve a tagja, igaz, az 
utóbbi hetekben rendszeresen megfordul a Nagymező utcában is. A 
Kossuth-díjas színész a Kékszakáll című Offenbach-nagyoperettben 
játssza a szenátort.

Ha nincs kutya, csak a bánat marad
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például játszom még a Turayban és a Ka-
rinthyban, de az évek alatt Szolnokon kívül 
megfordultam Veszprémben, Szegeden, az-
az bejártam Tolnát-Baranyát.

– Meg a világot.
– Bizony, nagy korszakot éltem meg a Kato-
nában, fesztiválról fesztiválra jártunk, Dél-
Amerikától Ázsiáig, Amerikáig, szinte min-
denhol megfordultunk, Európáról nem is be-
szélve. A nyolcvanas években többet voltunk 
külföldön, mint idehaza. Emlékszem, a ke-
vés napidíjunkból az első nap jól bevacsoráz-
tunk, a legjobb helyeken ettünk, legalább úgy 
éreztük magunkat egy rövid időre, mintha 
volna pénzünk. Persze a többi napon már jó-
val szerényebben éltünk. Irgalmatlan nagy él-
ményeket éltünk át külföldön, rengeteget őr-
zök belőlük.

– Miért nem írja meg könyvben?
– Bár az apám író volt, nem örököltem tőle 
írói vénát. Sajnos nem tudok írni. Az ének-
lésben sem remekelek meg az írásban sem, 
én csak játszani szeretek.

– Hegedűn is?
– Jó, hogy mondja, hegedülni se tudok, csak 
játszom rajta a magam szórakoztatására. A 
nővéremmel egyszerre kezdtünk hegedül-
ni gyerekkorunkban, amikor még az Ameri-
kai úton laktunk egy egyszobás lakásban. Én 
a konyhában gyakoroltam, ő a szobában. In-
kább gitározni szerettem volna, az jobban tet-
szett, mert vidámabb hangszernek tűnt, meg 
aztán divatosabb is volt abban az időben. A 
hegedűtanulás nagyon keserves volt – főleg a 
többieknek, akik hallgatták… Több mint hat 
évtizede hegedülök kisebb-nagyobb megsza-
kításokkal, nemcsak odahaza, de néha szín-
padon is. Érdekes, a rendezők rámszoktak, 
ragaszkodnak hozzá, hogy egy-egy darab-
ban játsszak ezen a hangszeren. Például a Ka-
tona József Színház legendás előadásában, 
az Übü királyban is húztam. Egyszer Hágá-
ban egy nemzetközi színházi fesztiválon lép-
tem fel a társulattal, amely remek kritikákat 
kapott a lapoktól, „Csoda a Lajtán túlról”, ír-
ták, miközben megjegyezte írásában az egyik 
holland újságíró: „s elhozták Magyarország 
legrosszabb hegedűsét”. Erre a címre azóta is 
nagyon büszke vagyok. Végre valamiben ki-
tűntem! Sohase mondtam, hogy tudok he-
gedülni, csak szeretek. Volt, hogy éveket ki-
hagytam, de a rendezők mindig a kezembe 

csalták a vonót, amit egyébként főleg akkor 
veszek elő, ha rossz a kedvem vagy kikapcso-
lódni vágyom. Soha nem rejtettem el a hang-
szert, mindig kéznél van. Naponta, saját meg-
nyugvásomra, igyekszem öt-tíz percet kiszo-
rítani magamnak egy kis muzsikálásra, néha 
zongorázom is. Nagy örömömre, Fülöp ku-
tyám szívesen hallgatja a játékomat.

– Nagy kutyabarát hírében áll…
– Nemcsak a hegedülés, de Fülöp vizslaku-
tyám is sok örömet nyújt nekem a nehezebb 
időszakokban. Vallom, ha nincs kutya, csak 
a bánat marad. Báró és Soma után jött Fü-
löp. Mindig vizslám volt. Azt szeretem ben-
nük, hogy mindig vidámak és féktelen jó-
kedvük engem is felvidít. Meg aztán, tudja 
milyen jó kutyasétáltatás közben memori-
zálni a szerepeket? Amikor magamban be-
szélek, azt hiszik az emberek, hogy meghü-
lyültem, de szerencsére, ma már annyi mo-
bilon beszélő ember rohangál összevissza a 
városban, hogy sokszor fel se tűnök köztük 
a félhangos memorizálásommal.

– Az utóbbi években sok nehézségen, sú-
lyos betegségen esett át, felesége bal-
esete is megrendítette a közvéleményt, 
mégis mindig derűsnek látjuk. Saját be-
vallása szerint a munka, a zene és szere-
tett vizslakutyája húzta ki a mélyből. Túl 
a hetvenen hogy bírja még mindig a pör-
gést, a fellépéseket?
– Hál’ istennek jól, ez éltet. Sokkal nehezeb-
ben bírnám, ha nem hívnának. Egy színész 
számára már az is rossz, ha felvállal egy sze-
repet és azt a darabot csak ritkán játsszák. A 
Kékszakállban márciusban csupán négyszer 
játszom, mert van váltótársam, Csuha Lajos. 
Ilyenkor nem könnyű szinten tartani a szö-
vegtudást, nagyobb a tévesztés lehetősége. A 
legnagyobb biztonságot az jelenti számom-
ra, ha legalább hatszor-tízszer kerülök szín-
padra ugyanabban a darabban. De a legfon-
tosabb mégis, hogy örömből művelje ezt a 
szakmát az ember, ne félelemből, mert ak-
kor megette a fene. Ha már nem izgul, ak-
kor is. Na, olyankor kell abba hagyni! Igaz, 
a rutin meg elaltathat, ekkor fordulhatnak 
elő a legváratlanabb helyzetek. Bár az idő 
előrehaladtával erősen kopik az ember, az 
ütemet mindig el kell találnia játék közben. 
De jókor is kell belépnie a színpadra, mert 
bent már történik, ami történik…

Temesi LászLó

Ha nincs kutya, csak a bánat marad
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A 19. század első fele és dereka a nemze-
ti érzések közép-európai megerősödésé-
nek fénykora volt. Sokan inkább szomo-
rú időszaknak tartják, hiszen a régió ki-
sebb-nagyobb népei a hazafiúi érzület he-
vében nem összefogtak, hanem egymás 
ellen fordultak. Bárhogy vélekedjünk is, 
tény az, hogy a térség számos népe akko-
riban teremtette meg nemzeti nyelvű iro-
dalmát, színházát, muzsikáját, tudomá-
nyát, valamint nemzeti igényeket kielégí-
tő képzőművészetét is. Fontossá lett az is, 
hogy a festészet, szobrászat leendő hazai 
mesterei otthon is európai szintű képzést 
kapjanak.

A Képzőművészeti társulAt
Az 1870-es évekre a korabeli képzőművé-
szeti élet országosan is jelentős, megha-
tározó intézményei a Terézvárosban mű-
ködtek. Ilyen volt az 1861-ben megalakult 
Országos Magyar Képzőművészeti Társu-
lat, vagy például az Országos Magyar Ki-
rályi Mintarajztanoda és Rajztanárképez-
de. A társulat célkitűzései közt szerepelt, 
hogy a hazai képzőművészet minden mű-
faját tökéletesítse, a komoly műbírálat in-
tézményét meghonosítsa, a „műízlést ne-
mesbítse”, a műalkotások élvezetét terjesz-
sze. Ám mindezen céloknál is előbbre va-
lónak, a legfontosabbnak egy igazi, remek 

tanárokkal működő művészi tanintézet 
felállítását tartotta. A leendő műakadé-
mia alapító bizottmányának tagjai a kor 
magyar képzőművészetének olyan kivá-
lóságai voltak, mint Orlay-Petrich Soma, 
Harsányi Pál, Than Mór, Telepy Károly, 
Plachy Ferenc és Kelety Gusztáv. Utóbbi 
báró Eötvös József kultuszminiszter felké-
résére európai (német- és franciaföldi, bel-
giumi) tanulmányútra indult a képzőmű-
vészeti és iparművészeti oktatás feltérké-
pezésére. (Kelety édesapja az a Klette von 
Klettenburg Károly volt, aki a „magyar 
Habsburg” József nádor gyermekeit rajz-
ra és festészetre okította.) Ezek után kezdte 
meg működését 1871 októberében a teréz-
városi Rombach utca 6. szám alatti bérház 
egyik lakásában az Országos Magyar Kirá-
lyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde.

tAnodA és Képezde
A szerény iskolának eleinte csak mint-
egy félszáz növendéke volt, ám a tanárai 
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mintarajztanoda
A 18. század magyarországán született festői tehetség majdnem biztos, 
hogy nem jutott megfelelő képzéshez, hiszen akkoriban nem létezett 
magyar képzőművészeti felsőoktatás. Ha arisztokrata volt, nívós magán-
tanárt, mestert fogadhatott, ha nem született gazdagnak, külföldre kel-
lett zarándokolnia, mert a kevés honi magániskola drága volt, ráadásul 
többségük kérészéletűnek bizonyult.

Fotó: klösz György, Fortepan
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olyan mesterek, mint Székely Bertalan, 
Izsó Miklós vagy Schulek Frigyes. A di-
ákok bonctant, „építészeti és ékítményi” 
tárgyakat, ábrázoló geometriát, famet-
szést, „katonai tereprajztant”, „látszat-
tant”, művészettörténetet, lélektant és pe-
dagógiát is tanultak.

1874-ben a Magyar Országos Képző-
művészeti Társulat a leendő sugárút, az 
Andrássy út déli oldalán több telket is vá-
sárolt. Ezek egy részén saját székházát és 
műcsarnokát tervezte felépíttetni, más ré-
szét a főváros beleegyezésével átengedte az 
Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda 
és Rajztanárképezde számára, hogy azon 
megépülhessen az iskola saját épüle-
te. Ama régi Műcsarnok (amely nem té-
vesztendő össze a Hősök terén körülbelül 
húsz évvel később átadott épülettel) egy a 
veronai Palazzo Bevilacqua (1530) min-
tájára készült reneszánsz palota számos 
kiállítóteremmel. A Mintarajztanoda pa-
lotája a vele szomszédos telekre épült az 
Andrássy út és az Izabella utca sarkán: az 
intézmény az 1876-os tanévet már az új 
épületben kezdhette meg.

A reneszánsz előtt tisztelgő épület 
homlokzatán sgrafitto díszítés látható, 
a párkány medalionjaiban Leonardo da 
Vinci, Michelangelo, Raffaello, Bramante, 
Albrecht Dürer, Markó Károly arcképe 
látható. Az épület alagsorában hajdanán 
szobrászati gipszöntő műhelyek sorakoz-
tak, emeletein voltak a műtermek. Az is-

kola elnevezése idővel változott, tano-
da és képezde helyett Magyar Királyi Or-
szágos Mintarajziskola és Rajztanárképző 
lett a hivatalos neve.

1878-tól a rajztanár- és rajztanítójelöl-
teknek az Országos Magyar Királyi Rajz-
tanárvizsgáló Bizottság előtt kellett vizs-
gázniuk, amelynek sikeres letétele után 
szabadkézi rajzot és ábrázoló geometri-
át taníthattak. 1893-ra már középiskolai, 
tanítóképzős, polgári iskolai, iparos ta-
nonciskolai és rajztanítói oklevelet is ki-
adtak. Az intézményből 1896-ban vált ki 
az Iparművészeti Iskola. Az 1900-as évek 
végére az ország alsó- és középfokú isko-
láiban kötelezővé vált a rajztanítás, így 
a Mintarajziskola fő tevékenységi köre a 
rajztanárok képzése és a művészpályára 
igyekvők felkészítése lett.

Maradi tanárok – és a 
nagybányaiak
1897-ben a rajztanárok oktatását külön-
választották a művészképzéstől, mert úgy 
tűnt, hogy a konzervatív ízlésű tanári kar 
gátjává lesz az új stílusok meghonosodá-
sának. Szerencsétlen megoldás volt, hi-
szen így az újra nem fogékony, maradi 
tanári kar kitermelte szépen önnön utó-
dát: gyakorló pedagógusokként az ő ta-
nítványaik lettek a legdühödtebb ellensé-
gei minden újnak. Ezeknek a tanároknak 
a többsége a müncheni és a bécsi akadé-
mia avult művészeti eszményét vallotta, 

és kétsége sem volt afelől, hogy a friss 
irányzatok hamarosan eltűnnek majd. A 
helyzet csak 1906-tól javult valamelyest, 
amikor a nagybányai iskola jeles képvise-
lői közül többen is – például Ferenczy Ká-
roly, Réti István vagy Glatz Oszkár – ka-
tedrát kaptak az intézményben.

a rajzolás és a nők
A Mintarajztanoda a megnyitásának pil-
lanatától női hallgatókat is oktatott. A női 
növendékek külön osztályba jártak. Úgy 
tizenöt éven át, 1885-ig Budapesten és az 
országban ez volt az egyetlen államilag fi-
nanszírozott intézmény, amely a nők fel-
sőfokú képzőművészeti oktatásával fog-
lalkozott. Az 1885/86-os tanévben vál-
tozott meg a helyzet, amikor a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, Trefort Ágost 
női festészeti mesteriskolát indíttatott. A 
Mintarajztanoda női osztálya és a női fes-
tészeti tanfolyam két különálló intézmény-
ként működött, majd néhány év múlva a 
női festészeti tanfolyamot is beolvasztották 
a Mintarajztanodába, amely ennek ellené-
re sokáig Várbazár termeiben kapott he-
lyet. A nőnövendékek többsége egyértel-
műen úgynevezett magasabb társadalmi 
körökből érkezett, ami azt jelzi, hogy a 19. 
század végi, 20. század eleji Magyarorszá-
gon a képzőművészeti pálya a nők számá-
ra messze nem kecsegtetett olyan lehetősé-
gekkel, mint a férfiaknak.

szalay györgy

TerezVaros_20180319_18-19.indd   3 2018. 03. 12.   23:13:42



20  ÉTLAPOZÓ Terézváros 2018. március 19. Terézváros 2018. március 19. kOnyhA 21

Egy ismerősöm ajánlotta figyelmembe az 
éttermet, ő esküszik az ott kapható ízek-
re. Miután már annyiszor javasolta, elérke-
zettnek láttuk az időt a próbára. Többször 
elmentem már az üzlet előtt, de valahogy 

olyan jelentéktelennek tűnt mindig, soha 
nem éreztem rá késztetést, hogy bemenjek. 

Az első, ami megfogott, hogy nagyon 
kedvesen fogadtak. Rengetegen jönnek el-
vitelre kérve az ételeket, olyannyira, hogy 
szinte el sem lehetett tőlük férni a pultnál. 
Az étterem is szinte tele volt, de ha hely-
ben fogyasztunk, akkor kijönnek az asz-
talhoz, ez például kifejezetten szimpa-
tikus volt. Az is nagyon tetszett, hogy a 
piták teljes kiőrlésű változatban is kapha-
tók, és ezért csupán 20 forintot kérnek el 
pluszban. 

A grillezett csirkemelles pitán (890 Ft) 
a legnagyobb rosszindulattal sem talál-
tam fogást. Bőségesen megpakolták salátá-
val és szósszal, valamint tökéletesen át volt 
sütve maga a pita is. A főételek kategóriá-
ba a nagyobb, komplett tálak tartoznak. 
Ezekhez kétféle köretet lehet választani. A 
shawarma (1690 Ft) elnevezésű ételt az ét-
lapon mediterrán szupersztárként tünte-
tik fel. Hogy lehetne ennek ellenállni? Om-
lós csirkecombokat takar speciális fűszere-
zéssel, amelyhez humuszt és salátát rendel-
tünk. Nem volt rossz, de nem is jött az az 
érzés, hogy hú, ilyet bármikor máskor en-
nék, egyszer elment jelzővel illetném. Vi-
szont ami mindent visz, és örülök, hogy az 
ismerősöm külön felhívta rá a figyelmemet 
az a házi sült krumpli (690 Ft). Évtizedek-
kel ezelőtt, amikor az első és legismertebb 
gyorsétteremlánc megérkezett hazánkba is, 

rengetegen jártak oda, kifejezetten a sült 
krumpliért. Na, nekik mindenképpen 
ajánlom, hogy itt kóstolják meg, és ga-
rantálom, hogy soha többet nem akarnak 
máshol enni. Az étlapon frissen szeletelt 
krumpli tökéletesre sütve fedőnév alatt sze-
repel, és tényleg! Titkos a recept, mert per-
sze próbáltam megtudni, hogy készül, any-
nyi derült csak ki, hogy nem édesburgo-
nyából van. Túlzásnak tűnhet, ezért nem 
is akarom tovább ragozni, de sült krump-
liból ilyen finomat én még tényleg sehol 
nem ettem. Ráadásul akkora adag, hogy 
egy szósszal vagy salátával kérve jól is le-
het vele lakni.

Van még rengeteg saláta (290–1390 Ft) 
és levesek (690–1290 Ft) is, de úgy láttam, 
hogy a sült burgonya az abszolút favorit, 
minden asztalon volt és minden elviteles 
kért. A kicsikre is gondoltak, külön gye-
rekmenüvel (1290 Ft) várják őket.

Az étterem filozófiája szerint az ét-
kezést a meditációhoz lehet hasonlíta-
ni, a humuszevésnek pedig művészi érté-
ke van. A humuszt nemcsak kiváló íze és 
magas tápértéke miatt érdemes fogyaszta-
ni, hanem maga az étkezés módja is hoz-
zájárul a teljesebb és boldogabb élethez. 

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.

egyszerű, de nagyszerű

HuMMusbár
1065 Budapest, Nagymező utca 10.

Ízek, illatok, látvány   10/9
A hely szelleme   10/8
személyzet   10/10
ár/érték   10/10

TerezVaros_20180319_20-21.indd   2 2018. 03. 12.   23:10:12



20  ÉTLAPOZÓ Terézváros 2018. március 19. Terézváros 2018. március 19. kOnyhA 21

FőZZünk együTT…

karalábéból
Avokádós karalábé-krémleves
Hozzávalók: 1 ek. vaj,  2 ek. olaj, 1 kisebb fej vöröshagyma 
finomra aprítva, 2 fej karalábé hámozva, kisebb darabokra 
vágva, 6 dl alaplé, amit a szárából és a héjából főztem, fél kk. 
só, félérett avokádó, frissen őrölt szerecsendió, bors, egy cikk 
citrom leve, a díszítéshez pirított fenyőmag, petrezselyemzöld.
Elkészítése: A vajat és az olajat közepes erősségű lángon ösz-
szemelegítjük egy lábosban. Hozzáadjuk a hagymát, finoman 
sózzuk, és pár perc alatt, folyamatosan kevergetve megpárol-
juk. Egy-egy kanál vízzel meglocsoljuk, hogy hamarabb pu-
huljon. Beleborítjuk a karalábét, pár percig kevergetjük, majd 
felöntjük a húslevesalaplével. Pici sót teszünk még hozzá, és 
fedő alatt 12-14 perc alatt – a forrástól számítva – puhára főz-
zük. Amíg fő, megpirítjuk a fenyőmagot vagy bármilyen más 
olajos magot. Amikor megpuhul a karalábé, hozzáadjuk az 
avokádó felét, és az egészet összepürésítjük botmixerrel. Fris-
sen őrölt borssal, szerecsendióval fűszerezzük, ízlés szerint. 
Ha kell még, akkor picit sózzuk és a citrom levével savanyít-
hatjuk. Pirított fenyőmaggal és friss petrezselyemmel tálaljuk.

Hússal töltött karalábé
Hozzávalók: 8 db közepes méretű zsenge karalábé, 50 dkg 
darált sertéshús, 10-15 dkg rizs, 2-3 ek. olaj, reszelt vörös-
hagyma, 1 tojás, 1 dl tejföl, 1 ek. liszt, só, őrölt bors, cukor, 
petrezselyem, sárgarépa.
Elkészítése: A rizst félpuhára pároljuk, majd hozzáadjuk a 
húshoz. Az így kapott masszát sóval, borssal ízesítjük, beleüt-
jük a tojást és jól átdolgozzuk. A nyers karalábékat kivájjuk, 
és az elkészített töltelékkel megtöltjük, majd mély tűzálló tál-
ban olajat melegítünk. Belerakjuk a karalábéforgácsot, a kari-
kára vágott sárgarépát, sóval, cukorral ízesítjük, ezt követően 
ráhelyezzük a megtöltött karalábékat, kevés vízzel felöntjük, 
és fedő alatt puhára pároljuk. Amikor elkészült, a töltött ka-
ralábékat kivesszük a tálból, majd a tálban lévő zöldséges lét a 
tejföllel elkevert liszttel besűrítjük. Petrezselyemzölddel meg-
hintjük, néhány perces forralás után a töltött karalábékat visz-
szatesszük, majd tálaljuk. Rizzsel vagy főzelékkel tálaljuk.

Zöldséges lasange 
Hozzávalók: 1 doboz lasagne-tészta, 9 dl házi paradicsom-
szósz, 25 dkg tehéntúró, 15 dkg füstölt krémfehér sajt, szele-
telt baconszalonna, 1 karalábé, 1 cukkini, 25 dkg gomba, olaj. 
Elkészítése: A zöldségeket és a gombát alaposan meg-
mossuk és hosszában vékony szeletekre vágjuk. A túrót és a 
krémfehér sajtot összekeverjük. A zöldségeket egy tapadás-
mentes serpenyőben olajon megsütjük. A jénaiba, amiben a 
lasagne sült, alulra bőven öntünk paradicsomszószt, arra ke-
rül az első réteg tészta. Erre pakoljuk a zöldségeket, kenünk 
rá túrókrémet, amit meglocsolunk egy kevés paradicsom-
szósszal. Ismét tészta következik, majd zöldség, túrókrém, 
paradicsomszósz, amíg tart a hozzávalókból. Az utolsó ré-
tegnél tesszük rá a szeletelt baconszalonnát. A felső tészta-
réteget is megöntözzük paradicsomszósszal, majd 25 percig 
sütjük 180 fokon. Ha sajtot is szeretnénk rá, akkor azt csak 
az utolsó 5-8 percben tegyük rá. Bacon helyett darált húst is 
használhatunk, amennyiben pedig vegetáriánus változatban 
szeretnénk elkészíteni, hagyjuk el a húst, „csak” zöldségek-
kel is nagyon finom.

A karalábé közép-európai zöldség, a káposztafélék családjá-
ba tartozik. Akkor a legértékesebb, ha friss és kisebb, mint 
az öklünk. Ha ezt a nagyságot meghaladja, már nem élvez-
hető, mert fás. Ha a saját kertünkből használjuk, néha ezt 
a nagyságot sem várjuk meg, hiszen ez az első zöldségféle 
a kertünkből a tavaszi saláta után. Fogyaszthatjuk nyersen, 
mint a sárgarépát vagy a kicentrifugázott levét. A karalábé 
értéke a zsengeségében van. Minél fiatalabb a növény, annál 
nagyobb a vitamin- és az ásványtartalma.

Mindazt tartalmazza, ami egy kora tavaszi zöldségre jel-
lemző. A legtöbb benne a kálium, de jó az elosztásaránya a 
kalciummal és a magnéziummal, hogy egymás felszívódá-
sát segítsék. Tartalmaz még számos ásványt, valamit jelentős 
mennyiségű A- és B-vitamint. Gyógyhatását a vitaminok-
nak és ásványi anyagoknak köszönhetjük, de értékük nö-
veléséhez hozzájárulnak a benne levő enzimek is, amelyek 
elősegítik az emésztést. A jelentős mennyiségű káliumnak 
köszönhetően a tél folyamán savasba hajló vért kiegyensú-
lyozza, lúgosabbá teszi, így a máj kissé felszabadul a teher 
alól, és az egész test ellenállóbbá válik a tavaszi betegségek-
kel szemben. A karalábéval sikeresen harcolhatunk mind-
azon megbetegedések ellen, amelyek leküzdéséhez antibio-
tikumok szükségesek. Ezek a gyulladásos betegségek, ame-
lyekkel szemben a leghatásosabbak a természetes gyógysze-
rek. A karalábé többek között a benne levő ásványoknak és 
az A-vitaminnak köszönheti ezt a tulajdonságát. Levesként, 
főzelékként vagy salátaként fogyasztjuk leggyakrabban, de 
nem árt néha csak nyersen rágcsálni, ugyanis úgy a leg-
egészségesebb.
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Barátságos mesetérré  alakult a 
Kolibri Színház előcsarnoka a 
„hengergők”, no meg a legkisebb 
nézők számára Török Ágnes és 
Szívós Károly új előadásában. A 
„hengergők”, ahogy az alkotók-
tól megtudtuk, kisebb-nagyobb 
kukacforma élőlények, akik 
mindenféle izgalmas kalandba 
keverednek a mintegy félórás já-
ték során. „Az előadásban egy 
egyszerű formával, a hengerrel 
játszunk, ami hol izgő-mozgó-
kukucskáló hengergőként, hol 
henger alakú kellékek vagy dísz-
letelemek formájában jelenik 
meg. Igazi, csecsemőknek szóló 
játék ez, kézzel, lábbal, bábbal” – 
mondta Szívós Károly rendező, 
aki azt is elárulta, hogy az óriás 

hengerekben kúszva-mászva  a 
kis felfedezőkre csodás megle-
petések várnak. Az előadásban 
beszéd nem hangzik el, a játék a 
gyerekek halandzsanyelvén zaj-
lik, amit zenei alaphangok és 
egyszerű énekelt ritmusok egé-
szítenek ki.

A játékot Bornai Szilvesz-
ter kíséri harmonikán. A báb-, 
díszlet- és jelmeztervező Török 
Ági, a szcenikus Farkas István. 
A rendező munkatársa Horváth 
Csilla, a rendező Szívós Károly. 
Az előadás helyszíne a Kolibri 
Színház új játszóhellyé avatott 
előcsarnoka, amit az alkotók 
megpróbálnak minél otthono-
sabb, meghittebb térré varázsol-
ni a picik számára.
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Nyitott intézmények a logopédia napján
A gyerekek nagyjából egyéves koruk kö-
rül kezdenek beszélni. Ahhoz, hogy a be-
széd megfelelően alakuljon, kell néhány 
olyan tényező, ami nélkül nem működik. 
Az ép hallás, az ép idegrendszer, az ép 
beszédszervek és nagyon fontos a beszélő 
környezet. Már ebben a kis korban is ér-
demes figyelni a beszédükre, hogy meny-
nyire tiszta. Sajnos egyre több gyereknél 
jellemző a pöszeség, a hadarás, a dado-
gás vagy a megkésett beszédfejlődés. Ha 
bármilyen kétség felmerül a szülőben a 
gyermek beszédével kapcsolatban, ér-

demes mihamarabb logopédus szakem-
bert felkeresni, nem feltétlenül kell ezzel 
megvárni a közösségbe kerülést.  

A téma fontosságát is jelzi, hogy Eu-
rópában már 14. éve tartják a logopé-
dia európai napját, amelyet 2004 óta 
közel 70 ezer logopédus ünnepel már-
cius 6-án. Az eseménysorozat fő célja 
minden évben az, hogy a logopédia vi-
lágát közelebb hozza a nyilvánosság-
hoz. Magyarország 2012-ben csatla-
kozott ehhez a kezdeményezéshez. A 
CPLOL, az Európai Unió Logopédusa-

inak Állandó Bizottsága által javasolt 
idei téma az alternatív és augmentatív 
kommunikáció. Azaz az idei ünnepnap 
célja volt, hogy felhívja a figyelmet a 
nyelvi és kommunikációs zavarok szé-
les körére, az emberi életminőségre 
gyakorolt hatásukra, a kommunikációs 
zavarokkal küzdők jogaira, a segítség-
adás módjaira annak érdekében, hogy 
elkerülhetővé váljon az érintettek mar-
ginalizálódása, valamint ez a nap lehe-
tőséget nyújt a szakmának is arra, hogy 
megmutassa magát.

A Főváros Pedagógiai Szakszolgálat-
nál kiemelten fontosnak tartják a nyelv-
fejlődési elmaradások korai logopédiai 
szűrését, a beszéd-, a nyelvi és a kommu-
nikációs problémák korai felismerését és 
a logopédiai terápia mielőbbi megkezdé-
sét. A szakszolgálat huszonnégy tagin-
tézményének logopédusai évente közel 
45 ezer gyermeket szűrnek, vizsgálnak, 
és közel 14 ezer beszéd-, nyelvi és kom-
munikációs problémával küzdő gyerme-
ket részesítenek rendszeres terápiában, 
megakadályozva ezzel a nyelvi zavar sú-
lyosabb formáinak, illetve az ezekre épü-
lő iskolai és szociális hátrányoknak a ki-
alakulását. Immár nyolcadik alkalommal 
fővárosszerte várták nyitott kapuk az 
érintetteket és hozzátartozóikat beszéd-
szűréssel, tanácsadással, nyílt foglalkozá-
sokkal, szakmai előadásokkal.

Hengergő! – csecsemőszínházi bemutató a Kolibri színházban
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A bőrápolás első és legfonto-
sabb lépése mindig a tisztítás. 
Ez évszaktól független, és nem 
éri meg elhanyagolni, még egy 
átmulatott éjszaka után sem. 
És ha azt gondoljuk, hogy a vi-
zes vattával áttörléssel mindent 
megoldottunk, sajnos rossz hí-
rem van: nem! Ennél többről 
kell szólnia a bőrtisztításnak.

A témáról az egyik legautentikusabb hazai 
szakemberrel beszélgettem. Gáspár Viktó-
ria éveken keresztül dolgozott sminkesként, 
mindenféle bőr megfordult a kezei között. A 
tapasztalatai alapján arra jutott, hogy a ma-
gyar nők nem megfelelően tisztítják és ápol-
ják a bőrüket, ezzel akár komoly károkat is 
okozva a bőrnek. Hosszas kísérletezéssel és 
kutatómunkával fejlesztette tökélyre saját 
márkáját, a L’amia natúrkozmetikum-csalá-
dot, amelynek minden terméke 100 százalé-
kos tisztaságú, mindenféle tartósítószertől és 
adalékanyagtól mentes, tehát semmilyen al-
lergiát, irritációt nem okozhat. 

Viki szerint az első bűn, amit a bőrünk 
szépsége ellen elkövetünk, hogy reggelente 
hideg csapvízzel mosunk arcot. Komoly gond 
ez, hiszen szinte úgy nőttünk fel, hogy reggel 
hideg vízzel kell arcot mosni, mert nemcsak 
tisztít, hanem fel is ébreszti a bőrt. Sőt, én 
magam a legszürkébb, leglehangoltabb idő-
szakaimban a vizet jégkockával szoktam he-
lyettesíteni, hogy biztosan magamhoz térjek 
téli álmomból. Ahogy Viki mondja, nem is 
a felfrissüléssel van a baj, hanem azzal, hogy 
a vízzel nem teszünk jót a bőrünknek, amely 
a legnagyobb felületi és legnagyobb kiválasz-
tó szervünk, és éjjel ugyanúgy regenerálódik 
meg méregtelenít, mint a szervezet.

Reggelre egy szennyeződésekből és izzad-
ságból álló olajos réteget érezhetünk az arc-
bőrünkön, amely a nap folyamán felszívódott 
anyagcsere-összetevők kiválasztódása, tulaj-
donképpen nem más, mint a szennyező anya-
gok és a kosz. Ebből szinte logikusan követ-
kezik, hogy estére, ha csak tehetjük, ne ken-
jünk semmit a bőrünkre, hogy szabadon léle-
gezhessen és szabadon tudjanak működni az 
anyagcsere-folyamatok. A hideg vagy a me-
leg klóros csapvíz nem megfelelő arra, hogy 
a szennyeződésekkel teli olajos réteget eltá-
volítsa a bőrről, mert a hideg víz hatására ez 
a koszos réteg rádermed a bőrre, ami gátolja a 
bőrlégzést és a verejték eltávozását, lezárja, va-

lamint eltömíti a pórusokat. A bőr így egész 
nap nem tud lélegezni, a mérgező anyagokban 
dunsztolódik nap mint nap. Ezáltal évek alatt 
lassan leállnak a bőrt életben tartó funkciók, 
elöregszik, száraz, élettelen lesz, megjelenhet-
nek rajta pattanások, mitesszerek és szépen 
lassan kialakul a problémás bőr.

És itt jön a kérdés, hiszen ez így rendben, 
és ha jól belegondolunk, logikus is, de ak-
kor mostantól hogyan és mivel tisztítsuk az 
arcunkat? Természetesen erre is van válasz: 
aromavízzel. Ezek a folyadékok tízszer erő-
sebb hatásúak, mint a teafőzetek. Az aroma-
vizek a vízgőz-desztillációval nyert illóolajok 
előállításának tulajdonképpeni „mellékter-
mékei”, amelyek tartalmazzák a növény víz-
ben oldódó hatóanyagait, savakat, alkaloido-
kat és minimális részben, de az adott növény 
illóolaját és azok összetevőit is. Többféle vál-
tozatban elérhetők, minden bőrtípus számá-
ra van megfelelő. A legismertebbnek és leg-
régebbinek tartott Damaszkuszi rózsavízről 

már szinte mindenki hallott, csodálatos illa-
ta mellett kiváló öregedésgátló, ránctalanító 
és bőrtonizáló hatású. Az aromavizekben lé-
vő hatóanyagok gyengéd hatásúak, ezért leg-
többjüket az illóolajokra és egyéb hatóanya-
gokra érzékenyek, a gyermekek és a váran-
dós kismamák is biztonsággal használhat-
ják. Amellett hogy tökéletesen bőrbarátok, 
kimondottan jótékony hatással vannak nem-
csak a bőrre, hanem kezelik a problémáit is.

Az aromavizeknek gyógyerejük van, a 
tisztítás mellett segítenek a gyulladáscsök-
kentésben, a sebgyógyításban, a rosacea ke-
zelésében vagy a pórusok összehúzásában, 
de nem elhanyagolható a bőrfeszesítő, im-
munerősítő hatásuk sem. És ha ez mind nem 
lenne elég, még egy jó hír az aromavízek 
mellett: férfiak is használhatják. A borotva-
szeszekhez képest ezek nem csípnek, viszont 
nyugtatják, fertőtlenítik és hidratálják a bőrt. 
Egy próbát mindenképpen megérnek, hálás 
lesz érte a bőrünk.
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Hetven év óta először lesz látogatható 
a szépművészeti múzeum román csarnoka

A felújítás leglátványosabb része a II. vi-
lágháborúban megsérült Román Csarnok 
rekonstrukciója. A csaknem 900 négy-
zetméter alapterületű, középkori bazili-
ka belső terét megidéző terem egyedül-
álló falfestményeinek megújításán mint-
egy 70 restaurátor dolgozott, akik csaknem 
2500 négyzetméter falfelületet varázsol-
tak újjá. A munkálatok során 1500 liter 
konzerválóanyagot és csaknem 100 kilo-
gramm különböző színű pigmentet, vala-
mit 5500 aranymetál lapot, azaz 5,5 kilo-
gramm aranyat használtak fel. Ezek mellett 

a csarnok korszerű hűtési-fűtési, valamint 
modern világítási rendszert is kapott.

Az átfogó felújítás 14 ezer négyzetmé-
tert érintett, ami a múzeum alapterületének 
mintegy negyven százaléka. Megújult többek 
között a reneszánsz stílusú Michelangelo te-
rem is, amely az elmúlt évtizedekben durván 
átalakítva, a látogatóktól elzárva, irodaként 
funkcionált. A felújításnak köszönhetően a 
Román Csarnokkal együtt csaknem 2 ezer 
négyzetméterrel nőnek a múzeum kiállítóte-
rei és a műtárgyraktáraknak is csaknem fél-
ezer négyzetméterrel több hely jut majd a 

megújult épületben. A felújítás során egy új, 
térszint alatti, korszerű éttermet és kávézót 
is kialakítottak, és a múzeum teljes akadály-
mentesítése is megtörtént. (x)

A Szépművészeti Múzeum átfogó rekonstrukciójának köszönhető-
en újra régi pompájában látható a több mint hetven éve lezárt Román 
Csarnok. Befejeződött a múzeum egyik legszebb részének felújítása, 
amely március 15-étől húsvétig megnyitja kapuit a látogatók előtt. A 
Liget Budapest Projekt keretében felújított, széles körűen korszerűsí-
tett múzeumi épület történetében ez volt az eddigi legátfogóbb és leg-
jelentősebb rekonstrukciós fázis. Az új állandó kiállításokkal a Szép-
művészeti Múzeum október 25-én nyílik meg a nagyközönség számá-
ra, és addigra az épületet övező parkot is helyreállítják.

Az idén átadják az országos múzeumi restaurálási és raktározási Központot

Az összesen csaknem 37 ezer négyzetmé-
teres, világszínvonalú, a Városliget köze-
lében felépülő, minden szakmai igényt ki-

elégítő épületegyüttesben a raktárak, res-
taurátor-műhelyek, kutatószobák, irodák 
mellett a tervek szerint helyet kap majd a 

Közép-európai Művészettörténeti Kutató-
intézet és egy látogatóközpont is. Az euró-
pai viszonylatban is egyedülálló központ 
köré egy a nyitvatartási időben szabadon 
használható 13 ezer négyzetméteres parkot 
is kialakítanak. 

A Közép-Európában egyedülálló bar-
namezős beruházás keretében összesen 
csaknem 30 ezer négyzetméteren világ-
színvonalú műtárgyraktárak és restau-
rátor-műhelyek jönnek létre. A tervezett 
központ a Néprajzi Múzeum, a Szépművé-
szeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galé-
ria több mint háromszázötvenezer műtár-
gya megőrzésének és tudományos feldol-
gozásának biztosít kiemelkedő minőségű 
infrastruktúrát.  

Az egykori izraelita kórház felvételi 
épületének, majd imaházának rekonstruált 
épületében kap helyet egy több mint ezer 
négyzetméteres látogatóközpont, ahol az 
örökségvédelmi szempontok figyelembe-
vételével történő rekonstrukció során töb-
bek között konferenciatermet, kiállítóter-
met és éttermet alakítanak ki. A volt kór-
ház területén az OMRRK-hoz kapcsolódó-
an egy mélygarázst és egy kertészházat is 
kialakítanak. (x)

A Liget Budapest Projekt keretében még ebben az évben elkészül, és a 
napokban érte a legmagasabb pontját az Országos Múzeumi Restau-
rálási és Raktározási Központ épülete a Szabolcs utcai egykori kórház 
területén. 
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A szellemi tulajdon fogalma
Általában a szellemi tulajdon alatt az al-
kotó elme termékeit értjük: találmányo-
kat, irodalmi és művészeti alkotásokat, 
valamint a kereskedelemben alkalmazott 
megjelöléseket, neveket, képeket és for-
mákat. A szellemi tulajdon tárgyai és azok 
feltalálói vagy kitalálói jogi védelmet él-
veznek. A szellemitulajdon-jogok két nagy 
ágát különböztetjük meg: az iparjogvédel-
mi és a szerzői jogokat. A szellemitulaj-
don-védelem szabályrendszere a polgári 
jog egyik területeként kizárólagos vagyoni 
és személyhez fűződő jogok biztosításával 
nyújt jogi védelmet a szellemi alkotások 
létrehozói számára. Az iparjogvédelem a 
műszaki jellegű szellemi alkotások, vala-
mint az áruk és szolgáltatások megkülön-
böztetésére szolgáló megjelölések (árujel-
zők) jogi oltalmát biztosító jogintézmény. 
Bármi, amit megalkotunk, szerzői jogi vé-
delem alá esik, amennyiben az egyéni-ere-
deti jelleggel rendelkezik. Szerzői jogi vé-
delem alatt áll továbbá más szerző művé-
nek átdolgozása, ha annak szintén egyéni 
és eredeti jellege van, feltéve persze, hogy 
az eredeti mű szerzője az átdolgozáshoz 
hozzájárult. Az átdolgozás szabályai vo-
natkoznak a feldolgozásra vagy a fordítás-
ra is, feltéve, hogy ezek eredményeként új 
mű jön lére.

Szerzői jogi védelem
Szerzői jogi védelem alá tartozik az iroda-
lom, a tudomány és a művészet minden al-
kotása (például az irodalmi mű, a nyilvá-
nosan tartott beszéd, a számítógépes prog-
ramalkotás, a színmű, a zenés színmű, a 
táncjáték és a némajáték, a zenemű, a rajz, 
a festés, a szobrászat, a metszés, a fotómű-
vészeti alkotás, az építészeti alkotás és an-
nak terve, valamint az épületegyüttes, illet-
ve a városépítészeti együttes terve). A szer-
zői jogi védelem az alkotást a szerző szelle-
mi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti 
jellege alapján illeti meg. A védelem nem 
függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jel-

lemzőktől vagy az alkotás színvonalára vo-
natkozó értékítélettől. A szerzői jog azt ille-
ti, aki a művet megalkotta (szerző). Szerzői 
jogi védelemben részesül a gyűjtemény is, 
ha tartalmának összeválogatása, elrende-
zése vagy szerkesztése egyéni, eredeti jelle-
gű (gyűjteményes mű). A védelem a gyűjte-
ményes művet megilleti akkor is, ha annak 
részei, tartalmi elemei nem részesülnek, il-
letve nem részesülhetnek szerzői jogi véde-
lemben. Ha a művet név nélkül vagy felvett 
néven hozták nyilvánosságra, a szerzői jo-
gokat a szerző fellépéséig az gyakorolja, aki 
a művet először hozta nyilvánosságra.

Személyhez fűződő jogok
Az egyik legfontosabb ilyen jog, hogy a 
szerző határoz arról, hogy műve nyilvános-
ságra hozható-e. A szerző halála után fel-
lelt művet – ha a szerző vagy jogutódja el-
lenkező nyilatkozatot nem tett vagy az el-
lenkezőjét másképp nem bizonyítják – úgy 
kell tekinteni, hogy a szerző azt nyilvános-
ságra hozatalra szánta. A szerzőt megille-
ti az a jog is, hogy művén és a művére vo-
natkozó közleményen szerzőként feltüntes-
sék. Így a szerzőt a mű részletének átvéte-
le, idézése vagy ismertetése esetén is meg 
kell jelölni. A szerző jogosult művét nevé-
nek megjelölése nélkül vagy felvett néven 
is nyilvánosságra hozni. A szerző a nevé-
nek feltüntetésével nyilvánosságra hozott 
mű újabb jogszerű felhasználása esetén is 
megkívánhatja, hogy a művét a továbbiak-
ban nevének feltüntetése nélkül használ-
ják fel. A szerző halála után a védelmi időn 
belül az léphet fel, akit a szerző hagyatéká-
nak gondozásával megbízott – ilyennek hi-
ányában pedig vagy ha a megbízott nem in-
tézkedik, az, aki a szerzői vagyoni jogokat 
öröklési jogcímen megszerezte. A védelmi 
idő eltelte után a szerző emlékének megsér-
tése címén az érintett közös jogkezelő szer-
vezet vagy szerzői érdekképviseleti szer-
vezet is felléphet olyan magatartás miatt, 
amely a védelmi időn belül sértené a szer-
ző jogát arra, hogy a művén vagy a művére 

vonatkozó közleményen szerzőként feltün-
tessék. A szerző meghatározott személyhez 
fűződő jogainak védelmében a felhasználó 
is felléphet, ha ahhoz a szerző a felhaszná-
lási szerződésben kifejezetten hozzájárult.

Vagyoni jogok
A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek 
kizárólagos joga van a mű egészének vagy 
valamely részének felhasználására és min-
den egyes felhasználás engedélyezésére. A 
szerzőt a mű felhasználására adott engedély 
fejében díjazás illeti meg, amelynek – elté-
rő megállapodás hiányában – a felhaszná-
láshoz kapcsolódó bevétellel kell arányban 
állnia. A díjazásról a jogosult csak kifejezett 
nyilatkozattal mondhat le. A mű felhaszná-
lásának minősül például a többszörözés, a 
terjesztés, a nyilvános előadás, a nyilvános-
sághoz közvetítés sugárzással vagy másként, 
az átdolgozás, a kiállítás.

A védelem ideje
A szerzői jogok a szerző életében és halálá-
tól számított hetven éven át részesülnek vé-
delemben. Ha a szerző személye nem álla-
pítható meg, a védelmi idő a mű első nyil-
vánosságra hozatalát követő év első napjá-
tól számított hetven év. A szerző vagyoni 
jogaihoz igazodó terjedelmű jogi védelem 
illeti meg azt, aki a védelmi idő lejártát kö-
vetően jogszerűen nyilvánosságra hoz va-
lamely korábban még nyilvánosságra nem 
hozott művet. E védelem időtartama az el-
ső nyilvánosságra hozatalt követő év első 
napjától számított huszonöt év.

 dr. mogyorósi sándor jegyző

A szellemi tulajdon
Egy kedves ügyféllel a minap egy nagyon érdekes beszélgetésben 
vettem részt, ami egy ritkán hivatkozott jogi területet érintett: 
a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok családját. Üdítő volt a be-
szélgetés, mert jegyzőként ritkán kerül az ember szembe idetar-
tozó boncolgatni való kérdéssel. Annyira meglepett ez a helyzet, 
hogy tollat ragadtam, hogy a főbb szabályokat papírra vethessem 
– azzal persze, hogy a Terézváros hasábjain leginkább csak egy 
kis demokirándulást tudunk erre felvázolni, pár számon át.

Képünk illusztráció
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