
20–21. oldal  közélet – választás 2018

Még megelőzhető
a sorsfordító rossz

8–9. oldal  közös ügyeink

Kincses Kultúróvoda 
lett a Játékvár

Éljen a magyar szabadság,
éljen a haza!Te
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4–5. oldal 
FóKusz – március 15.
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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
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fókusz – MÁRCIus 15

éljen a magyar szabadság,
éljen a haza!

6–7. fókUSz – márciUS 15.  március 15.
 Kézdivásárhelyen
 Fejlesztő játékokat ajándékozott Terézváros
8–9. közöS ÜGYeink   Kincses Kultúróvoda lett
 a Játékvár
 Kezdődnek a lakossági tanfolyamok
10–11. közöS ÜGYeink – iSkolaVálaSztó

 iskolaválasztó
12–13. közöS ÜGYeink  Partnerségi egyeztetés
 kezdődik
14–15. közélet – VálaSztáS 2018  mit kell tudniuk
 a választópolgároknak?
16–17. közélet – VálaSztáS 2018

18. közélet – VálaSztáS 2018

19. közélet – VálaSztáS 2018  sorsdöntő
 választás következik
20–21. közélet – VálaSztáS 2018  még megelőzhető  
 a sorsfordító rossz
22. mozaik  szépkorúköszöntés
 A tehetség napja a zeneakadémián
23. mozaik  szívügye a cziffra Fesztivál
 A rendőrség hírei
24–25.  SzÍneS terézVároS   szent erzsébet 
 és a Wartburg
26.  arcok, HelYek terézVároSBan   Kincsek
 a Képzőben
27. konYHa   Főzzünk együtt húsvétra
29. életmód  Tojás nélkül is lehet élni 
30. HirdetménY/kereSztreJtVénY

31. proGramok/apróHirdetéS

GYerekViláG
Kikelet hét
a szív oviban

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
Húsvéti ajándékot 
kaptak az óvodások

8–9.

MozAIk
Tanácskoztak
a családsegítők

22.

4–5.

A víz íze 
a sivatagban
Nagy igazság, hogy messzire kell 
mennünk ahhoz, hogy észreve-
gyük magunk körül a szép és jó 
dolgokat. Nem tudunk igazán ér-
tékelni valamit, amibe beleszü-
lettünk, ami a maga természe-
tességével van a birtokunkban, 
ami biztosnak tűnik, ami kézen-
fekvő. Ilyen például a tiszta, jó-
ízű, hűvös ivóvíz, ami a világ sze-
rencsésebb felén „csak úgy” csor-
dogál kifelé a csapból. Nem is 
tudjuk, micsoda kincset birtok-
lunk, míg olyan részére nem ve-
tődünk a földnek, ahol bizony 
mindez nem természetes. Úgy 
hozta a sors, hogy nemrégiben 
Egyiptomban jártam, s ott szem-
besültem mindezzel. Az amúgy 
kellemes nyaraláson jelentősen 
befolyásolta az ember komfort-
érzetét, hogy még az amúgy hi-
giénés szempontból kifogástalan 
szállodákban sem javasolt meg-
inni a csapvizet, mert az érzékeny 
gyomrú európai azonnal a mel-
lékhelyiség felé veszi az irányt. A 
palackos vizet szorongatva a ke-
zemben a sivatagi túrán mereng-
tem arról, milyen jó nekünk itt-
hon. Milyen isteni egy pohár, hi-
deg csapvíz vagy az artézi kút-
jaink kicsit sárgás, de jellegzetes 
ízű vize, a hegyi, erdei patakokról, 
forrásokról már nem is beszélve. 
Miközben már itthon kortyoltam 
egy jóízűt kedvenc poharamból, 
Zorán dalának szövege csengett 
a fülemben: „Hogy értsd, egy po-
hár víz mit ér, ahhoz hőség kell, 
ahhoz sivatag kell”.

GAJdács emese

28.
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éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

Március 14-én, délelőtt 11 órakor dísz-
egyenruhába öltözött huszárok, valamint 
a Katasztrófavédelem Központi Zenekara 
fogadta a Jókai térre érkezőket.

A Himnusz elhangzása után Hassay 
Zsófia, Terézváros polgármestere szólt 
az ünneplőkhöz, beszédében elmond-
ta, 1848 óta minden magyar szívügyének 
tekinti március 15-ét. Ez a nap erős jel-
kép, magában hordja a nemzet önbecsü-
lését, igazságérzetét és nemes akaratát. 
„Az ünnep tartalma, őszintesége, lendüle-
te és szabadsága koronként arról is képes 
vallani, hogy kigyúlóban, vagy letűnő-
ben van-e Magyarország történelmi sze-
rencsecsillaga” – mondta a polgármester, 
hozzátéve: a rendszerváltoztatással kivív-
tuk azt is, hogy az elhallgatás, a hamisság, 
vagy a tiltás évtizedei után végre szaba-
don és emelt fővel emlékezhessünk a for-
radalom eseményeire. „Kokárdával a haj-
tókánkon összesereglünk mi terézvárosi-

ak, itt, a Jókai téren, mert jó együtt megél-
ni, amit egykor Jókaiék éreztek. Azt, hogy 
március 15-én a Föld közeledett a Naphoz 
– mondta Hassay Zsófia, aki arra is emlé-

keztetett, hogy a 170 évvel ezelőtti márci-
us eseményeit a reformkor politikusai ké-
szítették elő, a haladás és a függetlenség 
jelszavait a márciusi ifjak vitték a nép kö-
zé. A társadalmi vívmányok, majd a ha-
za megvédéséért egy sok ajkú, de szívé-
ben dacosan magyar nemzet volt kész fel-
áldozni a legdrágábbat, az életét.

A két tannyelvű diákjai 
verses, dalos műsorral 

emlékeztek a forradalom hőseire 

A hagyományoknak megfelelően a terézvárosiak az idén is a Jókai té-
ren ünnepelték március 15-ét, itt emlékeztek az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc hőseire.

A katasztrófavédelem 
központi zenekara 
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éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

fiatalok a forradalomról 
A megemlékezésen az erkel Ferenc általános iskola diákjaival is találkoz-
tunk, s közülük két fiúval beszélgettünk arról, mit is jelent számukra már-
cius 15-e, a forradalom, a szabadság.

– Az utóbbi hetekben sokat beszélgettünk az iskolában az 1848–49-
es szabadságharcról, ahogyan persze minden évben ezt tesszük ilyenkor – 
kezdte Justyák János (képünkön balra), majd így folytatta – felidéztük a na-
pot, amikor Petőfi sándor elszavalta a Nemzeti dalt, a nép a Pilvax kávé-
házból elindult a Landerer nyomdához, kinyomtatták a 12 pontot, később 
pedig kiszabadították Táncsics mihályt.

csoma Józseftől (képünkön jobbra) azt kérdeztük, milyennek képzel el 
egy forradalmat.

– Tüzes, véres, félelmetes, de a szabadságért folytatják, ami széppé 
teszi. Bátrak voltak és hősökké lettek azok a katonák, akik csatába men-
tek 1848–49-ben. Felnézek rájuk, nagyon tiszteletreméltó, hogy életüket is 
kockáztatták a magyar népért – hallhattuk a terézvárosi diáktól a Jókai té-
ri ünnepségen.

Hassay zsófia polgármester

„Mit kívántak akkor a mieink? Bé-
két, szabadságot és egyetértést. Alkot-
mányt és gazdasági gyarapodást. Közös 
terheket, egyforma jogokat, népképvi-
seletet. Esélyegyenlőséget, az országnak 
függetlenséget, a nemzetnek érdekérvé-
nyesítést és összetartozást. A népek ta-
vaszának magyarországi, vér nélküli for-
radalma mindezt egy hónap alatt elérte. 
Kivívta, hogy a császári udvar kénytelen 
legyen szentesíteni az utolsó rendi or-
szággyűlésen meghozott 31 törvénycik-
kelyt” – hallhatták a jelenlévők a polgár-
mestertől, aki ünnepi beszédét így zárta: 
„Éljen a magyar szabadság, éljen a ha-
za!”

Ezután a Katasztrófavédelem Központi 
Zenekara adott elő két fúvósszámot, majd 
a Terézvárosi Magyar–Angol, Magyar–
Német Két Tannyelvű Általános Iskola 3. 
b osztályos tanulói verses, dalos műsorral 
emlékeztek a forradalom és szabadságharc 
hőseire.

A megemlékezés után az önkormány-
zat, a kerület társadalmi szervezeteinek 
képviselői megkoszorúzták Jókai Mór 
szobrát.

Lindmayer Viktor képviselő
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március 15. Kézdivásárhelyen

Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere 
ünnepi beszédében az 1848-as pesti 12 pont 
és a Román Királysággal Erdély, a Bánság, 
Partium és Máramaros egyesülését dekla-
ráló 1918-as gyulafehérvári határozat fur-
csa és ellentmondásos, ugyanakkor meg-
döbbentő hasonlóságaira hívta fel a figyel-
met. Elmondása szerint, bár mondandóját 
e két dokumentum összefüggéseire kíván-
ta építeni, ezen szándékát az élet felülír-
ta, amikor a román prefektúra ötezer lejre, 
azaz mintegy háromszázharminc ezer fo-
rintra bírságolta Sepsiszentgyörgy, Székely-
udvarhely és Kézdivásárhely polgármeste-
rét azért, mert az ünnepre készülődve a ro-
mán zászlótörvénynek megfelelően nem 
tűztek minden magyar zászló mellé egy ro-
mánt is. Ami azért érdekes – jegyezte meg 
–, mert március 15-én tíz évre visszamenő-
leg ugyanazokat a helyeket ugyanazokkal a 
zászlókkal díszítik. Felháborítónak nevez-
te, hogy a centenáriumát ünneplő Románi-
ában a több száz éve itt élő magyarság iránt 
ennyi idő elteltével sincs semmi tisztelet és 
elfogadás, hogy a mai napig képtelenek ve-
lük együtt élni. Mint mondta: elfogadhatat-
lan, hogy ami tavaly még nem szúrt szemet, 
idén büntetendővé válik.

Kijelentette: elegük van a kettős mércéből, 
álláspontja szerint a magyar szabadság ünne-
pén joguk van kitenni szimbólumaikat, jo-
guk van szívük és érzéseik szerint ünnepelni.

Hangsúlyozta: nekik a centenárium évé-
ben is magyar a szívük, és ők a centenárium 
évében is tisztelik azokat, akikkel együtt élnek. 
„Kölcsönös tisztelet, ez lenne a kulcsszó, bár 
olybá tűnik, ez 100 év után is nagy kérés…” 

A polgármester beszédét követően Csi-
ge Sándor Zoltán, Magyarország Csíkszere-
dai Főkonzulátusának vezető konzulja tol-
mácsolta a magyar miniszterelnök üzenetét: 
„Ma ismét eljött az idő, amikor együtt kell 
megvédenünk szabadságunkat és ezeréves 
kultúránkat. Mert mi, magyarok, ma sem kí-
vánunk mást, minthogy közösen ünnepel-
hessünk hőseinket, és olyan világot építhes-
sünk magunknak, amelyben szabadon hasz-
nálhatjuk nyelvünket, és büszkén mondhat-
juk el, hogy akárcsak őseink, mi is az erő, a 
hűség és a jövőbe vetett reménység színeiben 
akarunk élni a Kárpát-medencében.”

A kézdivásárhelyi diákok nevében Cisar 
Krisztián-Bogdan, a Zúg Március szónok-
verseny győztese beszédében kortársait szó-
lította meg arra sarkallva őket, hogy merjék 
megváltoztatni a jelent. Megalkuvás helyett 

A hagyományoknak megfelelően Terézváros testvérvárosában, Kézdi-
vásárhelyen az idén is a lelkeket ünneplőbe öltöztető istentisztelettel 
kezdődött a március 15-i ünnepség, amely a hagyományőrző csapatok, 
a Történelmi Vitézi Rend, a helyiek és a környező falvak lakóinak lo-
vas-szekeres felvonulásával folytatódott. A megemlékezésen az anya-
országi testvértelepülések sorában Terézváros képviseletében Papp 
László és Vilics Csilla vett részt, Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét 
Csige Sándor Zoltán, a Csíkszeredai Magyar Főkonzulátus vezető kon-
zulja tolmácsolta. 

Bokor Tibor polgármester

felvonultak a környező falvak lakói
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álljanak ki magukért és társaikért, mert csak-
is így vehetik kezükbe jövőjüket

Vargha Mihály szobrászművész, a Szé-
kely Nemzeti Múzeum igazgatója is „haza-
tért” ünnepelni. Beszédében a hit fontossá-
gát hangsúlyozta. Mint fogalmazott: e nép-
nek csak akkor van jövője ezen a földön, ha 
felhagy a mai korban oly divatos panaszko-
dással, az önsajnálattal, a mások hibáztatásá-
val, ha rendezi lelki életét, kapcsolatát Isten-
nel és embertársaival.

Az ünnepi áldás után a Tanulók Klubja 
fúvószenekar a székely és a magyar himnuszt 
adta elő, az ünnepség koszorúzással ért véget.

Az ünnep előestéjén Papp László és Vilics 
Csilla a szabadságharc egyik utolsó ütközete 
óta a „székelyföldi Thermopülaiként” emle-

getett Nyerges-tetőre látogatott el. Az elneve-
zés az 1849. augusztus első napjának hajnalán 
megvívott csata történetén alapul, amikor is 
Tuzson János őrnagy maroknyi – egyesek sze-
rint kétszáz, mások szerint közel ezerfős – szé-
kely csapatával hősies küzdelemmel megállí-
totta és több órán át feltartóztatta a 12 ezer ka-
tonából álló egyesített orosz-osztrák haderőt. 
Az alpolgármester és az aljegyző a Nyerges-te-
tői emlékműnél és az azzal átellenben, az er-
dő szélén a közös sírban eltemetett hősök tisz-
teletére állított kereszt- és kopjafarengetegben 
a Terézváros által állított kopjafánál elhelyezte 
az emlékezés koszorúját.

Papp László a kézdivásárhelyi útjukat ösz-
szefoglalva úgy fogalmazott, szívet szoronga-
tó, felemelő érzés megtapasztalni, hogy az ott 

élők 170 év múltán is milyen elevenen őrzik 
közös történelmünk egyik kiemelkedő, büsz-
keségre okot adó, nemzeti identitásunkat erő-
sítő eseményének, az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharcnak az emlékét. Nehéz sza-
vakkal leírni, milyen érzés látni, hogy a szaka-
dó jégeső ellenére kitart az ünneplőbe, viselet-
be öltözött sok száz fős tömeg, milyen érzés, 
amikor az egybegyűltek közösen eléneklik a 
székely és a magyar himnuszt, ott ünnepelni, 
ahol még tisztelik a zászlót, ahol nem kellett 
tanulni soha, mégis tudják, szívükben érzik, 
mit jelent a haza – ahogy azt az Ismerős Arcok 
együttes Erdély című számában írja. 

A kézdivásárhelyi manócska Napközi Otthonban a terézvárosi önkor-
mányzat nevében Papp László alpolgármester és Vilics csilla aljegyző 
március 14-én nagy értékű mozgáskoordinációs és más fejlesztő játé-
kokból összeállított ajándékcsomagot adott át a speciális nevelési igé-
nyű gyerekeknek. 

Papp László hangsúlyozta, Terézváros önkormányzata otthon is nagy fi-
gyelmet szentel arra, hogy a betegségük vagy valamely korábbi sérülés 
miatt hátrányos helyzetből induló gyerekek hozzájussanak ahhoz a ne-
veléshez, oktatáshoz, ami képességeik kibontakozását segíti. A kerület-
ben két sajátos nevelési igényű gyerekeket is foglalkoztató óvodát tarta-
nak fenn, ahová, ha a lehetőségek engedik, más kerületben élő gyerme-
keket is befogadnak. 

Ígérete szerint, ahogy a múltban, úgy a jövőben is számíthat a ma-
nócska Napközi otthon Terézváros támogatására. mint fogalmazott: 
nagy örömükre szolgál, hogy anyagi segítségükkel, az óvónők részére 
biztosított tanulmányúttal hozzájárulhattak a központ létrejöttéhez. 

Kész ildikó, a kézdivásárhelyi tanintézmény vezetője köszönetet 
mondott a segítségért. elmondta, a korábbi támogatásból az egyes cso-
portokba integrált sérült gyerekek fejlesztését szolgáló eszközöket vá-

sároltak. megosztva a jó hírt, elmondta, a helyi viszonylatban úttörőnek 
számító, a sérült gyermekek nevelését felvállaló központ részére a kö-
zelmúltban fejlesztőpedagógus státuszt biztosított az illetékes román 
szaktárca.

fejlesztő játékokat ajándékozott Terézváros

Lovas huszárok és hagyományőrző
csoportok színesítették a felvonulást

Papp László és Vilics csilla megkoszorúzta 
a Nyerges-tetőn a Terézváros önkormányzata 
által állított kopjafát  

Papp László 
az ajándékcsomag

átadása után 
a gyerekekkel
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Kincses Kultúróvoda lett a Játékvár

Házigazdaként elsőként Horváth Zoltánné, a 
Játékvár Óvoda vezetője üdvözölte a vendége-
ket és az ország különböző pontjairól érkezett 
óvodák vezetőit. 

Hoppál Péter kultúráért felelős államtit-
kár elmondta: a kultúra közvetítését a lehe-
tő legkorábban el kell kezdeni, mivel a leg-
fogékonyabb időszakban, az óvodáskorban 
megszólítva a gyermekeket lehet megala-
pozni azt, hogy később a kultúra iránt nyi-
tott és befogadó felnőttekké váljanak. Ezért 
hirdette meg 2015-ben hagyományteremtő 
szándékkal az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának Kultúráért és Köznevelésért Fe-
lelős Államtitkársága a Kincses Kultúróvoda 
programot. A kezdeményezés másik célja, 
hogy az óvodai és a kulturális intézmény-
rendszer együttműködésének erősítésé-
vel elérje, hogy a kulturális tartalmak mi-
nél sokrétűbben épüljenek be az óvodák he-
lyi pedagógiai programjába, és ebből adó-
dóan az óvodák egyre tudatosabban vegyék 
igénybe a kulturális intézmények küldeté-
séből fakadó, nevelést segítő programokat. 
A múzeumoknak, könyvtáraknak, közmű-
velődési és művészeti intézményeknek ki-
emelt szerepük van a gyermekek személyi-
ségformálásában, képességeik kibontakoz-

tatásában, erkölcsi és érzelmi fejlődésük 
ösztönzésében, felszínre hozzák a gyerme-
kekben rejlő kreativitást, növelik önbizal-
mukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, prob-
lémamegoldó és konfliktuskezelő képessé-
güket – fűzte hozzá az államtitkár.

Hangsúlyozta: ha a szocializáció, az érzel-
mi intelligencia fejlesztésének folyamatában 
a minőségi kultúra kellő hangsúllyal jelenik 
meg, akkor bízhatunk abban, hogy a nívós 
kultúra az általános, a középiskolában és a fel-
nőtt korban belülről fakadó igényként egyfajta 
életpályává válik. A felnövekvő generáció to-
vábbviszi, és saját értékeit hozzátéve gyarapítja 
a kulturális örökséget.  

Az államtitkár a pályázat eddigi eredmé-
nyeiről szólva hangsúlyozta: a program év-
ről évre erősödik, míg tavaly 48, idén már 123 
óvoda mérettette meg magát, az előző eszten-

Kincses Kultúróvoda kitüntető címet viselheti március 19-től a Játék-
vár Óvoda. A díjat az Emberi Erőforrások Minisztérium pályázatának 26 
nyertese Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkártól és Maruzsa Zol-
tán köznevelésért felelős helyettes államtitkártól vehette át. Az ünne-
pélyes eseményen részt vett Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere 
és Simonffy Márta alpolgármester.

Hagyományaihoz hűen csokitojással lepte 
meg a terézvárosi önkormányzat a kerü-
let óvodájába járó gyermekeket. A húsvé-
ti köszöntést az óvodások dalokkal, mon-
dókákkal és locsolóversekkel viszonozták, 
a nyuszi követeiként érkező polgármester-
nek és alpolgármestereknek saját készítésű 
ajándékokkal is kedveskedtek. 

Hassay Zsófia, Terézváros polgármes-
tere a Fasori Kicsinyek és a Szív Óvo-
dába, a három alpolgármester közül 
Simonffy Márta a Mesevilág és a Játék-
vár, Bundula Csaba a Patróna, Papp Lász-

ló a Kincseskert óvodába járó gyerekek-
nek vitte el az önkormányzat ajándékát. A 
legkisebbektől a már iskolába készülődő 
nagycsoportosokig minden óvodában kó-
rusban sorolták a gyerekek, hogy mi min-
denről szól az ünnep. Bár sokszor hangzik 
el, hogy egyre kevesebben tartják a húsvé-
ti szokásokat, Terézvárosban más a hely-
zet, mert az ovikban minden kislány már 
festi a tojásokat a nagy izgalommal várt lo-
csolóknak, a fiúk pedig kivétel nélkül azt 
mondták, megöntözik az ismerős leányo-
kat és a családba tartozó „virágszálakat”.

Húsvéti ajándékot 
kaptak az óvodások

Maruzsa zoltán,
Horváth zoltánné
és Hoppál Péter

A szív ovisok az ajándékkal
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Kincses Kultúróvoda lett a Játékvár

Rövid köszöntőjében Bundula Csaba alpol-
gármester hangsúlyozta: jó döntést hozott 
mindenki, aki a meghirdetett tanfolyamok 
bármelyikére jelentkezett, hiszen elvégzésé-
vel a 21. században nélkülözhetetlen tudásra 
tesznek szert. 

Mint mondta, a realitás szintjén ma-
radva nem biztatja azzal az angol nyelv-
tanfolyamra beiratkozókat, hogy mire be-
köszönt a nyár, eredeti nyelven olvassák 
majd Shakespeare műveit, kivált, mert az-
zal a született angolok sem igen birkóznak 
meg – jegyezte meg tréfásan –, de annyi bi-
zonyos, hogy amennyiben komolyan ve-
szik a tanulást, akkor olyan biztos alapokat 
szerezhetnek, amivel már egy-egy külföldi 
utazás alkalmával bárhol elboldogulnak. A 
számítástechnikára jelentkezők sem lesz-
nek például három hónap alatt etikus ha-
ckerek, de felhasználói szinten megismer-
kednek a számítógép használatának alapja-
ival, eligazodnak az internet világában és a 
különféle a közösségi oldalakon. 

A számokról szólva Bundula Csaba el-
mondta, a számítástechnikai tanfolyamokra 
negyvennyolcan jelentkeztek. A képzések ed-
digi struktúrája némileg megváltozik, a részt-
vevők az alapok elsajátítása mellett multimé-
diás, programozási és szövegszerkesztési isme-
reteket szerezhetnek. Az angolnyelv-tanfolya-
mok különböző szintjeire összesen ötvenen, 
németre huszonnyolcan jelentkeztek. 

A köszöntőt követően stílszerűen a Te-
rézvárosi Két tannyelvű iskola diákjai léptek 
színpadra, és látványos, lendületes produkci-
ókból összeállított műsorral örvendeztették 
meg a jelenlévőket.

Kezdődnek a lakossági tanfolyamok
Idén is sokan jelentkeztek az önkormányzat által szervezett ingyenes tan-
folyamokra. A hagyományoknak megfelelően az ünnepélyes tanfolyam-
nyitóra március 20-án az Eötvös10-ben került sor, ahol a jelentkezőket 
Bundula Csaba, a terézvárosi önkormányzat alpolgármestere köszöntötte.

dőben 12-en, 2018-ban pedig több mint két-
szer ennyien, 26-an bizonyultak méltónak ar-
ra, hogy az elkövetkező három esztendőben 
viseljék a Kincses Kultúróvoda címet.

Hassay Zsófia, Terézváros polgármeste-
re beszédében elmondta: amikor először ta-
lálkozott a Kincses Kultúróvoda pályázattal, 
úgy érezte, ezt a terézvárosi intézményeknek 
találták ki, hiszen az itteni óvodák és iskolák 
világörökségi területen, az ország kulturális 
szívében, a művészeti intézményekkel kivá-
ló kapcsolatot ápolva, szoros szimbiózisban 
működnek.

A Játékvár Óvoda bemutatásakor úgy fo-
galmazott: a több mint 120 éves, a közelmúlt-
ban eredeti szépségében helyreállított mű-
emlék épület csodálatos környezetet biztosít 
a gyerekek szellemi, lelki, művészeti nevelé-
sére. Az intézmény hagyományos értékei kö-
zött élen jár az örömteljes és kiegyensúlyozott 
légkör, az elfogadás, az önkifejezés fejlesztése, 
az ünnepek méltóságának, a hétköznapok biz-
tonságot adó rendjének megélése, a kézmű-
ves-foglalkozások, a néptánc, a természet és 
életközeli programok gazdag kínálata, de leg-
főképp a jókedv és a szeretet. A polgármester 
az intézmény legfontosabb hivatalos elismeré-
seiről szólva elmondta: a Játékvár Óvoda más 
terézvárosi óvodákhoz hasonlóan minősített 
tehetségpont, zöldóvoda, referenciaóvoda. 

Kitért arra, hogy Terézvárosnak immáron 
két Kincses Kultúróvodája van, a címre 2016-
ban a Patróna Hungariae Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú 
Művészeti Iskola is sikerrel pályázott.

Dajka imréné  Az angol nyelv kezdőcso-
portjába iratkozott be. egy 
ideje otthon könyvből, szó-
tárból tanulgatja a nyelvet, 
de úgy gondolja, elérkezett 
annak is az ideje, hogy az 
angol nyelvtannal is meg-
ismerkedjen. Bár már nem 

fiatal, ennek ellenére szükségesnek tartja, 
hogy az ember legalább alapszinten beszéljen 
egy idegen nyelven. elmesélte, nagyon kel-
lemetlenül érzi magát, ha az utcán turisták 
megszólítják, kérdeznének valamit, de nem 
tud nekik segíteni, mert nem érti, mit monda-
nak. reméli, hogy menni fog a tanulás.  

sáska Péter  Nem most találkozik életé-
ben először a számítás-
technikával. Nagyjából 
tíz éve már elvégzett egy 
alapfokú tanfolyamot, az 
azóta eltelt időben nem-
csak a technika fejlődött, 
de az egykor megszerzett 

tudása is alaposan megkopott. mint mond-
ta, szeretné megtanulni, hogyan kell hasz-
nálni a modernkor találmányait, hiszen las-
san már mindenhez, még egy mozi- vagy egy 
színházjegy megvételéhez is szükség van 
rá. A maga részéről semmiképpen nem éri 
be annyival, hogy a család fiatalabb tagjai 
megmutassák neki, a laptopon mikor melyik 
gombot kell megnyomni, ő érteni is szeret-
né, amit éppen csinál. A tanfolyamon a ta-
nár türelmesen elmond mindent, így az ala-
poktól kezdve lépésről lépésre haladva egé-
szen biztosan el lehet jutni a felhasználói 
szintű tudásig.

a két tannyelvű iskola diákjai
adtak színes műsort 
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Derkovits gyula általános iskola
1068 Budapest, városligeti fasor 4. telefon: (+36-1) 342-8542
Honlap: www.derkovits.hu

A Lövölde tér mellett, a városligeti fa-
sor 4. szám alatt műemlék jellegű épü-
letben található Terézváros legkisebb 
iskolájam amely parkosított játszóud-
varral és sportpályával van ellátva. Pe-
dagógusaik felkészültsége és felsze-
reltségük minden feltételt biztosít a 
színvonalas neveléshez, oktatáshoz. 
Nyolc évfolyamon 12 osztályuk van. Az 
általános képzés mellett nagy szerepet 
szánnak a közösségépítésnek, a gyermeki személyiség fejlesztésének. 
Kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés, a nyelvtanulás, a művésze-
ti nevelés, a számítástechnikai képzés és a sportolás. A zenetanulást a 
közeli Tóth Aladár zeneiskola segíti. Az erkölcstanoktatás mellett a kö-
telező és fakultatív hitoktatásra is lehetőséget biztosítanak. Alsó tago-
zaton „iskolaotthonos” rendszerben oktatnak. Kötelező idegen nyelvük 
az angol. A beszédcentrikus oktatást interaktív táblás nyelvi labor is se-
gíti. 2012-ben elnyerték az Örökös Ökoiskola, illetve 2009-ben az erő-
szakmentes, egészségtudatos iskola címet. Néptáncot és drámát 1–6. 
osztályban, számítástechnikát 4. osztálytól tanítanak. igény szerint 
sokféle tanfolyamot és szakkört működtetnek. Heti rendszerességgel 
korosztályonként sportköri foglalkozásokat tartnak. csapataikat foci- 
és kosárbajnokságokon indítják. Kiemelten fontosnak tartják céljaik el-
érése érdekében a szülők bevonását az iskolai élet minél több területé-
be. Az intézmény a problémák iránti érzékenységet, a kultúra szerete-
tét, a hivatástudatot és a munka megbecsülését tartja a legtöbbre. 

Bajza Utcai általános iskola
1062 Budapest, Bajza u. 49–51. telefon: (+36-1) 473-0181
Honlap: www.bajza6.hu

Az idén már a 101. tanévet nyitották meg, az önkormányzat jóvoltá-
ból teljesen megújult, felújított, 21. századi épületükben. A nyolc év-
folyamos iskolában jelenleg közel 500 gyermek tanul. A tanulók fel-
készülését a felújított természettudományos szaktanterem, könyv-
tár, jól felszerelt informatikatermek és hat interaktív tábla segíti. 
Két tornaterem és a felújított sportudvar járul hozzá az egészsé-
ges életmódra neveléshez. Az intézményben működik a kerületi tan-
uszoda, így a diákok már az első osztálytól kezdve egész tanévben 
úsznak a testnevelés tantárgy keretében. A munka eredményessé-
gét jelzi, hogy a kerületi és országos versenyeken elinduló tanuló-
ik rendre kimagasló eredményeket érnek el. Kiemelt teret biztosíta-
nak a tehetséggondozásnak, több kollégájuk tehetségfejlesztő szak-
vizsgát és tehetséggondozó szaktanácsadói végzettséget szerzett. 
A 2018/19-es tanévben a következő programok indítását tervezik: az 
angol két tanítási nyelvű program keretében a gyerekek heti tíz órá-
ban tanulják az angol nyelvet (angol, technika, rajz, ének és 3. év-
folyamtól a természetismeret órák keretében), amelyből heti egy 
órát idegen nyelvi lektor tart. Ötödik osztálytól a történelmet és az 

országismeretet, hetedik 
osztálytól pedig az infor-
matikát is angol nyelven 
oktatják. Az emelt szintű 
matematikát oktató prog-
ram keretében a gyerekek 
emelt óraszámban tanul-
ják a matematikát. ezen a 
tagozaton első osztálytól 
sakk- és informatikaokta-
tás is folyik. A harmadik 
osztálytól képesség sze-
rinti csoportbontásban ta-
nulnak a gyerekek. A né-
met nemzetiségi oktatást 
biztosító program 1998 
óta működik. Alsó tagoza-
ton a német nyelvet heti 
tizenegy órában tanítják.

iskolaválasztó
Terézvárosban öt általános iskola, a 
Bajza Utcai Általános Iskola, a Derko-
vits Gyula Általános Iskola, az Erkel 
Ferenc Általános Iskola, a Magyar–
Angol, Magyar–Német Két Tannyel-
vű Általános Iskola és a Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola várja a leen-
dő elsősöket. Az iskolák felvételi kör-
zetei a www.terezvaros.hu oldalon 
megtalálhatók.

erkel Ferenc általános iskola
1068 Budapest, Felső erdősor utca 20. telefon: (+36-1) 322-8449
Honlap: www.erkelferenc.hu

A Felső erdősorban a ma erkel Ferenc nevét viselő általános isko-
la a magyar állami operaház bázisiskolája. Nevelő-oktató munkájuk 
során hangsúlyt fektetnek arra, hogy tanulóik a közösen kialakított 
értékrendüknek megfelelő nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes 
légkörben szerezhessék meg a továbbtanuláshoz és az élethez szük-
séges készségeket, képességeket. minden tanítójuk kiemelt felada-
tának tekinti az iskolába lépés megkönnyítését, a beilleszkedés zök-
kenőmentessé tételét. Nemcsak az elsőn, de az alsó tagozat összes 
évfolyamán kiemelten fontos szerepet tölt be az osztályok életében 
a beszélgetés, a játék, a mese és az ének. Az olvasás és az írás taní-
tása hangoztató-elemző-összetevő módszer alapján történik. A vál-
tozatos szabadidős tevékenységeken túl a testnevelésórák keretében 
úszást is biztosítanak, illetve a téli időszakban ingyenes korcsolyá-
zást. Tanulóik rendszeresen munkálkodnak csoportokban, a témana-
pok, projektek pedig tovább mélyítik, színesítik tudásukat. A délutáni 
szakköröket a diákok érdeklődése szerint szervezik (foci, zsinórlabda, 
természetjárás, sakk stb.). A pedagógiai munkát fejlesztő pedagógus, 
logopédus, pszichológus, gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztens 
segíti. Kiemelt fontosságú az ének-zene és az idegen nyelv oktatása. 
elsőseik az angol nyelvvel játékos előkészítő program keretében is-
merkedhetnek meg, megfelelő számú jelentkező esetén szakköri for-
mában francia nyelvet is tanulhatnak. Később az idegen nyelv sike-
res elsajátítását az óraszámok fo-
lyamatos emelésével biztosítják. 
A zenét kedvelő tanulók az ének-
zenét emelt szinten tanulják. Ők 
az iskolai kórus, illetve az opera-
ház gyermekkórusának tagjai is 
lehetnek.  
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Magyar–angol, Magyar–német
két tannyelvű általános iskola
1065 Budapest, Pethő sándor utca 4. telefon: (+36-1) 321-7375
Honlap: www.terezvarosikettannyelvu.hu

Az iskolában a 21. század minden igényét kielégítően átépített és fel-
újított épületben folyik a tanítás. A diákok számára a saját osztály-
termek mellett több tornaterem, informatikaterem, könyvtár, tan-
konyha, kémia-fizika előadóterem, illetve nyelvi termek állnak ren-
delkezésre. A korai két tannyelvű idegen nyelvi program kinyitja a vi-
lágot a gyerekek számára. A nyelvi alapozás heti 5 órában történik. 
Három tantárgyat célnyelven tanítanak: alsó tagozaton készségtan-
tárgyakat és környezetismeretet, felső tagozaton évfolyamtól és 
nyelvtől függően történelmet, célnyelvi civilizációt és egy természet-
tudományos tantárgyat. A nyelvek tanítását jól képzett nyelvtanárok 

valamint anyanyelvi tanárok végzik. A szakórák mellett 
szakköröket, versenyre vagy felvételire felkészítő fog-
lalkozásokat szerveznek. Az iskola 2015 szeptembere 
óta regisztrált Tehetségpont. Németországban és Hor-
vátországban testvériskolai kapcsolatot ápolnak. Ki-
váló nevelő-oktató tevékenységüket bizonyítja, hogy 
az országos kompetenciaméréseken és a 6. és 8. évfo-
lyamon 2014-ben bevezetett célnyelvi méréseken elért 
eredményeik átlagon felüliek. Németes osztályaikban 
sokan megszerzik 8. osztályban a DsD i. nyelvvizsgát. 
Angolos diákjaik a city & Guilds Nyelvvizsga Központ 
segítségével próbanyelvvizsgát tehetnek, amelynek 
eredményei bizonyítják tanítványaik magas szintű 
nyelvi tudását (B2, c1).

vörösmarty Mihály általános iskola
1064 Budapest, vörösmarty u. 49–51. telefon: (+36-1) 312-78-11
Honlap: vorosmarty-iskola.hu

Az iskola 2018 szeptemberében 108. tanévét kezdi, ám az alapító skót 
misszió jelszava – „How to do good?” (Hogyan tegyünk jót?) – mai na-
pig áthatja mindennapi tevékenységüket. A 2018/2019. tanévben el-
ső évfolyamon a 2011/2012. tanévben indult mAPPA-programukkal és 
a KiP-módszerrel oktatnak. A mAPPA – informatika és művészet prog-
ram olyan kivételes területet ölel fel, amelyhez a gyerekek bizalommal 
és érdeklődéssel közelítenek. A programhoz szorosan kapcsolódik a 
Budapest-szerte egyedülálló mus-e program, amely az egymás elfoga-
dását, a toleranciára nevelést különböző művészeti ágak és művészek 
bevonásával segíti elő. Az informatikai jellegű képzettség az egyik leg-
erősebb piacképességet jelenti. Hagyományaik megőrzése mellett nagy 
hangsúlyt fektetnek a modern pedagógiai eszközök, módszerek alkal-
mazására. 2011 nyarán léptek be a KiP-programba. Fő célkitűzéseik kö-
zött szerepel a szülőkkel való kapcsolat ápolása, olyan programok kíná-
lata, ahol a diák-szülő-pedagógus hármas harmonikus együttléte biz-
tosítható. Feladatuknak tekintik tanulóik iskolai sikerhez juttatását. Az 
iskola tagja a vodafone magyarország Digitális iskola Programjának. A 
logopédiai vagy fejlesztő foglalkozást igénylők helyben biztosított fog-
lalkozásokon, logopédiai órákon vehetnek 
részt. Alsósaik választás alapján iskolaott-
honos, illetve napközis rendszerben tanul-
hatnak. egyedülálló programjuk a zöldszi-
get-program, amely az állatok és növények 
ápolásával segíti a környezeti nevelés célja-
inak megvalósulását. 2016-ban elnyerték az 
Örökös Ökoiskola címet. Fontosnak tartják, 
hogy diákjaik jól érezzék magukat, ezért 
számtalan ingyenes lehetőséget teremte-
nek, amelyek kiegészítik a tanulást. 

FELHÍVÁS 
az iskolai beíratásokra
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdése 
értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes 
nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik 
életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. 
Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, továb-
bi egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően vá-
lik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intéz-

mények névhasználatáról szóló 20/2012. (viii. 31.) emmi-rendelet (a to-
vábbiakban: rendelet) 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség 
megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlett-
ségének megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
séget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyer-
mek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető 
el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda 
szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

a gyermek felvételéről az igazgató dönt.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak 

közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az 
igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfo-
kú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?
A rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles 

korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes 
vagy a választott iskola első évfolyamára.

a beiratkozás időpontja: 2018. április 12. (csütörtök) 8–19 óra között 
és 2018. április 13. (péntek) 8–19 óra között.

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására al-
kalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazo-
ló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolást.

A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a 
szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határoza-
tában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében 
előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató isko-
lába vagy osztályba fel kell venni.

magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási in-
tézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg is-
kolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be 
kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint ille-
tékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már 
hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így 
az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a 
szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján 
az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügye-
leti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles magyarországon, 
ha menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szó-
ló törvény alapján befogadott jogállású, a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló tör-
vény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát magyarországon gya-
korolja, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodá-
sáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett 
jogállású, vagy magyarország területén való tartózkodásra jogosító enge-
déllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő 
felvételénél igazolni kell.

A magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a 
fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fenn-
állása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanul-
mányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel ve-
heti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, sza-
bálysértést követ el.
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A tavalyi év végén, alig pár hónapja fo-
gadta el az önkormányzat képviselő-tes-
tülete Terézváros Településképi Arcula-
ti Kézikönyvét és Településképi Rende-
letét. Össze tudná foglalni, hogy egészen 
pontosan miről van szó?

A településkép védelme nem új kele-
tű feladata az önkormányzatoknak. Koráb-
ban több önkormányzati rendelet volt, amely 
ezt a célt szolgálta. A településkép védelmé-
ről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmé-
ben ezeket egy rendeletbe kellett foglalni. Ez 
a Településképi Rendelet, amelynek kereté-
ben egyúttal korábbi rendeleteinket tartalmi 
szempontok alapján felülvizsgáltuk.

Hol van itt az egyszerűsítés?
A korábban több rendeletben, több év 

alatt létrejött jogszabályokat egységes szer-
kezetbe, „Településképi rendeletbe” ren-
dezve, körülbelül a felére csökkentett és lé-
nyegesen áttekinthetőbb formában alkot-
tuk meg. A kézikönyv pedig inkább ajánlás, 
egy fotókkal jól áttekinthetővé tett segédlet 
a házak számára, hogy felismerjék, rendsze-
rezzék sajátos arculatukat, ezzel értékeiket 
megtartva saját maguk, a kerület számára és 
a világörökség részeként. 

Miért van szükség az Építési Szabályo-
zás változtatására is? 

Mivel törvényi kötelezettségünk, hogy a 
kerületi szabályozás illeszkedjen a fővárosi 
jogszabályokhoz, 2018 évre egy a törvény ál-
tal meghatározott feladat maradt, mégpedig 
az Építési Szabályzat (nálunk ez a TÉSZ) ki-
igazítása, felülvizsgálta és a tavaly elfogadott 

fővárosi rendelethez hangolása. Mindezt ter-
mészetesen partnerségi egyeztetés előzi meg.

Mi az a partnerségi egyeztetés?
A partnerségi egyeztetés azt jelenti, hogy 

a kerület lakói, civil és társadalmi szerveze-
tek kérdeznek, javasolnak, véleményeznek. 
A rendelet előkészítőinek és nekünk képvi-
selőknek az a feladatunk, hogy a kérdések-
re válaszolva, a javaslatok figyelembevételé-
vel készítsük el a rendelet tervezetét, a vé-
gén pedig döntést hozunk a rendelet végle-
ges szövegéről és tervmellékleteiről.

Ezt a partnerségi, társadalmi egyezte-
tést kezdjük meg április 16-án. Az egyezte-
tés két egymást követő körben történik. Az 
első körben áprilisban inkább javaslatokat 
várunk, majd azokat feldolgozva elkészítjük 
az új rendelet tervezetét. A második kör-
ben, amit nyár végére, legkésőbb szeptem-
ber elejére tervezünk, inkább véleményeket 
várunk a KÉSZ (Kerületi Építési Szabályzat) 
közben elkészülő tervezetéről. A rendelet 
elfogadására ütemtervünk szerint a novem-
beri testületi ülésen kerülhet sor. 

A tervek szerint mennyiben változik a 
rendelet?

A legszembetűnőbb talán a terjedel-
me: rövidebb lesz, miután csak a norma-
tív (beépítés mértéke, sűrűsége, szintte-
rületi mutató) elemek maradnak benne. 
Minden olyan részt, ami nem mennyisé-
gi adat, ami a „Milyen?” „Miért?” kérdés-
re válaszol, lényegében már átemeltünk a 
tavaly elfogadott Településképi Rendelet-
be. A normatív elemek keretét a fővárosi 
szabályozás adja meg. A főváros például 
a homlokzatmagasságokat az utcák szé-
lességéhez kapcsolta, így az épületek nem 
nőhetnek majd az égig.

Akkor így a régi házakra ezentúl nem le-
het majd „szinte automatikusan” 2-3 
szintet ráépíteni? Nem lesznek ettől ér-
téktelenebbek a házak? 

A tervezett rendelet nem kategorikus 
tiltást tartalmaz erre vonatkozóan, ugyan-
akkor szabályozza azt. A már meglévő la-
kások értékét nem a korlátlan ráépítés nö-
veli, hanem az értékőrző, megtartó fel-
újítások. Arra törekszünk, hogy rendele-
tünkkel és egyéb döntéseinkkel ez utóbbit 
ösztönözzük. Célunk, hogy a tömeges rá-
építéssel szemben a felújítás, az állagmeg-
őrzés kerüljön előtérbe, amit pályázati 

Április 16-án kezdődik a partner-
ségi egyeztetés a Kerületi Építé-
si Szabályzatról (KÉSZ), amely-
ben az önkormányzat több lép-
csőben kéri ki a kerület lakóinak, 
civil és társadalmi szervezeteinek 
véleményét az új rendelet terve-
zetéről, hogy ezek figyelembevé-
telével véglegesítse és terjessze 
a képviselő-testület elé, várható-
an novemberben. Czuppon Zsol-
tot, a Városgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság elnökét 
az egyeztetésről és a rendeletről 
kérdeztük. 

Czuppon zsolt
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rendszer keretében is támogat az önkor-
mányzat.

Amennyiben egy 10-14 lakásos társas-
házra ugyanannyi új lakás épül, az gyöke-
resen megváltoztatja a társasház tulajdo-
nosi szerkezetét, és ezzel a jövőbeni dön-
téshozatalt is jelentősen befolyásolja. 

Ha nem lehet a tetőterek beépítéséből 
fedezni a homlokzat felújítási költségeit, 
hogyan tudnak megújulni a házak?

Látható, hogy a társasházak egy része év-
ről évre felújítja a homlokzatát, a tetőt és a 
gépészetet, és ezt részben az önkormányzat 
társasházi pályázatának támogatásából, fi-
nanszírozza. 2010-től összesen több mint 
1,1 milliárd forintot biztosítottunk társashá-
zak felújítására, amire összesen 628 sikeres 
pályázat érkezett. A kerület az utóbbi évek 
takarékos és jó gazdálkodásnak köszönhető-
en a 2018. évi költségvetésében növelni tud-
ja ezen támogatását.

Fontosnak tartjuk a Kerület Építési 
Szabályozását, mert egyszerűbb és átlátha-
tóbb lesz a rendelet. Fontosnak tartjuk ép-
pen ezért a partnerségi egyeztetést is, arra 
kérek mindenkit, éljen a véleménynyilvá-
nítás ezen lehetőségével. 

Budapest Főváros vi. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete döntött településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról, ennek kere-
tében Terézváros Kerületi építési szabályzatának elkészítéséről.

A dokumentum elkészítésének célja a magasabb rendű jogszabályokkal, 
így különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXviii. törvény, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXiv. törvény, 
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(Xii. 20.) kormányrendelet, a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szó-
ló 5/2015. (ii. 16.) Főv. Kgy. rendelet, valamint az 50/2015. (i. 28.) Főv. Kgy. 
határozattal elfogadott Budapest Főváros Településszerkezeti Tervével való 
összhang megteremtése.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképpel össze-
függő Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 18/2017. (v. 31.) rendelet sze-
rint eljárva ezúton hívjuk fel a figyelmét mindazoknak, akik a településren-
dezési eszközök elkészítésének folyamatában részt kívánnak venni, hogy e 
témával kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket, kérdéseiket 2018. ápri-
lis 24-ig várjuk írásban a 1067 Budapest, eötvös u. 3. címre (vagy e-mailen a 
foepitesz@terezvaros.hu címre).

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a témában Terézváros önkormányzata 
lakossági fórumot hirdet.

A fórum időpontja: 2018. április 16., 17 óra
helye: 1067 Budapest, eötvös u. 3., fszt., Tanácsterem

LAKOSSÁGI FÓRUM
a kerületi Építési szabályzat készítéséről
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mit kell tudniuk a választópolgároknak?

Értesítés a névjegyzékbe vételről 
– a szavazás helye 
Minden terézvárosi állandó lakóhellyel ren-
delkező, szavazásra jogosult választópolgár 
az állandó lakóhelyére postázva értesítőt ka-
pott a választói névjegyzékbe való felvételé-
ről, megtudva annak a szavazóhelyiségnek a 
pontos címét is, ahol április 8-án élhet vá-
lasztójogával. Aki nem kapott értesítőt az a 
Helyi Választási Irodánál érdeklődhet (tel.: 
06 /1/ 815-2178) az abban foglaltakkal kap-
csolatban. Az értesítő megléte és felmutatá-
sa nem feltétele a szavazásnak!

Mit tehet, ha...
...ön mozgásában korlátozott választó-
polgár? 

Ha ön egészségi állapota vagy fogyatékos-
sága miatt mozgásában korlátozott, vagyis 
nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, 
akkor mozgóurnát igényelhet. A mozgóur-
nát a Helyi Választási Irodától lehet igényelni 
az erre rendszeresített nyomtatványon 2018. 
április 6-án 16 óráig (1067 Bp., Eötvös u. 3.), 
vagy ha addig az időpontig az igénylés nem 
történt meg, a kérelmet le lehet adni a sza-
vazás napján 15 óráig a választópolgár szá-
mára kijelölt szavazóhelyiségben, a szavazat-
számláló bizottságnál. A kérelem leadására 
az április 6-i határidőig az interneten, a www.
valasztas.hu honlapon is lehetőség van. Az el-

fogadott kérelem alapján a szavazás napján a 
szavazatszámláló bizottság – illetékességi te-
rületén belül – két tagjával kiküldi a mozgó-
urnát arra a címre, amelyet a választópolgár 
kérelmében megjelölt. 

...ön nem az állandó lakóhelyén szavaz-
na? 
Ha ön a szavazás napján Magyarországon, 
de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége 
van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérel-
met terjesszen elő. Az átjelentkezésre irányu-
ló kérelemnek legkésőbb 2018. április 6-án 16 
óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti he-
lyi választási irodához. Ugyanezen időpontig 
a választópolgár kérheti az átjelentkezési ké-
relme módosítását vagy visszavonását. Az át-
jelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcí-
me szerinti országgyűlési egyéni választóke-
rület szavazólapján és az országos listás, vagy 
nemzetiségi listás szavazólapon szavaz.

Milyen feltételekkel tud szavazni 
a szavazás napján? 
A választópolgárnak igazolnia kell személy-
azonosságát (érvényes személyazonosító iga-
zolvánnyal vagy ideiglenes személyi azonosí-
tó igazolvánnyal, vagy útlevéllel, vagy ideig-
lenes útlevéllel, vagy vezetői engedéllyel), va-
lamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját 
tartalmazó okmányokkal (lakcímet igazo-

ló hatósági igazolvány vagy személyi azono-
sító jelről szóló hatósági bizonyítvány/igazo-
lás, vagy személyi azonosítót igazoló hatósági 
igazolvány). Lejárt érvényességű okmányok-
kal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért 
kérjük a tisztelt választópolgárokat, hogy a 
választáson történő részvételük érdekében el-
lenőrizzék okmányaik érvényességét, és idő-
ben gondoskodjanak az érvényes dokumen-
tumok beszerzéséről.

Szavazat leadásának módja:
A választópolgár a szavazólap átvételét a 
szavazóköri névjegyzéken saját kezű alá-
írásával igazolja.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos 
szavazólapon szereplő jelöltre, listára le-
het a jelölt neve melletti, illetve lista neve 
feletti körbe tollal írt két, egymást metsző 
vonallal (pl. X vagy +).

Ezt követően a választópolgár a szavazóla-
pot borítékba helyezheti és az urnába dobja.

további információk megtalálhatók 
a www.valasztas.hu, valamint 
a www.terezvaros.hu oldalon.

Amennyiben a választással kapcsolatban 
kérdése merül fel, a Helyi Választási Iro-
da munkatársai készséggel állnak rendel-
kezésre akár telefonon, akár személyesen.

Magyarország köztársasági elnöke, Áder János 2018. április 8. napjára (vasárnap) tűzte ki a soron követke-
ző általános országgyűlési képviselő-választást. A szavazás reggel 6 órától este 7 óráig tart.

Budapest Főváros vI. kerület terézváros

szavazókör határa

szavazókör száma1
szavazóhelyiségx

szavazóhelyiség
150 méteres körzete

x
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Dr. Bajkai istván 
Magyarország és Budapest egy békés sziget a háborgó Európában. Az 
itt élők biztonságát segít az, hogy azonos a jövőképünk, polgáraink pe-
dig valódi, egymás értékeit tisztelő, békés közösséget alkotnak. A na-
gyobb közbiztonság elérése érdekében támogatást nyújtunk a rendőr-
ség számára a túlórák fizetése, új technikai eszközök beszerzése és a 
gépjárműpark bővítése céljából. Eddigi is fejlesztettük, de továbbá nö-
veljük a takarítógéppark számát, illetve eddig is növeltük, de továbbra 
is növelni fogjuk az emberi erőt a tisztább utcáink érdekében. Fontos-
nak tartom a zöld felületek növelését, újabb parkok, játszóterek, közös-
ségi kertek, zöld felületű homlokzatok és a városi levegőt szűrni képes 
zöld falak létrehozatalát. A leromlott állagú társasházi épületek miatt 
egy jelentős kormányzati pénzügyi támogatási program kidolgozását 
tartom szükségesnek, amely az egyedi társasházi igényeken túl, első-
sorban a tetőzet felújítására, a gépészetre, a liftek kiépítésére, a zajvé-
delemre és a vízszigetelési problémák megoldására összpontosítana. A 
tudatos, fenntartható energiafogyasztás és az energiahatékonyság nö-
velése érdekében energia- és klímatudatos szemlélet kialakítását és ez-
zel összefüggő társasházi program (például napelem felszerelésének 
a támogatása) kidolgozását is elengedhetetlennek tartom. Fontosnak 
tartom az egészségügyi intézmények további fejlesztését, a különbö-
ző egészségmegőrző programok (például idősköri úszás-, kirándulás- 
és tornatámogatás, gyermekallergia-szűrés) bevezetését és állandó, in-
gyenes szűrések és oktatóprogramok megszervezését. Közösségeinket, 
megszokott életünket a migráció és a globalizáció veszélye egyszerre 
fenyegeti, ezért a családok, a helyi közösségek és a hagyományos érté-
kek melletti nyílt kiállás védhet meg bennünket. Az eddig elért ered-
ményeinket meg kell védenünk azért, hogy munkánk gyümölcsét ne 
agresszív idegenek, hanem gyermekeink és unokáink élvezhessék. 
Ami 2015-ben a Nyugati és a Keleti pályaudvarnál történt, az nem is-
métlődhet meg többet, vagyis az, hogy migránsok foglalják el az utazá-
si csomópontjainkat, tereinket, amely után – amennyiben a kormány 
nem akadályozta volna meg – a közösségi intézményeink és lakótere-
ink következtek volna. Az én feladatom és hivatásom a biztonság és Te-
rézváros fejlődésének garantálása. 

nekünk Magyarország az első!

Szavazókör 
számozása alapján: 

Budapest VI. ker., 001. sz. szavazókör* 
orvosi rendelő, Bajcsy-zs. út 33. 

Budapest VI. ker., 002. sz. szavazókör 
Diákotthon, Podmaniczky utca 8. 

Budapest VI. ker., 003. sz. szavazókör 
Diákotthon, Podmaniczky utca 8. 

Budapest VI. ker., 004. sz. szavazókör 
iskola, Lovag utca 9–11. 

Budapest VI. ker., 005. sz. szavazókör 
iskola, Lovag utca 9–11. 

Budapest VI. ker., 006. sz. szavazókör 
iskola, Lovag utca 9–11. 

Budapest VI. ker., 007. sz. szavazókör * 
általános iskola, Pethő s. utca 4.

Budapest VI. ker., 008. sz. szavazókör * 
általános iskola, Pethő s. utca 4. 

Budapest VI. ker., 009. sz. szavazókör * 
általános iskola, Pethő s. utca 4. 

Budapest VI. ker., 010. sz. szavazókör* 
orvosi rendelő, szondi utca 11. 

Budapest VI. ker., 011. sz. szavazókör 
általános iskola, vörösmarty utca 49–51. 

Budapest VI. ker., 012. sz. szavazókör 
általános iskola, vörösmarty utca 49–51. 

Budapest VI. ker., 013. sz. szavazókör 
általános iskola, vörösmarty utca 49–51. 

Budapest VI. ker., 014. sz. szavazókör 
vagyonkezelő zrt., rózsa utca 81–83. 

Budapest VI. ker., 015. sz.szavazókör 
Gimnázium, szinyei merse Pál utca 7–9. 

Budapest VI. ker., 016. sz.szavazókör 
általános iskola, vörösmarty utca 49–51. 

Budapest VI. ker., 017. sz. szavazókör  
Kereskedelmi szakközépiskola, szondi u. 41. 

Budapest VI. ker., 018. sz. szavazókör  
Kereskedelmi szakközépiskola, szondi u. 41. 

Budapest VI. ker., 019. sz. szavazókör  
Kereskedelmi szakközépiskola, szondi u. 41.

Budapest VI. ker., 020. sz.szavazókör 
Gimnázium, szinyei merse Pál utca 7–9. 

Budapest VI. ker., 021. sz.szavazókör 
Gimnázium, szinyei merse Pál utca 7–9. 

Budapest VI. ker., 022. sz. szavazókör* 
Kölcsey Gimnázium, munkácsy m. u. 26. 

Budapest VI. ker., 023. sz. szavazókör* 
Kölcsey Gimnázium, munkácsy m. u. 26. 

Budapest VI. ker., 024. sz. szavazókör* 
Kölcsey Gimnázium, munkácsy m. u. 26. 

Budapest VI. ker., 025. sz. szavazókör* 
ifjúsági Könyvtár, Liszt F. tér 6. 

Budapest VI. ker., 026. sz. szavazókör* 
Üszi, eötvös utca 4. 

Budapest VI. ker., 027. sz. szavazókör  
zeneiskola, szív utca 19–21. 

Budapest VI. ker., 028. sz. szavazókör  
zeneiskola, szív utca 19–21. 

Budapest VI. ker., 029. sz. szavazókör* 
erkel Ferenc általános iskola, Felső erdősor u. 20. 

Budapest VI. ker., 030. sz. szavazókör* 
idősek otthona, Benczúr utca 35/c 

* Akadálymentesítve.

Szavazókör 
címe alapján: 

Orvosi rendelő, Bajcsy-Zs. út 33. 
(akadálymentesítve) 
1. számú szavazókör 

Diákotthon, Podmaniczky utca 8. 
2. számú szavazókör 
3. számú szavazókör 

iskola, Lovag utca 9–11. 
4. számú szavazókör 
5. számú szavazókör 
6. számú szavazókör 

Általános Iskola, Pethő S. utca 4. 
(akadálymentesítve) 
7. számú szavazókör 
8. számú szavazókör 
9. számú szavazókör 

Orvosi rendelő, Szondi utca 11.  
(akadálymentesítve)
10. számú szavazókör 

Általános Iskola, 
Vörösmarty utca 49–51. 
11. számú szavazókör 
12. számú szavazókör 
13. számú szavazókör 
16. számú szavazókör 

Vagyonkezelő Zrt., Rózsa u. 81–83. 
14. számú szavazókör 

Gimnázium, Szinyei M. u. 7–9. 
15. számú szavazókör 
20. számú szavazókör 
21. számú szavazókör 

Kereskedelmi Szakközépiskola, 
Szondi u. 41. 
17. számú szavazókör 
18. számú szavazókör 
19. számú szavazókör 

Kölcsey Gimnázium, 
Munkácsy M. utca 22–26. 
(akadálymentesítve)
22. számú szavazókör 
23. számú szavazókör 
24. számú szavazókör 

ÜSZI, Eötvös u. 4.
 (akadálymentesítve) 
26. számú szavazókör 

ifjúsági Könyvtár, Liszt F. tér 6. 
(akadálymentesítve) 
25. számú szavazókör 

Zeneiskola, Szív u. 19–21. 
27. számú szavazókör 
28. számú szavazókör 

Erkel Ferenc Általános Iskola, 
Felsőerdősor utca 20. 
(akadálymentesítve) 
29. számú szavazókör 

Idősek Otthona, 
Benczúr u. 35/c 
(akadálymentesítve) 
30. számú szavazókör

A szavazókörök címe lakóhely szerint is kereshető a www.valasztas.hu oldalon, illetve
a Helyi választási iroda is tájékoztatást ad erről, telefonon is (telefon: +36-1 815-2178).
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– ezeket pedig a Momentum hozhatja el. Tavaly októberben mutattuk be programunk-
at, amelyet azóta független szakértők is a legalaposabb, legjobb pártprogramnak 
választottak. Ezt az innovatív szemléletet szeretném elhozni Terézvárosba is.:

könnyítenénk a lakásfenntartás terheket: a rezsi 50%-áig – zuglói mintára – 
lakásfenntartási támogatást vezetnénk be;

megakadályoznánk a lakásmutyikat: szociális lakásügynökségeket hoznánk 
létre, hogy soha többé ne kerülhessenek „haveri kezekbe” az állami tulajdonú 
lakások;

könnyebbé tennénk a helyiek parkolását: a foghíjtelkeken és az irodák par-
kolóiban állami támogatással tennénk lehetővé a helyiek számára a parkolást;

házfelújítási programot indítanánk: Visszaadjuk a magánlakások felújítására 
felhasználható EU-s támogatást, és , és egy 200 milliárdos, vissza nem térí-
tendő támogatást és nulla százalékos hitelt tartalmazó felújítási csomagot 
vezetnénk be;

normális körülményeket teremtenénk Belső-Terézvárosban: beszednénk a 
romkocsmaadót, bevezetnénk az éjszakai polgármester intézményét, közössé-
gi rendészetet hoznánk létre, és a dohányzásnak a romkocsmákon belüli, 
területarányos engedélyezésével dohányfüstmentessé és csendesebbé ten-
nénk a környéket.

Terézvárosban is friss lendületre, 21. századi 
gondolatokra és megoldásokra van szükség 

Soproni Tamás, Terézváros és Erzsébetváros képviselőjelöltje

Programunk nem bal- vagy jobboldali, az min-
den hazája és honfitársai, családja sorsát szívén 
viselő honfitársunk érdekeit szolgálja. Célunk az 
önkényuralom megtörése és Magyarország fel-
emelkedése. Olyan utat választunk, amely a mo-
dern Magyarország megteremtéséhez, a fenn-
tartható jóléthez és biztonsághoz vezet, és visz-
szavezeti Magyarországot az európai fejlődés fő-
áramába.

1. NAGYTAKARÍTÁST! 
A törvénybe iktatott korrupció és intézmé-
nyes lopás rendszerének azonnali felszámolá-
sát akarjuk, a politikai-hatalmi kegyencek oli-
garcha-birodalmainak megroppantását, fele-
lős és számon kérhető törvényalkotást és kor-
mányzást.

2. AZ EGYÉN, A VÁLLALKOZÁS 
ÉS A TULAJDON SZABADSÁGÁT!
A MOMA nem különbözteti meg az emberi, ál-
lampolgári alapjogokat és a vállalkozás, tulajdon-
lás, verseny szabadságát. Ezek a jogok egymást 
feltételezik és támogatják. Az legyen sikeres, aki-
nek kínálatát, teljesítményét, áruját, munkáját, 
gondolatait polgártársai értékesnek ítélik. 

3. FELLENDÜLÉSSEL A SZEGÉNYSÉG ELLEN!
Újraosztás helyett nagyobb kenyeret, amely-
ből több, európai polgárhoz méltó jövedelem jut 
mindenkinek.  A magyar gazdasági csoda meg-
teremtésének kulcsfeltétele a bizalom helyreállítá-
sa.  Ezért akarunk időtálló törvényalkotást és ki-
számítható adószabályozást, a politikai hatalmat 
és oligarcháit szolgáló állami beavatkozás helyett 
mindenki számára egyenlő versenyfeltételeket.

4. KEVESEBBET AZ ÁLLAMNAK, 
TÖBBET POLGÁRAINAK!
A kisebb, takarékosabb, olcsóbb állam, az állami 
kiadások csökkentése teszi lehetővé a legrászorul-
tabbak életfeltételeinek azonnali javítását, ugyan-
akkor a munkajövedelmek adójának csökkenté-
sét, ezzel a gazdasági fellendülést. A fellendülés az 
egészségügy és oktatás minősége és teljesítménye 
halaszthatatlan javításának feltétele. 

5. ITTHON, EURÓPÁBAN! 
Egyértelmű, szilárd európai és nyugati elkötele-
zettséget! Teljes jogú részvételünk a nyugati szö-
vetségi rendszerekben nagy jelentőségű történel-
mi vívmány, Magyarország békés fejlődésének és 
tartós jólétének záloga. 

A Modern Magyarország Mozgalom Programja

Dr. Bokros Lajos
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Parlamenti munkám a számok tükrében: 334 írásbeli kérdés, több mint  
40 személyes fogadóóra, több mint 100 sajtótájékoztató, 120 levél a kerületi 
vezetésnek illetve 43 írásbeli kérdés, 96 Főváros, illetve a két kerület 
intézményeihez benyújtott kezdeményezés, 48 megjelenés az Erzsébetváros 
újságban, és számtalan alkalommal az országos médiában.

DR. OLÁH LAJOS
A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltje
Teréz- és Erzsébetvárosban

Elérhetőségek:
Képviselői mobilszám: 0630/709-11-02 • E-mail cím: drolahlajos@dkp.hu
FB oldal: facebook.com/drolahlajos [1]
Képviselői iroda címe: 1066 Budapest, Teréz körút 46.

Hódmezővásárhelyen sikerült, itt is sikerülni fog!

Megint legyőzzük a Fideszt!

Az esélyes ellenzéki jelölt!

tisztelt terézvárosi Polgártársam!
Az eddigi kormányok alatt a politika elveszítette a tisztességét: urizálás, lopás, 
nagyképűség, hazudozás – ez lett belőle. A magyar emberek nem ezt érdemlik. Most 
kell változás, most kell kormányváltás.

Mi nem azt keressük, ami szétválaszt, hanem azt, ami összeköt. Mi nem az embe-
rekben lévő rosszra építünk, hanem a mindenkiben ott rejlő jóra, a magyarok jobbik 
énjére. A kormányváltásra egyedül a Jobbik képes, a többi pártra leadott voks elve-
szett szavazat. Csak nálunk van meg egyszerre a kellő elszántság, a szükséges erő és 
az országépítő program.

Április 8-án Ön fog dönteni. Ha otthon marad, a Fideszre voksol. Ha a szétesett bal-
oldalra szavaz, Orbánt tartja hatalomban. Ha Jobbikot támogatja, az oktatás és az 
egészségügy rendbetételére, a korrupció felszámolására szavaz.

Az élet rövid, a lista hosszú – fordítsuk meg! A diagnosztikai géppark bővítésével je-
lentősen rövidítjük a várólisták hosszát.

A fizetős parkolás rendszerét felülvizsgáljuk, a belváros lakóinak életfeltételeit rontó 
szabályozást átalakítjuk.

Végrehajtjuk a közösségi közlekedés átfogó fejlesztését. A BKV-jegyeket tartalmazó 
áfát 27%-ról 5%-ra csökkentjük.

Átfogó bérlakásépítési programot indítunk a fiatalok itthoni életkezdéséhez, és átvi-
lágítjuk az önkormányzati lakásállományt.

Megerősítjük a jogállamiságot. Biztosítjuk az igazságszolgáltatás függetlenségét, a 
sajtó szabadságát.

Többek között ezekért a célokért vállalom majd a szolgálatot, amennyiben április 
8-án megtisztelnek bizalmukkal. Ehhez kérem támogatásukat.

stummer János
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suzi a kutyapárt egyik alapítója, az elnökség tagja Döme zsuzsanna néven 
indul Budapest 5. számú választókerületében és Fokvárosi editként Dél-
Afrikában. megígéri, hogy ha nyer, felveszi a Döme zsuzsanna erzsébet Te-
rézia nevet.

suzi 13 diplomás, szakterülete az egészségpolitika, az oktatás és az idő-
járás-politika, de a párt biztonságpolitikájának és általános jólét program-
jának kidolgozásában is részt vett. Nem állnak távol tőle a gazdasági, szo-
ciális és városfejlesztési kérdések, otthonosan mozog az energiapolitika, a 
turisztika és a bölcsésztudományok világában. 

suzi elkötelezetten a kerületben lakik, a természetes zajvédő falként 
funkcionáló körúton túl, így rengeteg lehetősége volt, hogy tegyen a kör-
nyékért.

Tavaly két légi balesetet akadályozott meg a kerület felett, ami ha be-
következik, a mentésben is érdemeket szerzett volna. 

A szokásos választási élelmiszerosztásban anyagi okokból csak úgy tu-
dott részt venni, hogy a párt passzivistáival átvette, majd továbbosztotta 
az állam emlőiből a fideszes jelölt által kiosztott tejet.

„megtisztelő, hogy a fotóm megjelenhet a lapban. megfigyeltem, hogy 
átlag 12-18 fotó jelenik meg egy lapszámban ugyanarról a politikusról. Bemu-
tatkozó anyagommal ezen szép hagyomány előtt szeretnék tisztelegni.” 

Az mKKP valódi megoldásokat kínál a kerület problémáira. 
A bulinegyed népszerűségének csökkentésére többlépcsős tervünk van. 

A buszok helyett áttérünk a városnéző metrókra, így a turisták sokkal ke-
vésbé fognak látszani, hiszen nagy részüket a föld alatt tarthatjuk. Bezár-
juk a házasságkötő termeket Angliában, így érezhetően kevesebb lesz a bu-
dapesti legénybúcsú.

végül a turistákat kvóta szerint szétosztjuk a többi kerületben, illetve 
az országban.

A iv. kerület és érd a hír hatására padok kihelyezését tervezi, Ócsa pedig 
az emelt kvóta iránt érdeklődik.

Bevezetjük a beerbike helyett a toitoi bike-ot, az airbnb helyett a 
sörbnb-t.

szépek a cserepes fák és a fémoszlopos virágtartók, de mára elkerülhe-
tetlenné vált a növényzet meghonosítása.

A klasszikus, földbe ültetett fákat senki nem szereti. Összevissza nőnek 
és sokat kell utánuk takarítani, de hasznosak. Képesek gyökerükkel pár év 
alatt felpuhítani a talajt, ami sokkal olcsóbbá teszi a mélygarázsok építését.

Folytatjuk a kórházakba szappanbelopási akcióinkat is.
ezúton is köszönjük a vi-vii. kerület lakosainak, hogy 21 578 aláírással 

támogatták a jelölt indulását!  

Moldován lászló 
Mik lesznek a fő céljaim képviselőként? 
Országgyűlési képviselőként első dolgom lesz a Városliget törvény és 
a kiemelt beruházásokat lehetővé tevő törvény visszavonása, illetve a 
kereskedelmi és a társasházi törvény olyan módosítása, hogy soha töb-
bé ne alakulhassanak ki a bulinegyedhez hasonló áldatlan állapotok.

a) A zöldterületek megőrzése, erőteljes fejlesztése. A Liget-projekt azonnali 
leállítása, parkosítás, közösségi kertek támogatása, választókerületemben 
a társasházi udvarok, tűzfalak növényesítése. 

b) A légszennyezés drasztikus csökkentése. Légszennyező járművek haszná-
latának korlátozása, a kerékpározás, tömegközlekedés támogatása, a vá-
lasztókerületen átmenő forgalom csökkentése.

c) olcsó és biztonságos energia biztosítása Paks 2 leállításával és a megúju-
ló energiák használatának támogatásával. A lakások államilag támogatott 
energetikai korszerűsítésével együtt ez lenne a valódi rezsicsökkentés. 

d) A korrupciót vissza kell szorítani, a bűnözőket börtönbe kell zárni. én eltö-
kélt vagyok ennek megvalósításában, például antikorrupciós ügyészség fel-
állításával.

e) Az oktatási kiadások megduplázása. A humán tőkébe való befektetés ma-
gyarország egyik kitörési pontja lehetne. A skandináv országok ezt már 
megvalósították. Azok az önkormányzatok, amelyek ezt igénylik, kapják 
vissza oktatási intézményeiket!

f) Az egészségügy rendbetétele. Jóval magasabb forrás biztosításával elérhe-
tővé kell tenni a valóban ingyenes, működő egészségügyet, és gondot for-
dítani a megelőzésre.

g) A lakhatási problémák megoldása. szociális lakásügynökség létrehozása, 
bérlakásprogram indítása, hajléktalanság erőteljes csökkentése, lehetőség 
szerinti megszüntetése.

h) A családok és a kis- és közepes vállalkozások támogatása, tisztességes bé-
rek biztosítása, nyugodt mindennapok megteremtése.

i) Az állambiztonsági iratok nyilvánossá tételével információs kárpótlás és 
morális igazságtétel. Lusztrációs törvény alkotása, ami megakadályozná 
bizonyos állami funkciók a kommunista diktatúra prominensei általi be-
töltését.

j) A gazdasági és a politikai élet egyértelmű szétválasztása. Nem elfogadha-
tó, hogy jelentős gazdasági szereplők írják, javasolják, befolyásolják a törvé-
nyeket. visszaadni az emberek hitét abban, hogy beleszólhatnak az életü-
ket befolyásoló döntések meghozatalába. Az alulról induló civil kezdemé-
nyezések támogatása.
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sorsdöntő választás következik

A fórum közönségét, Dunai Mónikát, a fó-
rum előadóját és Bajkai Istvánt, a Fidesz–
KDNP VI. és VII. kerületi képviselőjelölt-
jét Hassay Zsófia, Terézváros polgármeste-
re köszöntötte, majd röviden szólt az előt-
tünk álló választás fontosságáról. 

Dr. Bajkai István a jelenlévők üdvözlé-
se után elmondta, másodéves egyetemis-
ta kora óta behatóan foglalkozik nemzet-
közi joggal és biztonságpolitikai kérdések-
kel, ezáltal egészen fiatalon meglehetősen 
pontos képe volt a világpolitikáról, de fel 
sem merült benne az az eshetőség, hogy az 
afrikai és a közel-keleti országokban zajló 
folyamatok a nem túl távoli jövőben Ma-
gyarország és Európa létét, biztonságát fe-
nyegethetik. Európa a kutatók számára 
is a béke szigetének tűnt, ahol a különfé-
le nemzeti közösségek, kultúrák, vallások 
harmóniában élnek. Néhány éve ez az idil-
li kép szertefoszlott, a tömeges migráció-
val egy fegyverek nélkül vívott háborúba 
csöppentünk, az illegális bevándorlás esz-
közével megkezdődött Európa elfoglalása. 
Ma már egyértelmű, ha nem állítjuk meg 

a népvándorlást, belátható időn belül elve-
szítjük mindazt, ami az európai életet je-
lenti, elvész családunk, gyermekeink biz-
tonsága, közös jövőnk kiszámíthatósága.

Dunai Mónika előadásában részlete-
sen ismertette a 2015, az első nagy mig-
ránshullám beáramlása óta történt esemé-
nyeket. Szólt az Európai Unió elhibázott 
bevándorláspolitikájának következménye-
iről, a nyugat- és észak-európai városok-
ban kialakult párhuzamos társadalmak-
ról, a közbiztonság romlásáról, az erősza-
kos bűncselekmények számának megugrá-
sáról. 

Hangsúlyozta, Magyarország, a magyar 
kormány elsőként ismerte fel a veszélyt, és 
építette ki határainak védelmét és állítot-
ta meg a ránk zúduló áradatot. Mint fogal-
mazott, minket, magyarokat elődeink pél-
dája, nemzetünk történelme kötelez. Ha 
őseink több mint ezer esztendőn át meg 
tudták tartani a hazát, akkor nekünk is kö-
telességünk országunkat megoltalmazni, 
el kell utasítanunk minden olyan diktátu-
mot, amely az ellen irányul, hogy megtart-

hassuk önrendelkezési jogunkat, értékein-
ket, csodálatos nyelvünket és kultúránkat, 
hogy Magyarország magyar ország ma-
radhasson. Mivel az ellenzék valamennyi 
pártja korábban egyértelművé tette, hogy 
győzelme esetén felszámolná a határain-
kat védő kerítést, elfogadná az unió betele-
pítési kvótáját, ezért egyértelmű, hogy áp-
rilis 8-án a választók nem a pártokról, ha-
nem arról döntenek, hogy Magyarország 
bevándorlóországgá váljon, avagy sem. 
Hogy úgy éljünk-e, ahogyan mi szeret-
nénk, vagy inkább életmódunk gyökeres 
megváltoztatásával vessünk számot. Hogy 
az általunk megtermelt javakból kerülete-
inket, falvainkat, városainkat fejlesszük, az 
itt élők körülményeit javítsuk, gyermeke-
ink jobb életét alapozzuk meg vagy az ön-
kényesen betelepülők ellátásra fordítsuk az 
erre szolgáló forrásainkat. 

Szavai szerint látni kell azokat a globális 
erőket, amelyek a népvándorlási folyama-
tokat Európa és benne Magyarország fe-
lé terelik. Kitért az NGO-k szerepére és az 
ENSZ migrációs csomagjára, amely kísér-
tetiesen hasonlít a Soros-tervre, hiszen azt 
állítja, hogy a migráció jó és szükséges a vi-
lág fejlődéséhez. Alapjoggá tenné az önké-
nyes bevándorlást. 

Hangsúlyozta, Magyarország, a Fidesz–
KDNP ezt messzemenően elutasítja, hi-
szen tényekkel igazolható, hogy a migráció 
veszélyes, ezért mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy megvédje az országot és a 
benne élők biztonságát. 

Beszédének végén a politikus a család-
támogatási rendszertől kezdve a nyugdí-
jak értékőrzésének megteremtésén, a bé-
rek emelésén, a fejlesztéseken át az otthon-
teremtési támogatásokig sorolta azokat az 
eredményeket, amelyeket egy kormányvál-
tással egy csapásra elveszíthetünk. A Fi-
desz–KDNP úgy gondolja, hogy a népe-
sedési gondokat családpolitikával és nem 
betelepítéssel kell megoldani – mondta, 
hozzátéve: Ha kiengedjük a szellemet a pa-
lackból, azt többé nem lehet oda visszapa-
rancsolni, ha zöld utat kapnak az illegális 
bevándorlók, akkor a kulturális megszállás 
visszafordíthatatlanná válik. A döntés, a jö-
vő kulcsa a mi kezünkben van, rajtunk mú-
lik, hogy a nemzetet elsorvasztó politiká-
ra mondunk igent, vagy inkább arra vok-
solunk, hogy Magyarország, Budapest, Te-
rézváros, Erzsébetváros továbbra is ilyen 
élhető és biztonságos, szenvedélyesen sze-
rethető legyen.    

Sorsdöntő választás előtt áll április 8-án az ország. Ez alkalommal 
nem a négyévi kormányzásra szóló felhatalmazás elnyerése, hanem 
országunk, magunk és gyermekeink jövője a tét. A választás napján 
arról döntünk, hogy megtartjuk-e szabadságunkat, szuverenitásunkat, 
értékeinket, elért eredményeinket, vagy mindezt feladjuk, s egy hatá-
rok nélküli, önállóságát, kultúráját vesztett, bevándorlóországgá vál-
toztatjuk hazánkat – mondta Dunai Mónika, a Fidesz–KDNP ország-
gyűlési képviselője március 22-én, a pártszövetség országjárásának 
terézvárosi állomásán.

Dunai Mónika, dr. Bajkai István
és Hassay zsófia
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Hiába állít fel Karácsony Gergely szak-
értőnek titulált „árnyékkormányt”, és es-
dekel koalícióért, ez semmit nem jelent. 
Alig hihető, hogy Gyurcsány Ferenc, vagy 
Vona Gábor, de akár az LMP is belemen-
ne abba, hogy vezető politikusaik egytől 
egyig kimaradjanak a kormányból. Ezek-
nek a pártoknak a politikai ideológiái ösz-
szeegyeztethetetlenek. Mi jöhetne ki ab-
ból, ha formálisan esetleg nem is, de gya-
korlatilag például Gyurcsány irányíta-
ná a külügyeket, Vona Gábor a belügyet 
és mondjuk Kunhalmi Ágnes az oktatási 
vagy szociális ügyeket. Arról nem beszél-
ve, hogy Karácsony Gergely lényegében 
bejelentette, hogy miniszterelnökként fi-
gyelmen kívül hagyná az Alaptörvényt, 
ami egyenlő az anarchizmus meghirde-
tésével. Mindez mi mást vetít előre, mint 
a tömény káoszt? Már a kormányalakí-
tás maga is nehezen képzelhető el, de ha 
mégis, hát elég, ha Gyurcsány vagy Vo-
na egyszer is „befeszül”, máris borul az 
amúgy is egységbe foglalhatatlan koalí-
ció. Ez a koalíció úgy nézne ki, mint Cali-
gula arca. Össze nem illő darabokból áll-
na. Egyedüli közös nevezőjük a Fidesz- és 
különösen az Orbán-gyűlölet. A gyűlölet 
nem jó tanácsadó. 

„Le kell váltani a kormányt” – kérlelik 
a választókat az ellenzéki politikusok, de 
azonkívül nekik sincs fogalmuk, mit ten-
nének ezután. A messze földről érkező 

„tanácsokat” sem képesek azonosan értel-
mezni.

A még nagyobb tét – ne szépítsük 
a dolgot – Magyarország mint Európa 
egyik, nem is jelentéktelen alkotóelemé-
nek kultúrája, életformája, szokásjogai, 
hitélete, illetve az ezt befolyásoló tömeges 
bevándorlás kérdése. 

Ebben a jelenlegi kormány, illetve az 
ellenzék nézetei gyökeresen eltérnek egy-
mástól. 

A nevetségessé vált, de konokul eről-
tetett „politikai korrektség” hangfogó-
ja mögül kommunikáló, multikulturaliz-
mus szolgálatába szegődött ellenzék meg-
határozóan bevándorláspárti. A jelenlegi 
kormány ezzel szemben a nemzetállami 
értékek, életforma, a nálunk is mélyen 
gyökerező kereszténységre épülő kultúra 
pártján áll, igyekszik saját hazájának kul-
turális közösségét erősíteni. 

Ez a különbség a jövőre nézve döntő 
különbség. John Lukacs világhírű magyar 
származású történész már 1993-ban vizi-

onálta, hogy végveszélybe kerül az atlan-
ti térség főszerepe, a polgári kultúra, a vá-
rosias létforma, a magánélet tiszteletben 
tartása, de még a könyv kora is, a tudo-
mányos objektivitás eszméjével együtt.

Tíz évvel később elismert balolda-
li, nyugat-európai közéleti személyiségek 
mutattak rá a mostanra kiteljesedő, mára 
illegálissá radikalizálódó bevándorlás ve-
szélyeire. Kiemelték, hogy ezek a beván-
dorlók „semmi tiszteletet nem mutatnak 
a törvényeink, a vallásunk, a szokásaink, 
a kultúránk iránt”. Már akkor úgy látták, 
hogy „a helyzet úgy fest, mintha nekünk 
kellene integrálódnunk a saját földün-
kön”. Azóta a helyzet az utóbbi években 
sokkal rosszabb lett. Az illegális beván-
dorlás szinte kezelhetetlenné vált. 

Az EU által is szorgalmazott „politikai 
korrektség”, ami elvileg arra hivatott, hogy 
minimalizálja a különböző etnikai, kulturá-
lis közösségek sértegetését, csupán szimu-
lálja a gondoskodást. Valójában minden jel 
szerint – kihasználva a védtelenné vált nyu-

Április 8-án Magyarországon, 
így Budapesten is parlamenti vá-
lasztás lesz. Ennek a választás-
nak sokkal nagyobb a tétje, mint 
ahogy az általában az úgyneve-
zett politikai (vagy parlamen-
ti) váltógazdaság szabályai sze-
rint lenni szokott. Nemcsak azért, 
mert a jelenlegi ellenzék tapasz-
talatlan, értelmezhetetlenül szét-
szórt, és gyakorlatilag integrál-
hatatlan, de kezdjük talán mégis 
ennek esetleg várható következ-
ményeivel. Nem kell „kiemelkedő 
képességű elemző újságírónak” 
lenni ahhoz, hogy e következmé-
nyeket átlássa valaki.

még megelőzhető a sorsfordító rossz
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gat-európai mentalitást, kijátszva a jóhisze-
műséget, az „emberi jogok” doktrínáját – a 
multikulturalizmussal párosulva a keresz-
tény kultúrájú Európa maximális legyengí-
tésére törekszik. Már ma ott tartunk, hogy 
lassan vissza kell tanulnunk kultúránkat.

A mai hatalomra törő magyar ellenzék 
meghatározó többsége bagatellizálja a ve-
szélyt, és támogató a teljes európai, ben-
ne magyar kultúrát válságba vezető törek-
véssel, a tömeges bevándorlás pártján áll. 
Szándékosan összekeveri a „menekült”, il-
letve az „illegális bevándorló” fogalmát. 
Előbbi tiszteli a befogadó országot, bebo-
csátást kér, nem randalíroz, nem követe-
lőzik. Identitása illő megtartása mellett 
igyekszik alkalmazkodni. 

Utóbbinak eszében sincs tisztelni a befo-
gadó országot, erőszakos, rendszeresen ve-
szélyeztet, saját kultúráját iparkodik a be-
fogadókra erőltetni és elképesztő követelé-
sekkel áll elő. Velük szemben toleráns és tá-
mogató az előbb említett magyar ellenzék a 
„politikai korrektség” jegyében. (Számos, itt 

nem részletezett kérdésben is veszedelmes a 
politikai korrektség játszotta szerep, példá-
ul családok felbomlásának indirekt bátorítá-
sa, a házasság intézményének gyengítése, a 
szülők és tanárok tekintélyének lejáratása, a 
gyűlöletbeszéd értelmezései stb.) 

Ezt, az utánunk következő nemzedé-
kek sorsát, életét alapjaiban veszélyezte-
tő felfogást gerjeszti, építgeti, erősíti az a 
jelentős, külföldről érkező és terjeszke-
dő erő, amely nem kis mértékben a jól is-
mert magyar származású amerikai milli-
árdos nevével hozható összefüggésbe. Ez 
az erő most alig vitathatóan minden igye-
kezetével és pénzével az április 8-i magyar 
parlamenti választás befolyásolásán mes-
terkedik. Támasza ebben több internetes 
médium, továbbá nem tagadottan általa 
létrehozott és finanszírozott, fondorlatos 
technikákkal dolgozó, de leginkább agy-
mosásra specializálódott „civil szervezet”.

Komikus, hogy a jelenlegi magyar el-
lenzék (az uniós vezetésnek asszisztálva 
ebben) nem reklamál például népszava-
zást az uniós országokban a tömeges, il-
legális bevándorlásról, miközben itthon 
ennél jóval kisebb horderejű kérdésekben 
feltűnő gyakorisággal kezdeményez nép-
szavazásokat.

A jelenlegi magyar kormány az egyet-
len lehetséges helyes utat iparkodik vá-
lasztani. Igyekszik védekezni, megterem-
teni az erős nemzetállamot, és felemelni 
szavát egy olyan felfogású Európai Unió-
ért, amelyik európai népek alapvető érde-
keit képviseli. 

(Az a kormány, amelyik mellesleg 
együttműködve a városvezetéssel – min-
den hibakereső ellenzéki híresztelés elle-
nére – Budapesten mégiscsak több ered-
ményt produkált, mint a mára atomizáló-
dott ellenzékiek előtte évtizedeken át.)

A történelemből kiindulva meghatáro-
zó, így minden egyébnél jelentősebb az a 
kérdés, amiről lényegileg határozni fog-
nak a választók április 8-án. Sok generáció 
életfeltételeit megszabhatja ez a döntés. 

Még megelőzhető valami sorsfordítóan 
rossz, amit később elkerülhetetlenként ma-
gyarázhatnának, ha a jelenleg hatalomra tö-
rő, önállótlan ellenzék kezébe kerülne az or-
szág. Ezt érdemes mérlegelni azoknak is, akik 
hibát keresnek vagy találnak a Fideszben.

 Tarlós isTván

főpolgármesTer

még megelőzhető a sorsfordító rossz
terézvárosiaknak
szóló műsoraink 
a hatoscsatorna 

műsorán

hétfő
18.00 Terézvárosi magazin
Benne: ez történt a héten   

    Terézvárosban
Önkormányzati percek
Terézvárosi kékhírek
programajánló
magazinműsor
ez történt a héten 
Terézvárosban (ism.)

ismétlések
 kedd  1.30
 kedd  14.30
 szerda  10.30
 csütörtök  7.00
 szombat  13.00

az önkormányzati adások 
élőben is megtekinthetők a www.

hatoscsatorna.hu weboldalon, 
valamint visszanézhetők a 

www.terezvaros.hu weboldalon 
és a Terézvárosi magazin a 

hatoscsatornán facebook-oldalon.

a hatoscsatorna teljes 
műsorkínálata 

a www.hatoscsatorna.hu
weboldalon található.

e-mail:
info@hatoscsatorna.hu

terezvarosinfo@gmail.com

facebook: 
www.facebook.com
terezvarositelevizio

tel.:  301-0956
fax.: 301-0957

cím: 1064 Budapest,
vörösmarty utca 65., vii. em.
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A konferenciát Kopácsy Judit, a Terézváro-
si család- és Gyermekjóléti Központ vezető-
je kezdte köszöntővel, majd az intézmény el-
múlt évi tevékenységéről ismertette a fonto-
sabb adatokat. 

ebből derült ki egyebek mellett, hogy a te-
rézvárosi központ szolgáltatásait tavaly ösz-
szesen hétszázhuszonöten vették igénybe. 
mint megtudtuk, együttműködési keretek 
között 523, míg eseti segítségnyújtás során 
202 ügyfelük volt. A hozzájuk fordulók kö-
zött a családok, idősek épp úgy megtalálha-
tók, mint a gyermeküket egyedül nevelő szü-
lők. A számok azt mutatják, hogy inkább az 
alacsonyabb iskolai végzettségű kerületi la-
kosok fordulnak hozzájuk segítségért, diplo-
mások alig.

ugyancsak az intézményvezető beszámo-
lójából tudtuk meg, hogy az ügyfelek a legkü-

lönfélébb ügyekkel keresték meg őket, így pél-
dául a gyerekek beilleszkedési problémáival, 
anyagi, megélhetési nehézségekkel, lakhatá-
si, gyereknevelési problémákkal, családi konf-
liktusokkal vagy szenvedélybetegség miatt 
kialakult gondokkal. munkatársaik 2017-ben 
1510 alkalommal vettek részt családlátogatá-
sokon, 787 segítő beszélgetést folytattak le és 
551 esetben információszerzésben segítettek. 
A családok átmeneti otthonát tavaly Teréz-
városban 13 család vette igénybe, közülük há-
romnak sikerült önkormányzati lakásban ott-
honra lelnie.

A konferencián a résztvevők előadásokat 
hallhattak még a közösség szerepéről a fel-
nőtt-alapellátásban, az óvodai és iskolai szo-
ciális szolgáltatásról, de szó esett az iskolai hi-
ányzásokról és arról is, vajon miért nem megy 
be a gyerek az iskolába.

A tehetség napja 
a zeneakadémián

egész napos rendezvényen ismerhette meg a 
közönség az egyetemen és a Bartók Béla ze-
neművészeti és Hangszerészképző Gyakorló 
szakgimnáziumban folyó munkát. Koncerte-
ken, nyílt órákon és egyéb programokon mu-
tatkoztak be az intézmények hallgatói és vég-
zett művészei. Az előkészítő osztályoktól a 
Doktori iskoláig minden korosztály képvisel-
tette magát, és várta az érdeklődőket a zene-
akadémia épületében, ahol délelőtt tizenegy-
től este kilencig több teremben párhuzamosan 
zajlottak a különleges programok. Felléptek 
a Kamarazene, az egyházzene és a zongo-
ra Tanszék növendékei, valamint a Doktori is-
kola hallgatói; többen közülük a Liszt Ferenc 
Kamarazenekar közreműködésével a solti Te-
remben játszottak. A nap folyamán kerekasz-
tal-beszélgetésen, nyitott mesterkurzuson és 
egy kortárszeneprojekt-bemutatón is részt ve-
hettek a zeneakadémia kulisszatitkai iránt ér-
deklődők.

 (Tem)

HuszonHatan tettek magyar állampolgársági esküt Hassay zsó-
fia, Terézváros polgármestere előtt március 20-án. A honosítási okmányok ünnepélyes át-
adását követően a terézvárosi önkormányzat nevében a polgármester gratulált az immáron 
magyar állampolgároknak.

Tanácskoztak a családsegítők
kopátsy Judit

szépkorúköszöntés
kelemen laJos Kilencvenedik születésnap-

ja alkalmából szily Kovács 
Tibor képviselő köszöntöt-
te Podmaniczky utcai ott-
honában Kelemen Lajost. 
A rendkívül meghatott ün-
nepelt szívesen nosztalgi-
ázott az ünnep kapcsán, 

többek között elmesélte, hogyan hozták haza 
a háborúból az amerikaiak a Nyugati pályaud-
varig. Lakatosként végzett, a hajógyárban és a 
pénzverdében dolgozott nyugdíjazásáig. Fele-
ségével négy gyermeket neveltek fel, s ma már 
öt unoka büszke nagyszülei is. szabadidejé-
ben rádiót hallgat, a televíziót csak a hírek ere-
jéig kapcsolja be. Közel hatvan éve élnek Te-
rézvárosban, nagyon elégedettek az életükkel. 
Az ünnepelt az önkormányzat ajándékai mel-
lett megkapta orbán viktor miniszterelnök kö-
szöntőlevelét, valamint Hassay zsófia, Teréz-
város polgármesterének oklevelét.
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K é p v i s e l ő K  é s  K ö r z e t i  m e g b í z o t t a K 

1. számú választókörzet, képviselő: Hassay zsófia. Körzeti megbízott: Fábián József 
r. törzsőrmester, vi/1. kmb. Fogadóóra: minden hónap első és harmadik hetének 
szerdai napján 10.00–12.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek 
szerint. Helye: bp. vi. kerület, Dessewffy u. 26/b, kmb.-iroda. telefon: 06 1 461-8141 
/46-143, mobiltelefon: +36 70 489-3499.

2. számú választókörzet, képviselő: Hegyi andrás. Körzeti megbízott: bóné Krisz-
tián r. főtörzsőrmester, vi/2. kmb. Fogadóóra: minden hónap második és negyedik 
hetének szerdai napján 13.00–15.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján meg-
beszéltek szerint. Helye: bp. vi. kerület, Dessewffy u. 26/b, kmb.-iroda. telefon: 06 
1 461-8141 /46-137, mobiltelefon: +36 70 489-3501.

3. számú választókörzet, képviselő: Czuppon zsolt. Körzeti megbízott: miklósi lász-
ló r. főtörzsőrmester, vi/3. kmb. Fogadóóra: minden hónap első és harmadik hetének 
csütörtöki napján 16.00–18.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek 
szerint. telefon: 06 1 461-8141 /46-143, mobiltelefon: +36 70 489-3503.

4. számú választókörzet, képviselő: dr. bundula Csaba. Körzeti megbízott: Hőgyes 
róbert r. főtörzsőrmester, vi/4. kmb. Fogadóóra: minden hónap második és ne-
gyedik hetének szerdai napján 13.00–15.00 óra között. telefonos egyeztetés alap-
ján megbeszéltek szerint. telefon: 06 1 461-8141 /46-141, mobiltelefon: +36 70 489-
3505.
5. számú választókörzet, képviselő: simonffy márta. Körzeti megbízott: tóth sán-
dor r. főtörzsőrmester, vi/5. kmb. Fogadóóra: minden hónap első és harmadik heté-
nek keddi napján 13.00–15.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszél-
tek szerint. telefon: 06 1 461-8141 /46-144, mobiltelefon: +36 70 489-3507.

 6. számú választókörzet, képviselő: dr. szili Kovács tibor. Körzeti megbízott: orbán 
andrás r. törzszászlós, vi/6. kmb. Fogadóóra: minden hónap első és harmadik he-
tének szerdai napján 13.00–15.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbe-
széltek szerint. telefon: 06 1 461-8141 /46-141, mobiltelefon: +36 70 489-3509.

7. számú választókörzet, képviselő: lindmayer viktor. Körzeti megbízott: gyenei 
Ákos r. törzsőrmester, vi/7. kmb. Fogadóóra: minden hónap első és harmadik he-
tének szerdai napján 16.00–18.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbe-
széltek szerint. telefon: 06 1 461-8141 /46-144, mobiltelefon: +36 70 489-3511.

8. számú választókörzet, képviselő: Császárné Csóka ilona. Körzeti megbízott: Csa-
ba zoltán r. főtörzsőrmester, vi/9. kmb. Fogadóóra: minden hónap második és ne-
gyedik hetének csütörtöki napján 13.00 –15.00 óra között. telefonos egyeztetés 
alapján megbeszéltek szerint.telefon: +36 1 461-8141 /46-141, mobiltelefon: 06 70 
489-3499.

9. számú választókörzet, képviselő: matokanovic lídia. Körzeti megbízott: Hideg 
roland r. törzszászlós vi/9. kmb. Fogadóóra: minden hónap második és negyedik 
hetének szerdai napján 14.00–16.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján meg-
beszéltek szerint. Helye: bp. vi. kerület, Hunyadi tér 15. szám alatti kmb.- iroda. te-
lefon: 06 1 461-8141 /46-143 mobiltelefon: +36 70 489-3414.

10. számú választókörzet, képviselő: Hatvani Csaba. Körzeti megbízott: palcsó gá-
bor r. törzszászlós vi/10. kmb. Fogadóóra: minden hónap első és harmadik hetének 
szerdai napján 10.00–12.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek 
szerint. telefon: 06 1 461-8141 /46-143, mobiltelefon: +36 70 489-3511.

a körzeti megbízottak fogadóóráikon telefonos egyeztetés alapján a megbeszéltek szerint fogadják a lakosokat.

elvitték a laptopot és a fejhallgatót
Február 23-án délelőtt a váci úton található bevásárlóközpont 
egyik kávézójában egy ismeretlen ellopta a sértett laptopját, 
valamint egy piros színű excell típusú fejhallgatót. A Budapes-
ti rendőr-főkapitányság vi. kerületi rendőrkapitánysága kéri, 
hogy aki a felvételen szereplő személyt felismeri, tartózkodá-
si, fellelhetőségi helyével kapcsolatban információval rendel-
kezik, hívja a 06-1-461-81-41 telefonszámot, illetve névtelen-
sége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hív-
ható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, a 107, vagy a 
112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, vagy ír-
jon a 06rk@budapest.police.hu e-mail címre.

számítógép tűnt el az irodából
Február 4-e délután és február 5-e reggel közötti az Andrássy út egyik irodájába 
egy ismeretlen tettes ajtóbefeszítés módszerével behatolt és onnan 3 számítógé-
pet, valamint 190 ezer forintot vitt el. A nyomozás során a rendőrség a biztonsá-
gi kamerák felvételeinek elemzésével megállapította, hogy a bűncselekményt B. 
zoltán 28 éves budapesti lakos követte el, aki ellen körözést adtak ki, majd elfog-
ták. A gyanúsított kihallgatása során a terhére rótt cselekmény elkövetését elis-
merte. B. zoltánnal szemben az eljárást a vi. kerületi rendőrkapitányság folytat-
ja le.

mentősökre támadt a részeg férfi
Bántalmazással elkövetett, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntet-
tének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás A. Krisztián 38 éves budapes-
ti lakos ellen. A férfi március 4-én 18.30 körül a váci úton elájult, és a segítségé-
re kiérkező mentősökkel a mentőben kiabálni kezdett, majd többször megrúgta 
a mentőápolót, valamint a gépkocsivezetőt. Az elkövető erősen ittas állapotban 
volt a mentősök kiérkezésekor. A bántalmazás következtében a mentősöknek 
sérülésük nem keletkezett. A mentősök rendőri segítséget kértek, és az intéz-
kedő egyenruhások a férfit előállították a vi. kerületi rendőrkapitányságra, ahol 
kijózanodását követően gyanúsítottként kihallgatták. A. Krisztián a kihallgatá-
sa során azt vallotta, nem emlékszik, mit csinált. A gyanúsított bíróság elé állí-
tására került sor, és két év letöltendő börtönbüntetést kapott.

A rendőrség hírei
szívügye a cziffra Fesztivál

A cziffra Fesztivált 2016-ban úgy indítottam útjára, hogy 
szeretném magyarországon mindenkivel megismertetni 
ennek a zseniális művésznek a zenei és szellemi hagyaté-
kát, és szeretném, ha végre hazánkban is elismernék – ez 
a törekvése az idén is sikeres volt Balázs János Liszt-díjas 
zongoraművésznek, aki elégedett lehetett az elmúlt hó-
napban a mom-ban, a müpában és a zeneakadémián egy 
hétig tartó fesztivállal, amelyen ismét igen neves hazai és 
külföldi művészek léptek fel, mint például Pierre-Laurent 
Aimard és vásáry Tamás zongoraművész, Presser gábor, 
szakcsi Lakatos Béla vagy miklósa erika operaénekes (ké-
pünkön Balázs Jánossal).

– hosszú távra tervezünk, 2021-ben lenne százéves 
cziffra györgy, amit méltóan szeretnénk megünnepelni – 
mondta a fesztivál főszervezője, Balázs János.
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Eszembe jut? Így talán nem is igaz, hiszen 
általában csak egy villanás, és már suhan 
is tovább a gondolat száz másik ösvényen. 
Most viszont nem engedem, hogy a Teréz 
körút éjszakai fényben ázó csöndje elterel-
je a figyelmemet. Most csak azért is szent-
tel kezdem.

ErzsébEt
II. András és Merániai Gertrúd leánya 
négyéves gyermek volt, amikor el kellett 
hagynia családját, királyi szüleit és ha-
záját, Magyarországot. Wartburg pom-
pás várában, a türingiai tartományi gróf 

fiának jegyeseként nevelkedett. Erzsébet 
alig tizennégy éves, amikor 1221-ben a 
házasság az ifjabbik Lajossal megköttetik. 
A régi oklevelek, feljegyzések szerint a fi-
atal hercegnő igen vallásos, szívében kö-
nyörület élt a szegények, betegek és nyo-
morultak iránt. Frigyes császár hívásá-
ra IV. Lajos 1227-ben kereszteshadjáratra 
indul. A legenda szerint Erzsébet ma-
ga varrja fel férje lovagi köpenyére a vér-
vörös keresztet. Lajos el sem jut a Szent-
földre, még Otrantóban, a hajóra szál-
lást követően meghal maláriában. Özve-
gye húszesztendős, három gyermekével 

együtt elhagyja Wartburgot, a fejedelmi 
várat és palotát, és a közeli városkába, Ei-
senachba költözik, ahol szinte nyomor-
ban tengetik életüket. Férje hamvainak 
eltemetése után özvegyi járadékából kór-
házat építtet a Lahn folyó két partján elte-
rülő határvárosban, Marburgban. Hátra-
lévő rövid életét ebben a kórházban töl-
tötte olyan szigorú aszkézisben, hogy már 
életében szent híre kelt. 1231-ben, hu-
szonnégy éves korában halt meg. Igen ha-
mar, már 1235-ben szentté avatták.

A rózsAcsodA
Az első kétségtelenül hiteles tudósítás 
Magyarországi (vagy Türingiai) Szent Er-
zsébet csodáiról igen korai, a halálát kö-
vető évben, 1232-ben keletkezett. Gyón-
tatója, a szigorú Marburgi Konrád levél-
ben fordult IX. Gergely pápához, hogy 
Erzsébet kanonizációját előkészítse, és 
ebben a levélben több csodára vonatko-
zó vallomást is leírt. A következő eszten-
dőben egykori udvarhölgyei és szolgálói 
vallanak a wartburgi és marburgi évekről. 
Apátok és apátnők, francia klerikusok és 
aragóniai szerzetesek leveleznek és írják 
meg vázlatos élettörténetét már a halálát 
követő években. A Német Lovagrend, fe-
rencesek és domonkosok terjesztik a kul-
tuszát Portugáliától, francia- és németföl-
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szent erzsébet 
és a Wartburg
Az emberi elme kiszámíthatatlan. Úgy működik, hogy látszólag össze 
nem illő dolgokat, eseményeket, fogalmakat is gyakran összepasszít. Ezt 
hívjuk játéknak, logikának, költészetnek. Nekem például a Wartburgról 
mindig eszembe jut az Árpád-ház világhírű szentje, a rózsacsoda kislánya 
– más legenda változatokban fiatal asszonya –, a kötényében alamizsnát 
csempésző királyleány.
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dön át Itáliáig, Lengyelországig. A híres 
rózsacsoda csak a 15. század derekán lett 
igazán ismertté, de már egy 13. század vé-
gi toszkán ferences szerző életrajzában is 
feltűnik.

A csoda alapváltozatában a hároméves 
királyleány apja neheztelése ellenére is 
örökké a szegények, koldusok és betegek 
társaságát keresi, alamizsnát, ételt hordoz 
nekik a köténykéjében. Egy fagyos téli na-
pon éppen kenyeret vinne nekik, ám apja 
szembejön vele a palota folyosóján, és meg 
is kérdezi, mi van a kötényében. A jószívű 
gyermek ijedtében füllent, azt feleli zord 
atyjának: „Rózsák”. „Télen? Rózsák?”, hü-
ledezik András király. „Mutasd csak szé-
pen!” És láss csodát, ahogy a gyermek félve 

szétnyitja kötényét, a barna cipók helyén 
friss, harmatos rózsák piroslanak.

A monda más változatai Wartburg várába 
helyezik a csodás eseményt, és a férj (vagy a 
szigorú sógor) kéri számon a fiatalasszonyon 
a túlzónak érzett alamizsnálkodást.

A WArtburg
Lehetne a vár is, hiszen csodálatos épít-
mény, a története sem akármilyen, 1521-
ben és 1522-ben a falai közt élt és dolgozott 
Luther Márton. De mi most mégsem a va-
rázslatos építménnyel, hanem a Teréz kör-
út éjszakai magányában ácsorgó kis autóval 
foglalkozunk.

Moszkvics, Warszawa, Skoda, Volga, 
Zaporozsec, Trabant. A szocialista tábor 

ismert autómárkái. És mind között a leg-
szebb: a Wartburg. A régi Wartburg.

Hogy hogyan is kezdődött?
Ahhoz vissza kell mennünk az időben 

1953-ig. Ekkor telepítették át egy szép kis-
autó gyártósorait a Wartburg lábánál elterü-
lő Eisenachba. Messzebb ne menjünk, mert 
a háború utáni marakodásban – hogy mi 
kerüljön a szocialista NDK-ba, s mi a „bol-
dogtalan kapitalizmusban tovább rothadó” 
NSZK-ba – a német autógyárak és márkák 
sorsa olykor követhetetlennek látszik. In-
kább mondjuk ki kerekperec, hogy a Wart-
burg egyenes ági, közvetlen őse az IFA F9. 
Ezt javítgatták kicsit, s megszületett belőle a 
Wartburg 309-es, majd 1955 őszére a legen-
dás 311-es típus.

1965-ig több mint negyedmillió Wart-
burg 311-est adtak el, több mint a felét kül-
földön. Hogy a szocialista tábor országaiban, 
Csehszlovákiában, Lengyelországban vagy 
Magyarországon nagy volt a kereslet iránta, 
az – ismerve a Varsói Szerződés országainak 
gépkocsikínálatát – nem csoda. Az viszont 
már valóban érdekes lehet, hogy a szép, for-
más kis autó iránt Finnországban vagy Svéd-
országban is komoly érdeklődés mutatko-
zott.

1966-ban jelent meg a piacon az akkor 
modernnek ható, mára egyértelműen „meg-
csúnyult” kocka karosszériás autó. A Wart-
burg 1000-es kasztniját állítólag a Renault 
ihlette. 1989 októberében készült el az első 
négyütemű motorral épített Wartburg, de 
akkorra a gyár már a tönk szélén állt, és Tü-
ringia legnagyobb (egész Németországnak 
pedig a Daimler és a Benz után harmadik 
legnagyobb) autógyára 1991 tavaszán bezárt.

mArek jános
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A Magyar Képzőművészeti Egyetem 
gyűjteményeinek feltárása és feldolgozá-
sa több mint két évtizede folyik, párhuza-
mosan az intézménytörténeti kutatások-
kal. Az egyetem rendszeresen bemutat-
ja kiállítások és kiadványok formájában, 
valamint az interneten teszi hozzáfér-
hetővé a közönség és a kutatók számá-

ra az eredményeket. A mostani kiállítás 
a 2016-ban rendezett tárlat folytatásának 
is tekinthető. Ám míg ott a cél a fotógyűj-
temény sokrétű, gazdag anyagának átfo-
gó felmutatása volt, a megközelítés mód-
ja most jelentősen eltér az első kiállítá-
sétól. A gyűjtemény kontextusában arra 
voltak kíváncsiak, kik használtak, készí-
tettek vagy készíttettek fényképeket, mi-
kor, hogyan és miért. Kik foglalkoztak a 
Mintarajztanodában, az MKE elődintéz-
ményében fotográfiával, mit gondoltak 
erről az új médiumról, mire volt jó és mi-
re nem, mit árulnak el maguk a fotográ-
fiák az akkori intézményről és a szerep-
lőkről. A válaszokhoz segít, ha feltárjuk 
a kor hangulatát, ízlését, gondolkodását: 
közelebbről azt a környezetet, amelyben 
e képek akkor és most (voltak) találhatók 

s amelyre vonatkoznak. Egyúttal megis-
merhetjük az 1860-as évektől az 1910-
es évekig terjedő időszak intenzíven vál-
tozó, alakuló képi világát, a művészet és 
nyilvánosság, a képipar és termékei alap-
vető átalakulását. A kiállításon temati-
kus csoportokba rendezve láthatók mű-
vek és dokumentumok, eredetik és rep-
rodukciók.

Az előkészítés során lényeges szem-
pontként merült föl, mit tekintsünk egy 
történeti jelentőségű fényképnél erede-
tinek. A tárgyat vagy a megőrzött és az 
évek során változó, halványuló, módosu-
ló fényinformációt, ami miatt a fénykép 
készült? Jelen bemutató során kiszabadí-
tották a valaha volt fényterek nyomait az 
aktuális méretek és tónusértékek csap-
dájából. Az archív felvételeket a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem doktori iskola 
hallgatóinak munkái egészítik ki.

A FELEJTÉS EMLÉKEI
FOTÓ / MODELL 2

A Magyar Képzőművészeti Egye-
tem Könyvtár, Levéltár és Mű-
vészeti Gyűjtemény, valamint az 
MKE Doktori Iskola kiállítása.

Kincsek a Képzőben
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A húsvéti asztal legfontosabb élelmiszerei: a főtt sonka, a kalács és a to-
jás. Akinek kedve és ideje engedi, az nem csak a tojásfestést, a kalácssü-
tést is megpróbálhatja otthon. A gyerekekkel együtt igazi családi prog-
ram válhat belőle, ráadásul saját ízekkel is lehet kísérletezni. Mi ma-
gunk eldönthetjük, hogy mennyire legyen édes, esetleg lehet bele tenni 
olajos magvakat, mazsolát, csak a fantázia szab határt a lehetőségek-
nek. A hagyományos hidegtálat is számtalanféleképpen lehet szervíroz-
ni, rengeteg ötletes kiegészítőt lehet kapni ehhez a dekorüzletekben. Ne 
hagyatkozzunk csak a megszokásra, ha az ízekben nem is, a látványba, a 
terítésbe mindenképpen vigyünk valami újat, valami vidámságot, hogy 
biztosan minden családtag örömmel üljön az asztalhoz.

Rántott tojásos leves
Hozzávalók: 1 ek. liszt, 1 tk. köménymag, csipet só és 
pirospaprika, ecet, olaj, 1 tojás + 1 tojás a végén szemé-
lyenként.
Elkészítése: A lisztet pirítsuk meg az olajon, majd szór-
juk rá a köményt. Kevergessük és tegyünk hozzá egy kis 
pirospaprikát is. Öntsük fel hideg vízzel, s ha elegendő a 
víz mennyisége, forraljuk fel. Adjunk hozzá sót és kever-
jünk bele egy egész tojást. Majd azokat a tojásokat is rak-
juk óvatosan bele, amelyeket egy-egy személyre szánunk. 
Ezek ugyanis egészben maradva főnek meg. Ha kész, a 
kiszedett levesben lehet külön is fűszerezni azokat.

Húsvéti tekercs
Hozzávalók: 4 szép szelet pulykamellfilé, só, bors, 4 főtt 
tojás, 4 szelet sonka, egy marék friss spenót, 1 gerezd 
fokhagyma, olaj, 8 szelet bacon.
Elkészítése: A tojásokat keményre főzzük, majd a hé-
ját leszedjük, megmossuk és négyfelé vágjuk. A spenótot 
megmossuk, eres részeit levágjuk. Kevés olajon egy ka-
rikákra vágott fokhagymagerezddel együtt megfuttatjuk. 
A pulykamelleket vékonyra kiklopfoljuk. Kicsit sózzuk 
(vigyázzunk, mert a bacon is sós, könnyen túlsózhatjuk), 
majd borsozzuk. Kiterítünk 2 baconszeletet egy vágó-
deszkára egymás mellé. Ráfektetjük a pulykamellet. Rá-
rakjuk a sonkaszeletet. A fokhagymás spenótlevelek ne-
gyedét és 4 tojáscikkelyt halmozunk rá. A tekercset szé-
pen, óvatosan feltekerjük. Ugyanígy elkészítjük a többi 
tekercset is. A tepsit vékonyan kikenjük olajjal, és a hús-
tekercseket belehelyezzük. 180 fokon 35-40 percig süt-
jük, 20 percig fóliával letakarva, majd fólia nélkül. Ketté-
vágva spenótleveleken tálaljuk a töltött húst. Melegen és 
hidegen egyaránt kiváló.

Húsvéti kalács
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 10 dkg vaj, 2 ek. porcukor, 
1 cs. instant élesztő 2 közepes tojás sárgája, 2,5 dl tej, 
1 csipet só, 1 cs. vaníliás cukor, ½ kezeletlen citrom 
frissen reszelt héja, 5 dkg mazsola, 10 dkg sütésálló 
csokikrém, 1 tojás a kenéshez, szeletelt mandula vagy 
mogyoró a tetejére.
Elkészítése: A lisztet tálba szitáljuk, hozzákever-
jük az instant élesztőt. Hozzáadjuk a porcukrot, a 
tojássárgákat, a tejet, majd a vajat. Pici sóval jól beda-
gasztjuk. Adunk még hozzá reszelt citromhéjat és ma-
zsolát is. Ezekkel is alaposan összedolgozzuk. Akkor jó 
a tészta, ha sima, hólyagos. Pici liszttel megszórjuk a 
tésztát, és konyharuhával letakarva hagyjuk megkelni. 
Ha megkelt a tészta, lisztezett gyúródeszkára borítjuk. 
Három részre osztjuk, egyenként kb. 20x30 cm-es tég-
lalappá nyújtjuk. Csokikrémmel megkenjük, majd fel-
tekerjük mindhármat. A három csokikrémmel töltött 
rudacskát szépen összefonjuk. Sütőpapírral bélelt ki-
rálytorta formába helyezzük a csokis fonatot. Fél órá-
ig újra kelni hagyjuk a kalácsot. A tetejét megkenjük 
a felvert tojással, és előmelegített sütőben kb. 45 perc 
alatt megsütjük. Sütés előtt szeletelt mandulával vagy 
szeletelt mogyoróval megszórhatjuk.

Főzzünk együtt…

húsvétra 
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Kikelet hét a szív oviban

Ebben az évben az óvoda kiemelt nevelé-
si célja az anyanyelvi nevelés és az alap-
vető, kulturált viselkedés szabályainak ki-
alakítása, alkalmazása, a viselkedési és be-
szédkultúra megalapozása és erősítése. 
A családok március elején azt a feladatot 
kapták, hogy a gyerekekkel együtt olvas-
sák el Dallos Szilvia Illemberke történe-
tei az óvodában című könyvét, majd ké-
szítsék el a család saját illemtablóját vagy 
illemkönyvét szabadon választott techni-
kával. A közös családi alkotásokból kiállí-
tást rendeztek, amit a Kikelet héten bárki 
megnézhetett. 

A programsorozaton belül szülői rész-
vétellel volt Meseszövés, amikor a cso-
portok anyanyelvi játékokat játszottak és 
ezáltal alkottak mesét. Majd minden cso-
port elkészítette a saját illemtablóját. A 

kedvenc meséjüket is feldolgozták a gye-
rekek, saját maguk által választott techni-
kával. A szülők részére Oláh Tünde logo-
pédus tartott előadást, valamint Deliága 
Éva és Lovász Hajnalka Mit kezdjünk az 
akaratossággal? című könyvük bemuta-
tója kapcsán volt lehetőség beszélgetni a 
szerzőkkel. A Fővárosi Közterület-fenn-
tartó munkatársai is eljöttek el a kicsik-
hez, és egy interaktív bemutatóval ké-
szültek a szelektív hulladékgyűjtés fon-
tosságáról. 

A záróeseményen díjazták a nyertes 
munkákat; a szülők és a gyermekek, illet-
ve az óvodapedagógusok szavazatai alap-
ján közönség- és szakmai díjak átadásával 
zárult a rendezvénysorozat. Egyik gyermek 
sem ment haza üres kézzel, mert minden 
résztvevő ajándékot kapott.

A Szív óvodában már hagyománnyá vált, hogy minden évben – a 
nevelési év kiemelt feladatához kapcsolódóan – megrendezik a Ki-
kelet hetet, a szülők, családok bevonásával. A tavaszi programso-
rozat keretében különféle játékos és szakmai programokat szer-
veztek a gyerekeknek és a szülőknek.
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Húsvét környékén különösen 
nagy hangsúlyt kap étkezéskor 
a tojás. Viszont ma már egyre 
gyakoribb, hogy valaki érzékeny 
a tojásra, sőt sokan vannak, 
akik speciális étrendjük miatt 
nem fogyasztják. A glutén- vagy 
a laktózérzékenység már szinte 
mindennaposnak számít, de a 
magyar lakosság egy százaléka 
a tyúktojás valamelyik összete-
vőjére is allergiás.

A tojásallergia leggyakrabban gyermekkor-
ban alakul ki, de életünk során bármikor je-
lentkezhet. Abban az esetben beszélhetünk 
tojásallergiáról, ha szervezetünk a tojásban 
található valamelyik fehérjét allergénként is-
meri fel, emiatt az immunrendszert védeke-
zésre készteti. A tojásban körülbelül negy-
venféle fehérje van, ezek közül bármelyik 
előidézhet allergiás reakciókat. A tojásal-
lergia tünete – a legtöbb ételallergiához ha-
sonlóan – lehet bőrkiütés, ekcéma, visszaté-
rő köhögés, hányinger, felső légúti panaszok, 
emésztési problémák, hasmenés, asztma. Ha 
a tünetek összefüggésbe hozhatók tojástar-
talmú ételek fogyasztásával, próbaképpen 
el kell hagyni a tojást az étrendből. Ha en-
nek következtében elmúlnak a panaszok, né-
hány hét múlva érdemes újra tojásból készült 
ételt enni, mert ha a panaszok ismét megje-
lennek, egyértelmű, hogy tojásallergiáról van 
szó. Szükség esetén vérvizsgálatból is felállít-
ható a diagnózis. 

A készen vásárolt termékek között az is 
kiválthatja az allergiás tünetek megjelenését, 
amelyik csak nyomokban tartalmaz tojást. 
Ezért kell mindig alaposan tanulmányozni 
a megvásárolni kívánt élelmiszer összetevő-
inek listáját. A glutén- és laktózérzékenység 
esetén „könnyű” dolgunk van, hiszen egész 
komoly iparág épült rá, sőt külön éttermek is 
vannak, ahol minden glutén és laktóz nélkül 
készül. 

A tojás nagyon gazdag fehérjében, szén-
hidrátban, értékes vitaminokban és ásványi 
anyagokban, ezért muszáj a szervezetünk szá-
mára pótolni más élelmiszerekkel a kiegyen-
súlyozott és egészséges táplálkozás érdeké-
ben. De mit együnk helyette, ha érintettek 
vagyunk? Elsőre nehéznek tűnhet a megol-
dás, de szerencsére könnyedén helyettesíthe-
tő más ételekkel. Ha elegendő tejet, tejtermé-
ket, húst, gabonát, növényi olajokat, zöldség-
félét, gyümölcsöt, olajos magvakat eszünk, 

a tojás mellőzése ellenére sem alakulhatnak 
ki hiánybetegségek. A tojás helyettesítésének 
egyik legjobb és legáltalánosabb alternatívája 
a tojáshelyettesítő por. Piskótába, kevert süte-
ményekbe használhatunk tojás helyett pépes 
banánt vagy cukormentes almapürét. Jó kötő-
anyagként szolgál, és nem lesz száraz a süte-
ményünk. Egy banán vagy nagyjából negyed 
bögrényi almapüré felel meg egy tojásnak. A 
tészták szerelmeseinek a durumtészta a meg-
oldás, amely nem tartalmaz tojást, sőt az ola-
szok szerint egyébként is finomabb és egész-
ségesebb, mint a tojással készült verzió. Paní-

rozásnál a tojást kiválthatjuk kukoricakemé-
nyítővel vagy tejjel, de az is jó megoldás, ha 
lisztből és vízből a palacsintatésztánál kicsit 
sűrűbb masszát keverünk, és ezt használjuk a 
felvert tojás helyett. Bundáskenyér sütésénél a 
tojás helyett használhatunk vízzel és fűszerek-
kel kikevert csicseriborsólisztet. 

Tojásallergia esetén ügyelni kell a tésztafé-
lék, péksütemények, öntetek, félkész és kész-
termékek, de még a fagylalt fogyasztására is, 
ugyanis ezek is mind tartalmaznak tojást. Kis 
odafigyelés mellett tojás nélkül is lehet táp-
anyagokban gazdagon élni.
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Tojás nélkül is lehet élni
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Mi a látványkonyhánk prémium étele?

Beküldendő a számmal jelölt sorok tartalma 2018. április 20-ig. Előző rejtvényünk nyertesei: Demeter István, Lőrinc Katalin.
cím: Terézváros szerkesztősége, 1067 Budapest, eötvös utca 3. 

A helyes megfejtést beküldők között kétszer 2 darab Trófea Grill-utalványt sorsolunk ki, amelyek a Király utcai Trófea Grill étteremben használhatók fel.

* Megfejtés
1. rész

Obsitos
------------------

Öltöny 
kabátja

Nátrium
------------------
Gombafajta

Szénaboglya
------------------

Egyik 
csillagjegy

Névelő

Halom
------------------

Kipling 
kígyója

Ó.A.
Kálium

------------------
Csevej

Patás állat
------------------

Asztalos- 
szerszám

Igen oroszul
------------------

Laszti

*
*

Fizetőeszköz
------------------

Szakít

Ösvény
------------------

Teller ..., 
atomfizikus

Származik
------------------

3. zenei 
törzshang

Ópium 
készül 
belőle *

Röntgen
------------------

Táncot jár
Amerícium Pest megyei 

nagyközség

Étkezde
Tetejére

------------------
Egyiptomi 
napisten

Fuszulyka

Asszonynév-
képző

------------------
Záp keverve!

Viszont Mélyedés Római 500
Amper

------------------
Noémi

... Harris,
am. színész Fotó Körfolyósó

egészségnap  inGyenes szűrővizsGálAToK
2018. április 12-én, csütörtökön 12 és 18 óra között Te-
rézváros önkormányzata a Terézvárosi egészségügyi 
szolgálattal közösen egészségnapot tart az eötvös utca 
10. Kulturális színtér földszinti helyiségében.

FóKuszBan a LégzésI
MEgBEtEgEDésEK szűrésE

emellett most is lehetőség lesz a szív és az érrendszer 
rizikófaktorainak szűrésére:

• vércukorgyorsteszt-mérés
• vérkoleszterin-gyorstesztmérés
• vérnyomásmérés
• a vér oxigéntelítettségének mérése
• testtömegindex meghatározása
• egycsatornás EKG-vizsgálat 

Továbbá frissítő masszázs is várja a pácienseket.

A fül-orr-gégészeti szűrés lehetősége korlátozott szá-
mú, ezért a teljes program igénybevételét csak előre be-
jelentkezés alapján tudjuk biztosítani az egészségna-
pon. jelentkezni 2018. április 3. és 11. között, munkana-
pokon 8–20 óráig lehet a következő telefonszámon: 06 
30 260 67 32.

A szűrésen részt vevők összefoglaló szóbeli tájékozta-
tást kapnak az eredményekről, illetve az egészségükkel 
összefüggő esetleges további teendőkről.

Az önkormányzat tisztelettel és szeretettel vár 
minden kedves érdeklődő kerületi lakost!

HAssAy zsófiA 
polGármesTer
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papír- és fémpénzt, bélyeget, képes-
lapot, papírrégiséget, régiségeket
vásárolunk és árverésre átveszünk.
vi. Andrássy út 16. 266-4154 Nyitva: 
h.–sz.: 10–17, cs.: 10–19.

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

kastéLyok Berendezéséhez vá-
sárolok antik bútorokat, festménye-
ket, bronz tárgyakat, porcelánokat, Ko-
vács margitot, régi álló-, fali-, asztali 

díszórákat (hibásat is) 6–12 személyes 
ezüst étkészleteket, gyertyatartókat, 
tálcát stb., könyveket, régi katonai ki-
tüntetések tárgyait és teljes hagyaté-
kot első vevőként a legmagasabb áron.
Tel.: 06-20-280-0151, herendi77@
gmail.com

egész évben számíthat ránk! 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, kondenzációs ka-
zánok bekötése, szerelt kémény épí-
tés, szakvélemény ügyintézés. Hív-
jon bizalommal! 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

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, órákat, 
csillárokat, kitüntetéseket, hangsze-
reket, bizsukat, réz-, bronztárgyakat, 
szőnyegeket, díszes ruhákat, teljes, 
hagyatékot. Tel.: 06-30-943-5583

Budapest Főváros vii. kerület er-
zsébetváros Önkormányzat Bischitz 
Johanna integrált Humán szolgál-
tató Központ álláshelyeket hirdet 

meg az alábbi munkakörökbe: szo-
ciális gondozó ápoló, takarító. Ön-
életrajzokat az allas@bjhuman.
hu e-mail címre, várjuk. érdeklőd-
ni a 413-3651-es telefonszámon le-
hetséges. 

2 000 000 Ft!!!! egyszeri összeget, 
plusz havi életjáradékot fizetnék élete 
végéig idős úrnak vagy hölgynek buda-
pesti ingatlanra. megbízható, leinfor-
málható magánszemély vagyok. Tel.: 
+36-20-318-4880

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

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

Minoségi gyermek- és ifjúsági irodalom
Önhöz most még közelebb!

www.mora.hu

Móra Mintabolt

1066 Budapest, Jókai u. 6.
H–P: 14:00–18:00

Corner Six Irodaház

Kerületi laKosoKnaK               Kedvezmény
Más akcióval össze nem vonható, lakcímkártya felmutatásával vehető igénybe.

30%

"

AZ  ELSŐ
könyves 

élményektől
felnottkorig´́

Hétvégén a Hatszín Teátrum
eloadásaihoz igazodva.

Tel: (+361) 999-9568
E-mail: bolt@mora.hu

´́
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pályázati felhívás 
A Budapest Főváros vi. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a társasházaknak nyújtha-
tó felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (Xii. 19.) önkormányzati rendelet, vala-
mint a 25/2018. (iii. 12.) vKB-határozat alapján

2018. március 14-től 2018. május 18-ig

terjedő időszakban pályázatot hirdet az önkormányzat közigazgatási területén lé-
vő társasházak felújításának támogatására.

A pályázati kiírás – amely részletesen tartalmazza a pályázati feltételeket, a pá-
lyázat benyújtásához szükséges dokumentumok felsorolását, a támogatások 
mértékét, a hatósági engedélyhez kötött pályázati munkákra vonatkozó tájékoz-
tatót, az adatlapot, a nyilatkozatot – megtekinthető az önkormányzat honlapján, 
a Polgármesteri Hivatal és a Terézvárosi vagyonkezelő Nonprofit zrt. ügyfélszol-
gálatának hirdetőtábláján.

a pályázati anyag benyújtásának helye, végső határideje:
Budapest Főváros vi. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálata (Budapest vi. kerület, eötvös u. 4.)

2018. május 18. (péntek) 12.00 óra

czuppon zsolt
a városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

elnöke

a teRMÉszetvÉDŐK 
tURistaeGyesÜletÉNeK 
ápRilisi pROGRaMJa

április 1., vasárnap: séta a budai hegyekben. Találkozás 
10.50-kor a szentlélek téren a 137-es busz végállomásá-
nál. Túravezető: mógor Gabriella (+36 70 380 88-71).

április 22., vasárnap: séta a budai hegyekben. Ta-
lálkozás 10 órakor a széll Kálmán téren a 61-es villa-
mos megállójában. Túravezető: rimán erika (+36 20 
505 76-61).

április 29., vasárnap: pákozdi ingókövek. Találkozás 
7.45-kor a népligeti volán-buszpályaudvaron Pákozd 
Hősök teréig, előre megváltott jeggyel Túravezető: 
Túravezető: rimán erika (+36 20 505 76-61).

fogadóóráinkra szeretettel várjuk a kedves érdeklődő-
ket december 6-án és 13-án, szerdánként 16 és 17 óra 
között az eötvös u. 10. sz. alatt, a 415-ös teremben, 
ahol további programjainkról is felvilágosítást tudunk 
adni. Telefon: +36 30 383 57-63, az esti órákban.
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Április 22. a Föld napja. A világméretű környezetvédelmi mozgalomhoz 
csatlakozva önkormányzatunk az idei évben is lakásonként 3 tő futómus-
kátlit ajándékoz ingyenesen a magukat lakcímkártyával igazoló lakosok-
nak a tavaszi virágültetés keretein belül, a készlet erejéig.

A virágok átadásának időpontja és helyszíne:
2018. április 21-én, szombaton 
9.00–12.00 között a Hunyadi téren.

Az önkormányzat veszélyeshulladék-gyűjtési akciót is tart. Az alábbi hul-
ladéktípusok adhatók le a gyűjtőponton: szárazelemek, akkumulátorok, 
veszélyes anyaggal szennyezett göngyölegek, fáradtolaj (olajmaradékok), 
étolaj- és zsírmaradékok, fénycsövek, festékek, ragasztók, tinták, vegy-
szermaradékok, lejárt szavatosságú gyógyszermaradékok, növényvédő-
szer-maradékok, elektromos és elektronikai berendezések hulladékai.

A gyűjtés időpontja és helyszíne: 
2018. április 21-én, szombaton 
8.00–12.00 között a Hunyadi téren.

HAssAy ZsóFiA 
polgÁrmester

A  F ö l d  n A p j A  T e r é z v á r o s b A n 

a Tér/zeNe-zeNe/Tér koncertsorozat  idei nyitóeseményére.

április 21., szombat 10.00
zenés piknik a Hunyadi téren

Budapest Főváros Vi. kerület terézváros Önkormányzata tiszte-
lettel és szeretettel meghívja a városrész lakóit, a tavaszváró ze-
nekedvelőket, a Hunyadi téri parkban tartott koncertek barátait 
és az újonnan érdeklődőket évadnyitó, piknikkel egybekötött kö-
zösségi összejövetelére.

A zenepavilonba „égből pottyan” LeveNTe PéTer, hogy bemu-
tassa varázsóra című családi műsorát.

A rendezvény 9 órától kézműves-foglalkozással, 10 órától arcfes-
téssel és körhintával örvendezteti meg a kicsiket.

A pikniken a vendéglátó önkormányzat gyümölcslével és pogá-
csával várja a koncert közönségét, valamint tombolával teszi 
még izgalmasabbá a délelőttöt.

M e g h í v ó
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