
8–9. oldal  közös ügyeink 
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fel Hatvani Csabát

Piknikkel nyitott
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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

Nyolcezer tő
muskátli
talált gazdára

5. fókusz  piknikkel nyitott a Hunyadi tér
6–7. önkormányzat  Jogerősen elítélte a bíróság:  
 lemondásra szólították fel Hatvani Csabát
8–9. közös ÜGyeink   A biztonságért dolgozók
 ünnepe az eötvös10-ben
 rendőrnap a városligetben
10–11. közös ÜGyeink Biztonságban a terézvárosi
 otthonok
 Táncházak iskolásoknak
12. közös ÜGyeink Fórum az építési
 szabályzatról
 Jókai tér: végéhez ért a tervezés
13. közös ÜGyeink Terézvárosi gyerekek nyelvi  
 tábora zadarban
14–15. mozaik  születésnap
 Kaphatók a zeneakadémia bérletei
 lapunk szerzőinek könyvei
 a Könyvfesztiválon
 Magyar–amerikai könyv: portál
 A rendőrség hírei
16–17. interJÚ  Aki sugárzik a boldogságtól
18. szÍnHáz  Magyar színházak szemléje
 a Tháliában
 „Fel kell ébrednie európa népeinek!” 
19. irodalom/könyV  szepesi Attila  Hatvanöt
 vidámpark
22. étlaPozó  Kicsi a bors, de erős
23. konyHa  Főzzünk együtt narancsból
24.  GyerekViláG   interaktív délelőtt
 a Föld napján 
26. életmód  Jókedvre derít a rozmaring
27. ProGramok/aPróHirdetés

GyerekViláG
Művészeti hét a Derkovitsban

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
Ünnepeltek a bölcsődei
dolgozók

13.

pAnoptikum
ismét az álmokról

20–21.

4.

Nyolc óra munka,
nyolc óra pihenés
Talán nincs ember kis hazánkban, 
aki Nagy Feró – a címben idézett – 
igazi slágerré lett nótáját ne ismer-
né, legalább egy házibulin ne talál-
kozott volna az ismerős dallammal 
és szöveggel. Május 1-je környékén 
különösen aktuális elgondolkod-
ni azon, mit jelent manapság, a 21. 
század embere számára a munka, 
s van-e esély a refrénben megéne-
kelt időbeosztás megvalósítására? 
Talán kevesen tudják, hogy ezt az 
ideális életformát még a brit ipa-
ri forradalom idején álmodták meg 
maguknak az akkori dolgozók. Bi-
zonyos Robert Owen gyártulajdo-
nos 1817-ben tette közzé a munká-
sok követelését, benne többek kö-
zött az addig 10-16 órás munka-
idő nyolc órára csökkentését: nyolc 
óra munka, nyolc óra pihenés, 
nyolc óra szórakozás szlogennel. 
Ma már jelentősen átértékelődött 
ez az idea. Először is komoly ered-
mény, ha valaki stabil, képzettsé-
gének és képességeinek megfele-
lő munkahellyel rendelkezik. Ha ez 
még elfogadható, vagy ne adj Isten 
átlagon felüli bérezéssel is párosul, 
az ember szó nélkül ledolgozza na-
ponta akár a 10-12 órát is, s akkor 
sem emel szót, ha a pihenőnapon 
tart rá igényt a főnöke. Nagy kincs 
egy jó munkahely, a túlórázás nem 
járhat nyafogással. Ideális esetben 
persze a dolgozó élvezi, amit a fi-
zetésért csinál, így az sem gond, 
ha a 3x8-as felosztás során a szó-
rakozásra szánt részben hivatá-
sunkat űzzük. Ez az élet egyik iga-
zi ajándéka.

GAJDáCs eMese

25.
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Nyolcezer tő muskátli talált gazdára

Nyarat idéző időben várták a terézvárosiakat 
április 21-én délelőtt a Hunyadi téren az idei 
virágosztásra. Reggel kilenctől délig folyama-
tosan érkeztek a kerületben élők, akik lak-
címkártyájuk bemutatását követően a foci-
pályán vehették át a környezetbarát tasakok-
ba csomagolt virágokat. Az érkezőket Hassay 
Zsófia polgármester üdvözölte, de a kerület 
vezetői, képviselői mellett a polgármesteri hi-
vatal dolgozói is segítették a munkát.

Környezettudatos gondolkodásukról tet-
tek tanúbizonyságot azok a terézvárosiak, is-
kolai és óvodai csoportok, akik nem érkeztek 
üres kézzel, hanem magukkal hozták az év-
közben otthonukban, intézményükben fel-
gyűlt veszélyes hulladékot. A Hunyadi tér 
melletti gyűjtőponton szétválogatva külön 
tartályokba kerültek az elemek, a festékek és 
oldószerek, a fáradt olaj, az izzók és fénycsö-
vek, a leselejtezett irodai számítástechnikai 

hulladékok. A tapasztalatok szerint nemcsak 
a szelektív hulladékgyűjtés vált természetessé 
a kerületben, de a környezetkárosító anyago-
kat is egyre kevesebben dobják a szemetes-
kukákba.

A Föld napját április 22-én tartjuk. 1970-
ben Denis Hayes amerikai egyetemista in-
dította el a mozgalmat a Föld védelmére az-
zal a céllal, hogy a környezet, a természet 
sebezhetőségére, értékeinek védelmében 
minden ember személyes felelősségére hív-
ja fel a figyelmet. A 175 ország részvételével 
világméretűvé vált eseményt Magyarorszá-
gon 28. alkalommal tartották meg. A szava-
zás alapján a Föld napjának 2018-as kiemelt 
témája a műanyagmentes világ lett, legfőbb 
üzenete: „Tájékozódj, élj műanyagok nélkül, 
tégy a túlfogyasztás, az éghajlatváltozás el-
len! Minden héten!”

Mind a nyolcezer muskátli gazdára talált az önkormányzat Föld napja 
alkalmából április 21-én megtartott, sokéves hagyománnyal büszkél-
kedő Hunyadi téri virágosztásán. Az átvételt követően a városrész há-
zainak erkélyeit, udvarait díszítő virágokból nemcsak az itt élőknek, de 
az iskoláknak, óvodáknak, szociális intézményeknek is jutott.

Hák Bertalan minden évben eljön a vi-
rágosztásra, nemcsak a fe-
lesége, de a szomszédság 
is nagyon örül annak, hogy 
az évek során sikerült egy 
kis kertet varázsolni há-
zuk folyosójára.  „Úgy ér-
zem, ez a tavasz eljöttét 

is ünneplő esemény az egyik legszebb nap az 
egész évben” – mondta, hozzátéve, aki elvi-
szi és elülteti az önkormányzattól kapott virá-
gokat rájön arra, hogy egy kis szorgoskodással 
szebbé tehető a városrész. 

Csuporné Vay klára  a nagyon sze-
reti a virágokat, ezért 
mindig örömmel jön a 
Föld napján Terézvá-
rosban megrendezett 
muskátliosztásra. Ko-
ra tavasztól egészen késő 
őszig pompáznak a folyo-

són a nővényei, télen pedig legújabb szer-
zeményében, az „égig érő” fenyőjében gyö-
nyörködik. „Nálunk a házban sokan »ker-
tészkednek«, több szomszédomnak is 
álomszép virágai vannak. vágyunk a kert-
re, az udvarra örökzöld bokrokat ültettünk, 
amelyeket szeretettel ápolunk”.

MiHalCsik Gyuláné, a Budapest Főváros 
erzsébet- és Terézvárosi 
általános ipartestület el-
nöke: Nagyon örülök, hogy 
az önkormányzat aján-
dékaként a mi ablakaink-
ban is szép piros muskát-
lik virítanak majd. Nagy-

szerű, hogy közösen ünnepeljük bolygónkat 
és a tavaszt. 

az önkormányzat vezetői, képviselői
és a polgármesteri hivatal dolgozói
adták át a virágokat

Három tő muskátlit
rejtettek a szatyrok

le lehetett adni 
a veszélyes 

hulladékokat
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piknikkel nyitott a Hunyadi tér
Levente Péter gyermekműsorával 
kezdődött el április 21-én a TÉR/
ZENE – ZENE/TÉR idei program-
sorozata.

Minden adott volt a valódi piknikhangulat-
hoz árilis 21-én délelőtt a Hunyadi téren. A 
verőfényes napsütésben a kizöldült fák, a szí-
nesen pompázó virágok várták a családokat, 
kicsiket és nagyokat, akik 10 órára már be is 
népesítették a Zenepavilon környékét.

Az idei Tér/Zene – Zene/Tér prog-
ramsorozatot Hassay Zsófia polgármester 
Simonffy Márta kultúráért is felelős alpol-
gármester társaságban nyitotta meg. A pol-
gármester elmondta, felhőtlen jókedvvel, 
gyönyörű napsütésben töltik együtt a dél-
előttöt a Hunyadi téren a terézvárosiakkal. 
Az önkormányzat a Föld napjához kötődő 
hagyományos virágosztáson, a közfigyelmet 
a környezet védelemére irányító veszélyes-
hulladék-gyűjtésen túl rendkívül sok színes 
programról gondoskodott. Van körhinta, 
arcfestés, lufihajtogatás, kézműves-foglal-
kozás és egy kis elemózsiával a térre látoga-
tókat vendégül is látja. Köszönetet mondott 
mindenkinek, aki maga is tesz azért, hogy 
Terézváros virágba boruljon, kiülteti a bal-
konládába és gondozza az ajándékba kapott 
muskátlikat. Végezetül Hassay Zsófia szere-
tettel invitálta a kerület lakóit a késő őszig 
tartó szombati koncertekre. reményei sze-
rint a gyönyörű tér, a jó zene egy szép dél-
előtt, nyáron pedig egy szép este élményével 
ajándékozza meg az itt élőket.

A megnyitó után a piknik résztvevőit ha-
rapnivalóval és üdítővel kínálták az önkor-
mányzat képviselői, munkatársai. A tasako-
kat érdemes volt megtartani, ezeken szere-
peltek ugyanis azok a számok, amelyekkel 
később a tombolán szép ajándékokat nyer-
hettek a szerencsések.

A szórakoztatásról ezúttal Levente Pé-
ter előadóművész gondoskodott. A gyerekek 
kedvence ezúttal is elvarázsolta a kicsiket és 
talán azokat a felnőtteket is, akik évtizedekkel 
ezelőtt az általa vezetett Zsebtévé című mű-
soron nőttek fel.

Koncertsorozat a Hunyadi téren
köveTkező programok:

Május 5., 10.30 Tóth aladár zeneiskola – gitár-kamarakoncert

Május 12., 10.30 Tóth aladár zeneiskola – Fúvósok koncertje

simonffy Márta alpolgármester 
és Hassay zsófia polgármester

nyitotta meg az idei 
rendezvénysorozatot

Levente Péter műsora szórakoztatta 
a mai és a régi gyerekeket

Elmélyült alkotás
a kézművesasztalnál

Aki kérte, 
arcfestést 
is kapott

TÉR/ZENE – ZENE/TÉR
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Jogerősen elítélte a bíróság: lemondásra 
szólították fel Hatvani Csabát

Újra lemondásra szólították fel 
Hatvani Csabát
A testület az Andrássy út 3. és az András-
sy út 47. szám alatti ingatlanokkal kapcsola-
tos büntetőügyben hozott másodfokú, im-
már jogerős ítélet következményeivel is fog-
lalkozott ülésén, s ennek keretében Hatva-
ni Csaba szocialista képviselőt lemondásra 
szólította fel, mivel a súlyos gazdasági bűn-
cselekmény miatt elítélt politikus méltatlan-
ná vált arra, hogy közéleti tisztséget viseljen, 
hogy a terézvárosi lakosokat képviselje, ön-
kormányzati ügyekben döntsön. 

Mint ismeretes, a több mint öt évig tar-
tó tárgyalás végén, 2017. január 24-én ho-
zott elsőfokú ítéletet a bíróság Fürst György 
és társai ügyében, s megállapította valameny-
nyi vádlott büntetőjogi felelősségét. A felleb-
bezések nyomán az ügy a Fővárosi Ítélőtáb-
la elé került, ahol 2018. február 28-án szüle-
tett meg a másodfokú, jogerős ítélet. A Fő-
városi Ítélőtábla az első fokú ítéletet részben 
megváltoztatta; vádlott-társaihoz hasonlóan 
Hatvani Csabát hanyag kezelés vétsége miatt 
megrovásban részesítette. A megítélt polgári 
jogi igény összegét pedig 123 millió forintban 

állapította meg. Ezt az összeget az elítéltek-
nek kamatokkal növelt mértékben egyetem-
legesen kell megfizetniük a terézvárosi ön-
kormányzat számára. Miután a bíróság 2004. 
október 6-ával állapította meg a kamatfize-
tés kezdetét, ezért az összeg meghaladja a 210 
millió forintot. Terézváros önkormányzatá-
nak elemi érdeke – s egyébként ezt kívánja az 
igazságérzet is –, hogy ez az összeg befolyjon 
az önkormányzat számlájára. Amennyiben 
az elítéltek nem hajlandók önként teljesíte-
ni, az önkormányzat jogi képviselőinek min-
den törvényes eszközzel el kell érniük, hogy a 
pénzt az önkormányzat megkapja, tehát meg 
kell indítani a végrehajtást.

Nem ez volt az első eset, amikor a bíró-
ság jogerősen elírélte a szocialista képvise-
lőt, 2013 novemberében hivatali visszaélés 
bűntettének elkövetése miatt marasztalták el, 
büntetése akkor háromszázezer forint volt.

Új közbeszerzési eljárást írnak ki 
a csarnok felújítására
Mint ismeretes, a képviselő-testület 2015 
decemberében döntött arról, hogy felújít-
ják a Hunyadi téri vásárcsarnokot, egyút-

tal határozott a szakaszos munkavégzésről 
is. Mára az első két ütem (fejépületek bel-
ső terének helyreállítása, zárófödém meg-
erősítése, cseréje, szigetelése, valamint a 
fejépületek tetőhéjazatának újjáépítése) 
munkálatai befejeződtek. Időközben az 
önkormányzat több változatban vizsgál-
ta a harmadik és negyedik ütemben terve-
zett homlokzati felújítást, illetve a belső tér 
átalakításának lehetőségeit. A Terézvárosi 
Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. január 18-án 
közbeszerzési eljárást írt ki, amire három 
ajánlat érkezett, ám ezek mindegyike elfo-
gadhatatlan, aránytalan mértékben meg-
haladja az előzetesen kalkulált költségeket. 
Mivel a kerület vezetése továbbra is elköte-
lezett a vásárcsarnok felújítása mellett, úgy 
határoztak, hogy (a rendelkezésre álló fe-
dezet változatlanul hagyása mellett) a va-
gyonkezelőt új közbeszerzési eljárás kiírá-
sával bízzák meg, és ezzel egyidejűleg a be-
ruházást szakaszolják, a végső cél továbbra 
is a csarnok teljes körű felújítása.

A lakókon múlik a késői nyitvatartás
A hatályban lévő önkormányzati rendelet 
értelmében az eltérő nyitvatartási engedély 
egyik feltétele az üzlettel egy épületben lévő 
ingatlanok tulajdonosainak többségi hozzá-
járulása. A pénzügyi és jogi bizottság az en-
gedélyezési eljárások során, a kérelem eldön-
tése előtt, többször szembesült azzal a kérdés-

A képviselő-testület április 26-i ülésén újra lemondásra szólította fel 
Hatvani Csaba szocialista képviselőt, elfogadta a kerületi rendőrkapi-
tányság múlt évi beszámolóját és egyebek mellett döntött új közbe-
szerzési eljárás kiírásáról a Hunyadi téri vásárcsarnok felújítására, va-
lamint a civil szervezetek támogatásáról. 
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sel, hogy a tulajdonosi hozzájárulások, illetve 
a közgyűlési határozatok tartalma aktuális-e. 
Sok esetben előfordult, hogy az üzlet műkö-
désének kezdeti időszakában a hozzájáruló 
nyilatkozatot is beszerzi az üzemeltető, de a 
22 óra utáni nyitvatartásra irányuló kérelmet 
csak hónapokkal később nyújtja be a bizott-
sághoz. Az eltelt időszakban változhat a ké-
relmező megítélése, az ott lakók véleménye 
az üzlet hosszabb nyitvatartásáról. Annak 
érdekében, hogy a fenti dokumentum a tár-
sasház és a tulajdonosok véleményét, illetve 
hozzájárulását hűen tükrözze, szükséges volt 

a rendelet közgyűlési határozattal foglalko-
zó részének módosítása. E szerint a jövőben 
csak 90 napnál nem régebbi hozzájáruló nyi-
latkozatokat fogadnak el, így lehetővé teszik, 
hogy az üzlettel egy épületben lévő ingatla-
nok hozzájárulása a 22 óra utáni nyitva tar-
tással kapcsolatban valós és aktuális legyen.

A Benczúr házban lesznek az esküvők
Az anyakönyvi szolgáltatások (házasságkö-
tés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesí-
tése) körében több jelentős változás történik 
a közeljövőben. A legfontosabb, hogy az ed-

digi házasságkötő terem (Teréz körút. 13.) 
bérbeadója, a  Magyar Tudományos Akadé-
mia  már jó ideje jelezte, másként haszno-
sítja a helyiséget, így annak bérleti joga júli-
us 1-jével megszűnt, és új helyszín kijelölése 
vált szükségessé. Az illetékesek a Benczúr ut-
ca 27. szám alatti Benczúr ház néven ismert 
épületet találták alkalmas helyszínnek. A 19. 
században Egyed Lajos tulajdonos megren-
delésére épített palota jelenleg a Magyar Pos-
ta Zrt. tulajdonában áll és a Postakürt Ala-
pítvány üzemelteti. Az alapítvány különbö-
ző kulturális programok, kiállítások, rendez-
vények lebonyolítására használja az épületet, 
valamint itt kapott helyett a Postamúzeum 
is. A palota 120 főt befogadó 128 m2-es dísz-
termének és a 20 fő befogadására alkalmas 
40 m2-es „Fehér szalonjának” bérlésével le-
bonyolíthatók az anyakönyvi események. 
A lehetőség adott májustól októberig külté-
ri szertartások lebonyolítására is az udvaron, 
amellyel így bővül a szolgáltatások köre. Kül-
téri házasságkötések lebonyolítására alkal-
mas helyszínnel a budapesti kerületek közül 
csak néhány rendelkezik. Az épületben étte-
rem is működik és az alapítvány vállalta a há-
zasságkötésekhez kapcsolódó szolgáltatások 
(zene, versmondás, pezsgő felszolgálás stb.) 
nyújtását is.

Elbírálták a civil pályázatokat
A képviselő-testület az idei költségveté-
sében – az előző évek gyakorlatával meg-
egyező módon – 12 millió forintot különí-
tett el a kerületben működő civil szerveze-
tek támogatására. Ezt az összeget két rész-
ben, pályázat útján nyerhetik el a civilek. 
Az első félévi fordulóban összesen 27 pá-
lyázatot bírált el a humán bizottság. A dön-
tésük értelmében az alapítványok közül 12, 
egyházak közül 2, valamint 13 egyesület 
részesül az év első felében különböző mér-
tékű anyagi segítségben.

Egyházakat és alapítványokat 
támogat az önkormányzat
A képviselő-testület döntése szerint pol-
gármesteri és alpolgármesteri keretből 
több egyház és alapítvány is anyagi támo-
gatást kap az önkormányzattól. Így támo-
gatásban részesül a Közép- és Kelet-euró-
pai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány, a Szinyei Merse Pál Ala-
pítvány, a Szent Család Plébánia, az Avilai 
Nagy Szent Teréz-plébánia, a lenti Szent 
Mihály-plébánia, az Egységes Magyaror-
szági Izrealita Hitközség, a Magyarországi 
Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség, a 
Terézvárosi Tudástér Alapítvány, valamint 
a Játékovi Alapítvány.

Kivételes minősítést ért el a kerületi kapitányság

A képviselők egyhangúlag fogadták el a VI. kerületi rendőrkapitány-
ság elmúlt évi munkájáról szóló beszámolót.

Dr. Kecskés Tamás kapitány beszámolójából kiderült, a regisztrált bűncselekmények – ideért-
ve a kiemelten kezelt bűncselekményeket is – száma csökkent a 2016-oshoz képest. A bűnül-
dözői munka értékelése kapcsán a kapitány kiemelte, hogy a közterületen elkövetett bűncse-
lekmények esetében a nyomozás eredményességi mutatója 65,7 százalékra emelkedett, amely 
2010 óta a legmagasabb százalékarány. A rendőrség közterületi jelenléte évről évre egyre foko-
zottabb. A közlekedésrendészeti főosztály munkatársai elsősorban a balesetek szempontjából 
kiemelt, forgalmasabb területeken, míg a Készenléti rendőrség munkatársai a bűncselekmé-
nyek szempontjából jelentősebb helyszíneken teljesítettek szolgálatot az elmúlt évben. A köz-
biztonság fenntartásában az önkormányzat által finanszírozott járőrszolgálatnak is jelentős 
szerepe volt. 2017 jelentős, megvalósult célkitűzései között szerepelt a kiemelt bűncselekmé-
nyek kategóriájában történő előrelépés, valamint a rendőrség közterületi jelenlétének fokozása 
a pesti Broadway területén. A beszámoló összegzéseként kijelenthető, hogy a bűnügyi és a ren-
dészeti szolgálati ágak együttműködése 2017-ben is megvalósult, a vi. kerületi rendőrkapitány-
ság továbbra is magas színvonalon teljesíti a feladatait.

Dr. Kuczik János zoltán, a Budapesti rendőr-főkapitányság rendészeti helyettese a testüle-
ti ülésen elismerően szólt a vi. kerületi kapitányság állományáról. Mint mondta, a legfontosabb 
mérőszám a reagálási idő, ez a közterületi jelenlét tekintetében kivételes minősítést ért el.

Hassay zsófia polgármester az önkormányzat és a rendőrség közötti jó kapcsolatot emelte 
ki hozzászólásában, és elmondta, hogy az önkormányzat és a Terézváros Közrendjéért és Köz-
biztonságáért Közalapítvány anyagi és erkölcsi támogatással igyekszik segíteni a kapitányság 
munkáját.

Dr. kecskés tamás
és dr. kuczik János zoltán
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A biztonságért dolgozók ünnepe az eötvös10-ben

Az Eötvös10 színháztermét április 26-án 
délután zömében egyenruhások népesí-
tették be. Az elegáns környezetben ezút-
tal minden a rendőrökről és tűzoltókról 
szólt, a kerület vezetése ugyanis a hagyo-
mányoknak megfelelően minden évben 
ilyen módon köszöni meg a rendre, biz-
tonságra ügyelők áldozatos munkáját.

Hassay Zsófia, Terézváros polgár-
mestere ünnepi beszédében elismerően 
szólt a kerületben dolgozó tűzoltókról 
és rendőrökről, akiket az önkormányzat 
országosan is kiemelkedő mértékben tá-
mogat anyagilag, eszközökkel és termé-
szetesen erkölcsileg is. Említést tett arról 
a szemléletváltásról, amelynek köszön-
hetően a rendőrök egyre közelebb kerül-
nek az emberekhez, egyre nyitottabbak 
lesznek a közösség felé. „Terézvárosban 
számtalan jele van ennek, gondoljunk 
csak az Ovizsaru programra, az iskola-
rendőrök tevékenységére vagy azokra 
a bűn- és baleset-megelőző előadások-
ra, amelyeket az egyenruhások az idő-
sebbeknek és a cgyerekeknek egyaránt 
rendszeresen tartanak” – mondta a pol-
gármester.

Az önkormányzat és a rendvédelmi 
szervek kapcsolatáról szólva elmond-
ta, bár a kerület nem nagy, néha még-
is azt lehet érezni, hogy minden itt tör-
ténik. „Gondoljunk, csak a nagyobb fel-

vonulásokra, amelyek rendre az Okto-
gontól indulnak, s a tömegek gyakran 

ide is térnek vissza. A rend, a nyugalom, 
a biztonság fenntartása érdekében na-
gyon nagy szükség van a rendőrök, tűz-
oltók munkájára, akik nálunk nagysze-
rűen végzik a dolgukat. A kiváló teljesít-
ménynek pedig ára van, mi is tudjuk. Az 
önkormányzat ezért nyújt kiemelt mér-
tékű támogatást évről évre ezeknek a 
szervezeteknek” – hallhatták a jelenlé-
vők Hassay Zsófiától.

Meichl Géza rendőr dandártábornok, a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjé-
nek gazdasági helyettese beszédben azok-
ra az időkre emlékezett, amikor a meg-
újult rendőrségnek jelképeket, példaképe-
ket kellett választani. Történészek bevoná-

A Szent György- és a Szent Flórián-
díjat is átadták azon az ünnepsé-
gen, amelyet a kerületünkben szol-
gáló rendőrök és tűzoltók tisztele-
tére rendezett az önkormányzat.

Húsz éve a pályán 

Boros LászLó zsoLt, a szent Flórián-díjjal kitüntetett tűzoltó érdek-
lődésünkre elmondta, tulajdonképpen egy véletlennek 
köszönhetően került a pályára. egy ismerőse ajánlot-
ta neki a tűzoltóságot, amelyről akkoriban elég keve-
set tudott. Megpróbálta, felvették, s hogy miért maradt 
ott, erről így beszélt: – szép lassan megismertem és 
megszerettem ezt a hivatást. Nagy szerencsém, hogy 
egy olyan nagyszerű csapatba kerültem, ahonnan az-

tán nem is akartam továbbmenni. olyanok vagyunk, mint egy nagy család. 
rengeteg időt töltünk együtt, egymásra vagyunk utalva, sokszor 24 órán 
át vagyunk egymás társaságban. izgalmas és érdekes a munkánk, embe-
reken segíthetünk, s ezt csak nagy összhangban tehetjük – mesélt hiva-
tásáról a szent Flórián-díjas tűzoltó, aki azt is elmondta, hogy a „legme-
legebb” helyzetben akkor volt, amikor egy tűzesetnél pillanatokon múlt, 
hogy ez leszakadó lépcsősor ne temesse maga alá. A fiatal törzsőrmester 
az idén már huszadik éve szolgál a tűzoltóság kötelékben.

 

Határőrnek készült 

Dr. tőzsér gáBor, az idei  szent György-díjas, az érettségi után ha-
tárőr szeretett volna lenni, ezért ment a Nemzeti Köz-
szolgálati egyetemre. Menet közben a határőrség és a 
rendőrség integrálódott, így történt, hogy a fiatalem-
berből rendőr lett. pályáját gazdaságvédelmi területen 
kezdte, hamarosan egy alosztályvezetőt helyettesí-
tett, aztán családi okok miatt egy ideig Miskolcon teje-
sített szolgálatot, de alig várta, hogy visszakerüljön te-

rézvárosi kollégái közé. itt hamarosan a vizsgálati alosztály vezetését bíz-
ták rá, amit remekül látott el. A vizsgálók azok a rendőrök, akik a meglévő 
adatok alapján igyekeznek „összerakni” az ügyet, kihallgatni a szereplő-
ket, vádképessé tenni a nyomozást. legemlékezetesebb ügyéről mesélt a 
szent György-díj új tulajdonosa: – Még kezdő alosztályvezető voltam, ami-
kor egy súlyos bűncselekményben jártunk el. Három fiatalkorú kirabolt egy 
idős bácsit. sosem fogom elfelejteni. sikeresek voltunk, a tetteseket egy 
nap alatt sikerült elfogni.

Hassay zsófia
polgármester

Meichl géza

A kiváló teljesítményt
nyújtókat jutalmazták
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A biztonságért dolgozók ünnepe az eötvös10-ben

Az idén először a VI. kerületi rend-
őrkapitányság is kitelepült a Vá-
rosligetben megrendezett tűzoltó- 
és rendőrnapra.

A terézvárosi egyenruhások április 21-én a 
Zöld pont elnevezésű 34-es sátorban vár-
ták az érdeklődőket. Mint azt Horváth-Szá-
szi Erzsébettől megtudtuk, az érdeklődők a 
sátornál szemügyre vehették a kapitányság 
elektromos Nissan gépkocsiját (amelyet az 
önkormányzat ajánlott fel a rendőröknek), 
két ugyancsak elektromos segédmotoros 
kerékpárt, valamint szolgálati jelleggel ellá-
tott kerékpárokat is. A gyerekeket leginkább 
a csillámtetoválás, a bűnügyi technikai be-
mutató és a már jól ismert mágnestábla ér-
dekelte, amire kis mágneseket lehetett ki-
rakni kerékpáros öltözethez, fényjelző ké-

szülékek jelzéseihez. Az elektromos esz-
közpark kicsik és nagyok körében egyaránt 
népszerű volt.

Az április 21-i program komoly töme-
get vonzott a Városligetbe. Szent György 
napja alkalmából az idén már nyolcadik 
alkalommal rendezték meg az Országos 
Rendőr- és Tűzoltónapot. Az óbudai Fló-
rián térről a tűzoltók konvojával indult 
szombat reggel a program, a rendőrök a 
Hősök terénél csatlakoztak hozzájuk, majd 
közösen a Városligetbe vonultak. Itt színes 
programok, látványos bemutatók, koncer-
tek váltották egymást. A résztvevők talál-
kozhattak kutyás és lovas rendőrökkel, ki-
próbálhatták a rendre vigyázók eszközeit, 
felszereléseit, tüzet olthattak, szirénázhat-
tak. A sztárvendég Vastag Csaba és Csor-
dás Ákos volt.

rendőrnap a városligetben

sával mérlegeltek, így esett a választás Szent 
Györgyre, aki valós személy volt, mártír-
halált halt, s a legendák ellenére nem sár-
kányt győzött le, hanem egy zsarnokot, aki 
szüzek életére tört. Meichl Géza elismerő-
en szólt a terézvárosi rendőrök és az önkor-
mányzat együttműködéséről, s arra kérte az 
önkormányzat vezetőit, hogy ezeket a szép 
hagyományokat, amelyekkel az egyenruhá-
sokat ünneplik, tartsák meg a jövőben is. Ő 
pedig azt ígérte, hogy a rendőrök meg fog-
ják szolgálni ezt a kiemelt odafigyelést.

Dr. Kecskés Tamás, Terézváros rend-
őrkapitánya egyebek mellett megkö-
szönte az önkormányzat anyagi támo-
gatását, de mint mondta, talán ennél is 
jobban esik számukra ez az erkölcsi el-
ismerés, amit folyamatosan éreznek. (A 
kerületi rendőrkapitányság vezetőjével 
készült interjú a 11. oldalon olvasható.)

Ezt követően a legjobban teljesítő 
szakembereket tüntették ki. Az önkor-
mányzat által alapított Terézvárosi Szent 
György-díjat kiemelkedő teljesítményé-
nek elismeréseként idén dr. Tőzsér Gá-
bor rendőr százados, a Terézvárosi Szent 
Flórián-díjat pedig Boros László Zsolt 
főtörzsőrmester vehette át. A Terézváros 
Közrendjéért és Közbiztonságáért Köz-
alapítvány ezúttal 69 egyenruhást jutal-
mazott kiemelkedő munkájáért.

Az ünneplők a program végén meg-
tekinthették a Hatoscsatorna munkatár-
sainak rövidfilmjét, amelyet a tűzoltó és 
rendőri hivatásról készítettek.
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Biztonságban a terézvárosi otthonok

– Terézvárosban tavaly jelentős mértékben, 
közel 25 százalékkal csökkent a regisztrált 
bűncselekmények száma, ezen belül a ki-
emelten kezelt bűnesetek is csökkentek. 
Elégedett az eredményekkel?

– Egy rendőrkapitány elvileg akkor le-
het elégedett, ha a gondjaira bízott terüle-
ten a bűncselekmények száma nulla. Per-
sze ilyen idilli állapot csak a science fiction 
regényekben és filmekben van, de ter-
mészetesen örülök az elért eredmények-
nek. A statisztikákból kiolvasható telje-
sítmény értékét növeli, hogy nem egysze-
ri alkalommal kiugróan jó mutatókról van 
szó, hanem több évre visszamenően fo-
lyamatos javulás tapasztalható. Közterü-
leten 2017-ben feleannyi bűncselekményt 
sem követtek el, mint 2010-ben, csökkent 
a testi sértések, a rablások száma. Terézvá-
rosban sok éve a leggyakrabban elkövetett 
bűncselekménynek a lopás számít, míg 
2010-ben 2202, 2017-ben már csak 1548 
esetet regisztráltunk. Ez nyolc évre vissza-
menőleg a legalacsonyabb adat. Ebben a 
kategóriában talán a személygépkocsi-lo-
pások visszaesése a leglátványosabb, 2013-
as huszonkettőről 2016-ra és 2017-re egy-
aránt négyre csökkent. 

– Folytatódhat-e a jövőben is ez a csökke-
nő tendencia?

– Erre nehéz lenne akár igennel, akár 
nemmel felelni. Mivel, mint említettem, 
bűnözés nélküli világ nem létezik, nyil-
ván van egy olyan szint, ami alá a bűn-
cselekmények száma már nem csök-
kenthető.  Az, hogy elértük-e ezt a szin-
tet vagy sem, sok tényező által befolyá-
solt, szakmai kérdés. Annyi bizonyos, 
hogy munkatársaimmal együtt maximá-
lis teljesítményre törekszünk, igyekszünk 
a bűncselekmények számát minél alacso-
nyabban tartani, a megtörtént eseteket 

felderíteni. Nyugodt lélekkel kijelenthető, 
hogy a rendelkezésünkre álló humán- és 
technikai erőforrásainkat egyaránt csúcs-
ra járatjuk. Terézváros gazdasági helyze-
te, az itteni cégek irodái, üzletei, a ma-
gánszemélyek értékes ingatlanjai a bűnö-
zők számára nagy vonzerőt jelentenek, 
hiszen főként azok az elkövetők, akik te-
vékenységüket nem alkalmi jelleggel, ha-
nem mesterségszerűen űzik, azokat a he-
lyeket részesítik előnyben, ahol nagyobb 
fogást remélnek. Mindezek alapján kife-
jezetten jó eredménynek tartom, hogy a 
lakásbetörések számát a 2012-es évi kiug-
róan magas 314-hez képest 2017-ben si-
került 89-re redukálni. Nem szólva arról, 
hogy míg 2012-ben a lakásbetörések fel-
derítési mutatója 1 százalék körül moz-
gott, tavaly 25 százalékra emelkedett. Ez 
nemcsak kerületi, de fővárosi léptékkel 
mérve is kiemelkedően magas arány. A 
terézvárosi rendőrkapitányság nemcsak 
a lakásbetörések, de a közterületen elkö-
vetett bűncselekmények 2010-hez képest 
legmagasabb, 65,7 százalékos, a rablás 80 
százalékos felderítésével Budapesten egy-
aránt dobogós helyet foglal el.

– Mi a titok nyitja? Minek tulajdonítható a 
javulás?

– Lehet, hogy csalódást okozok, de sem 
titok, sem csoda nem áll a kétségkívül 
sok tekintetben látványos javulás hátteré-
ben. A közterületi bűncselekmények szá-
mának csökkenésében például nagy sze-
repet játszik az, hogy a járőreink Teréz-
város közterületein az 5-10 évvel ezelőtti 
időszakhoz képest nagyságrendekkel na-
gyobb létszámban és óraszámban vannak 
jelen. Ehhez nagy segítséget jelentett és je-
lent a terézvárosi önkormányzat támoga-
tása, csakúgy, mint a térfigyelő központ 
működtetéséhez. A köztéri kamerarend-

szer figyelését ugyanis 24 órában a rend-
őrkapitányság munkatársai látják el, szak-
mai felkészültségekből és helyismeretük-
ből adódóan, a bűncselekményt észlelése-
kor azonnal és szakszerűen reagálnak. Az 
ismeretlen tettessel induló bűnesetek haté-
konyabb felderítése érdekében szervezeti, 
szolgálatszervezési változtatásokat hajtot-
tunk végre. Mivel a koncepcionális gon-
dolkodás, a minőség és az ügyszám szo-
rosan összefügg, ezért jelentősen csökken-
tettük a bűnügyi területen az egy főre eső 
ügyek számát. Általánosságban elmond-
ható, hogy egy bűncselekmény elkövetését 
követően az idő nem a rendőröknek dol-
gozik, így a forrónyomos eljárások – kezd-
ve a köztéri kamerák felvételeinek ellenőr-
zésétől a tanúk keresésén át a professzio-
nális helyszíni szemléig – a tettesek kézre 
kerítésében meghatározók. A sorozatban 
történő bűncselekmények feltárásánál tá-
volról sem mellékes, hogy mikor ismerik 
fel a nyomozást végzők, hogy az egyes ese-
tek összefüggenek, mögöttük azonos tet-
tes, tettesek állnak. 

– Mindez befolyásolja a bűncselekmények 
számát is az adott városrészben? 

– A bűncselekmények számának ala-
kulásában oly módon bizonyára megje-
lenik a felderítés hatékonysága, hogy az 
alvilágban is híre megy annak, hogy ide 

Terézvárosban a VI. kerületi rendőrkapitányság éves beszámolójában 
szereplő statisztikai adatok sok területen javulást, összességében pe-
dig a városrész közbiztonságáról kifejezetten megnyugtató képet feste-
nek. Beszélgetőtársunk, dr. Kecskés Tamás rendőr alezredes, Terézvá-
ros rendőrkapitánya szerint az elmúlt évben, években elért eredmények 
részben számszerűen kimutathatók, de vannak olyan összetevők, ame-
lyek közvetetten, az itt élők hangulatában, biztonságérzetében, a rend-
őrséggel szembeni bizalmában öltenek testet. Mint fogalmazott: ha az 
ország szíve Budapest, akkor az artériája a Belváros. Terézvárosnak a 
belvárosi régióban betöltött gazdasági, társadalmi, idegenforgalmi és 
kulturális szerepéből adódóan egyáltalán nem marginális kérdés a köz-
rend, a közbiztonság minősége.

Dr. kecskés Tamás
kerületi rendőrkapitány
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Rierpl Monika, a nemzetiségi önkormány-
zat elnöke érdeklődésünkre elmondta: a 
Bajza utcai iskolában német nemzetisé-
gi osztályokba járó gyerekek vettek részt az 
órákon. A muzsikát Nánási Lajos szolgál-
tatta harmonikájával, a magyarországi né-
met (sváb) táncokat pedig Hufnagel Lász-
ló és Fekete Bettina tanította meg a diákok-
nak. Mint megtudtuk, a nemzetiségi ön-
kormányzat két pedagógust beiskolázott 
tánc- és játékoktatói tanfolyamokra, így 
hamarosan a Bajzában és a Fasori kicsi-
nyek óvodájában is bármikor sor kerülhet a 
mostanihoz hasonló táncházra. Ugyancsak 
a tervek között szerepel, hogy a Bajza utcai 
iskolában sváb tánccsoportot szerveznek.

A Két Tannyelvűben megrendezett foglal-
kozás kapcsán Petró László, a terézvárosi szlo-
vák önkormányzat elnöke és Sutyinszki Mária 
elnökhelyettes elmondta, mindig nagy öröm-
mel rendeznek olyan foglalkozásokat a terézvá-
rosi általános iskolákban, amelynek révén a di-
ákok bepillantást nyerhetnek a szlovák kultúra 

kincsestárába. Ez alkalommal Suba Éva koreo-
gráfus, a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanára a 
két tannyelvű iskola 3. osztályos diákjainak egy 
szlovák táncot tanított meg. A több mint tíz éve 
működő programhoz az anyagi feltételeket a te-
rézvárosi önkormányzat évente két alkalommal 
kiírt pályázatán elnyerhető támogatás biztosítja.

A gyerekek nemcsak látható jókedvvel, de 
feltűnően gyorsan, szinte percek alatt sajátítot-
ták el a több évtizedes néptáncos múlttal büsz-
kélkedő tanárnőtől az alaplépéseket. A gyors 
tanulás titkáról a leplet Martikán Beatrix, az is-
kola igazgatója rántotta le, amikor is elárulta, a 
gyerekek nem számítanak kezdőknek, hiszen 
a mindennapos testnevelés keretein belül he-
ti egy alkalommal néptáncot tanulnak. Hang-
súlyozta: mint korábban, most is szívesen fo-
gadták a nemzetiségi önkormányzat megkere-
sését, hiszen egy új tánc begyakorlása mindig 
jó mulatság, s mintegy ráadásként más népek 
kultúrájának megismerésével tanulóik tudása, 
műveltsége is gyarapszik.

Táncházak iskolásoknak
A napokban a kerület német és szlovák nemzetiségi önkormányzata tar-
tott táncházakat az iskolásoknak. A német nemzetiségi önkormányzat 
szervezésében április 17-én és 18-án a Bajza utcai Általános Iskolában,
a szlovákéban április 19-én a Két Tannyelvűben tartottak táncházat.

és ide nem érdemes menni, mert nagy a 
lebukás kockázata, alapvetően azonban 
meghatározó visszatartó erőt a rendőri 
jelenlét, a járőrszolgálatok megfelelő ko-
ordinálása, az egyes alosztályok, a rend-
őrség és a közterület-felügyelők, a he-
lyi rendőrkapitányságok és a Budapes-
ti Rendőr-főkapitányság, az önkormány-
zat irányított együttműködése jelent. A 
bűncselekmények számának csökkenése 
részben a már említett jó szakmai mun-
ka, részben pedig egy nagyon tudatosan 
kialakított, folyamatosan az élet változá-
saihoz igazított bűnmegelőzési stratégia 
eredménye. Egy kerületi rendőrkapitány-
ság nem önálló sziget, a budapesti rend-
őr-főkapitányság része, ami viszont beta-
gozódik az országos rendőr-főkapitány-
ságba. Az irányítási szintek nem pusz-
tán rendelkezési jogosítványokat, hanem 
a közös célok eléréséhez rendelt erőket, 
koncepciókat is jelentenek. A belváro-
si kerületek, az V., a VI. és a VII. kerület 
ugyan önálló közigazgatási egység, de kö-
zösen gondolkodnak, hétről hétre, napról 
napra együttes erővel igyekszünk megol-
dani a szórakozónegyeddel járó, az abból 
fakadó problémákat.

– Néhány hónap múlva fél évtizede lesz, 
hogy a terézvárosi kapitányság élén áll. Mi-
lyen célokkal érkezett és azokat sikerült-e 
megvalósítani? 

– Első pillanattól kezdve nagy hang-
súlyt fektettem arra, hogy az állomá-
nyom tagjai munkájukat hivatástudat-
tal, szakszerűen és speciális szolgálta-
tásként végezzék. Ez utóbbit a magam 
részéről minőségi követelménynek tar-
tom, úgy gondolom, hogy a rendőrnek 
azt a többletjogosítványt, amit a törvény 
biztosít számára, nem a hatalmi pozíci-
ójának erősítésére, hanem a közjó érde-
kében kell használnia. A lakosság részé-
ről velünk szemben megnyilvánuló bi-
zalomból arra következtek, hogy ezt si-
került megvalósítani. Rendőrnek lenni 
nem egy 8–16 óráig tartó foglalatosság, 
hanem egy sok lemondást igénylő, ke-
mény munkával járó hivatás. A sok fia-
tal, agilis, jól képzett rendőrből álló ka-
pitányság számos olyan eredményt tud 
felmutatni, amelyek céljaim között sze-
repeltek, de a saját bizonyítványom kiál-
lítását inkább feletteseimre és a Terézvá-
rosban élőkre bíznám.

Jókedvűen tanulták a táncot
a két Tannyelvű diákjai

A német nemzetiségi osztályokba járó
bajzások vettek részt a programon
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Fórum az építési szabályzatról

A képviselő-testület a közelmúltban dön-
tött településrendezési eszközeinek felül-
vizsgálatáról, ennek keretében Terézváros 
Kerületi Építési Szabályzatának elkészíté-
séről is.

A dokumentum elkészítésének célja a 
magasabb rendű jogszabályokkal, így kü-
lönösen az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló törvény, a település-
kép védelméről szóló törvény, az országos 
településrendezési és építési követelmé-
nyekről szóló kormányrendelet, a Buda-
pest főváros rendezési szabályzatáról szóló 
rendelet, valamint a Budapest Főváros Te-
lepülésszerkezeti Tervével való összhang 
megteremtése.

A településfejlesztéssel, -rendezéssel 
és -képpel összefüggő partnerségi egyez-
tetés keretében megtartott lakossági fóru-
mon elsőként Czuppon Zsolt, a terézvá-
rosi képviselő-testület Városgazdálkodá-
si és Környezetvédelmi Bizottságának el-
nöke köszöntötte a megjelenteket. Mint 
mondta, a szóban forgó rendelet a tervek 
szerint novemberre készül majd el. Már 
most zajlanak az egyeztetések, ennek ke-
retében kéri ki az önkormányzat az itt 
élők véleményét, javaslatait is, amelyeket 
a későbbiekben igyekeznek beilleszteni a 
rendeletbe is.

Matus István, Terézváros főépítésze 
elöljáróban elmondta: a szabályzat el-
készítése során igen sok szempontot fi-

gyelembe kell venni. Ezek közül az egyik 
legfontosabb, hogy a VI. kerület nagy ré-
sze világörökségi terület, s ekképpen vé-
delmet élvez. Itt nem könnyű például az 
udvarok összenyitásával növelni a zöl fe-
lületeket, s a felújítások is szigorú szabá-
lyok között zajlanak. A következőkben 
a szakemberek részletesen ismertették a 
készülő szabályzat egyes elemeit, beszél-
tek a jelenleg meglévő körülményekről, 
amelyek építészeti szempontból meg-
határozók. Elhangzott egyebek mellett, 
hogy Terézvárosban alacsony a zöld fe-
lületek aránya, ám több értékes fasor-
ral is rendelkezik a kerület és a fakatasz-
terben minden egyedet nyilvántartanak. 
Megtudtuk, hogy a nagy forgalmú belvá-
rosi környezetben bizonyos csomópon-
toknál számítani kell a zajterhelésre és 

a légszennyezésre is. Érdekes tény, hogy 
a ligetes, fasorokkal rendelkező helyek 
hőmérséklete több fokkal alacsonyabb 
nyaranta is, mint a sűrűn lakott, beépí-
tett, szűk utcáké. Kerületünk értékei kö-
zé tartoznak a világörökség részét képe-
ző épületek, a közösségi közlekedési el-
látottság, illetve az értékes fasorok is.

A fórum végén a lakosság kérdéseket 
tehetett fel a szakembereknek. Néhányan 
a társasházak felújításának lehetőségeiről 
érdeklődtek, míg volt olyan kérdés, amely 
a parkolási anomáliák megszüntetésé-
re vonatkozott. Matus István főépítész el-
mondta, hogy a konkrét esetekről szívesen 
adnak felvilágosítást a lakosoknak, a par-
kolási gondok enyhítésére pedig az új épí-
tészeti szabályzat is tartalmaz majd aján-
lásokat.

Az önkormányzat lakossági fóru-
mot tartott a készülő kerületi épí-
tési szabályzatról április 16-án dél-
után az Eötvös10-ben. 

Matus istván főépítész a fórumon

Jókai tér: végéhez ért a tervezés

Bundula Csaba alpolgármester elöljáróban 
elmondta, május elejére elkészül a végleges 
kiviteli terv, amelyről éppen a fórum napján 
egyeztettek a terézvárosiak a fővárossal, s ott 
is elismerően nyilatkoztak az eddigi munká-
ról. Így csupán apróbb változtatásokkal, de 
az eddig ismert, a környék lakóival több fó-
rumon egyeztetett, kompromisszumos terv 

valósulhat meg. Új információ, hogy két be-
teg fát ki kell vágni a téren, ezt két függet-
len szakértő véleménye egyértelműen alátá-
masztotta. Ugyanakkor új fasort telepítenek 
a parkba, s összességében is nő majd a zöld 
felület a jelenlegihez képest.

A tervező, Szakács Barnabás részletesen, 
látványtervekkel mutatta be a Jókai tér ter-
vekben szereplő új arcát a fórum résztvevő-
inek. Mint megtudtuk, a lakók kérésének 
megfelelően egy toalett és egy őrbódé is fel-
épül majd, megvalósul a zöldfal, az olvasó-
sarok és a vízjátékot mutató medence is. A 

lakók kicsit megkésve ugyan, de a harma-
dik fórumra is hoztak új javaslatokat. Egyi-
kük a régi kerítést szerette volna viszontlát-
ni a téren, ám erre nincs lehetőség. A nem-
régiben felújított kerítést állítják majd visz-
sza. Egy másik hozzászóló a felülről jövő 
világítás helyett inkább oldalsó fényeket 
szeretett volna, ám az anyagi keretbe ez a 
variáció nem fér bele.

A fórumon kiderült, hogy a tervezés be-
fejeztével a feltételes közbeszerzést május-
ban kiírhatják, s a munkálatok ősszel kez-
dődhetnek.

A Jókai tér felújításának terveit is-
mertették azon a lakossági fóru-
mon, amelyet április 25-én tartot-
tak a polgármesteri hivatalban.
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Simonffy Márta, Terézváros alpolgármes-
tere köszöntő beszédében arról szólt, hogy 
166 évvel ezelőtt, 1852 januárjában bölcső-
deegylet alakult Pesten Majer István püspök 
és Forrayné Brunszvik Júlia – Brunszvik Te-
réz, az első magyar óvoda alapítója unoka-
húgának – támogatásával. A szakmai mai 
művelői ugyancsak fontos, felelősségteljes 
munkát végeznek, hiszen a kisgyermekek 
testi, lelki fejlesztése mellett a szülők bizal-
mát is ki kell vívniuk – hangsúlyozta az al-
polgármester, aki minden jelenlévőnek kö-
szönetet mondott áldozatos tevékenységé-
ért.

Horváth Zoltánnétól, a Terézvárosi Egye-
sített Bölcsődék vezetőjétől megtudtuk, hogy 
2010 óta ünnepeljük Magyarországon a böl-
csődék napját, s a terézvárosiak 2014 óta az 
Eötvös10-ben megtartott szakmai napokon 
gyűlnek össze az ünneplésre.

Ilyenkor adják át a kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó dolgozóknak az év kisgyer-
meknevelője díjakat. Idén sem történt ez 
másként. A címet a kollégák és vezetők javas-
lata alapján elnyerte Borbély Bernadett (Mi-
cimackó Bölcsőde), Papp Krisztina (Ficánka 
Bölcsőde), Palla Katalin (Csemetelak Böl-
csőde) és Radványiné Szász Gizella (Manó-
fészek Bölcsőde).

A kitüntetések átadása után Simonffy 
Márta alpolgármester ajándéka is a ne-
velőkhöz került. Ez pedig egy jól hasz-
nálható könyv, amely Lovász Hajnalka 
és Deliága Éva közös munkája. A szak-
mai nap résztvevői a következőkben dr. 
Márky Ádám orvos előadását hallhatták 
egy a mentális jólétre alapuló módszer-
ről, és a délutánt is együtt töltötték, im-
már kötetlen beszélgetéssel.

Ünnepeltek a bölcsődei dolgozók
A kerület bölcsődéiben dolgozókat jutalmazták április 21-én az Eötvös10-
ben tartott szakmai napon.

Terézvárosi 
gyerekek nyelvi 
tábora zadarban
Huszonegy kerületi gyerek és há-
rom tanár vett részt angol nyel-
vi táborban Terézváros testvérvá-
rosában, Zadarban április 23. és 
29. között. 

A már hagyományosnak mondható prog-
ram keretében ősszel Terézváros lát ven-
dégül horvát gyerekeket, tavasszal pedig 
az Adria-parti város fogad kerületi diáko-
kat. A cél az angol nyelv közös gyakorlá-
sán túl az, hogy a gyerekek megismerjék 
egymás történelmét, kultúráját, a fogadó 
város nevezetességeit.

Az idei tábor is a szokott rendben zaj-
lott, a csoport a tengerparti Youth Hostel 
Zadarban lakott. Az angol nyelvi foglal-
kozások túl ellátogattak Nin városába, 
a Paklenica Nemzeti Parkba, a Vrana-
tavi madárrezervátumba, megtekintették 
Benkovac várát és a rómaiak által alapí-
tott Asseria város romjait. Megismerked-
tek a fogadóiskolával, kosárlabdázhattak 
a város modern sportstadionjában, a Vá-
rosházán fogadta őket Zadar két alpolgár-
mestere, akik köszöntötték a magyar és 
horvát gyerekeket, valamint méltatták a 
program jelentőségét. Voltak a gyerekek 
jachtkiránduláson, és természetesen nem 
maradt ki a megmártózás a kissé még hű-
vös tengerben.

A gyermeki mosoly 
a legnagyobb ajándék 

PaPP krisztina, a Ficánka Bölcsőde daj-
kája (képünkön bal oldalon) elmondta, min-
dig is nagyon szerette a kisgyerekeket, így 
nem volt kérdés, hogy ilyen területen he-
lyezkedjen el. „A legszebb dolog, a legna-
gyobb ajándék a mi hivatásunkban a gye-
rekek mosolya, az ő boldogságuk. Ők még 
annyira tiszták és őszinték, minden percet 
élvezek, amit közöttük tölthetek” – sorol-
ta munkája szépségeit az év kisgyermek-
nevelője.

BorBély Bernadett, a Micimackó Böl-
csőde kisgyermeknevelője (képünkön jobb 
oldalon) érdeklődésünkre elmondta, hogy 
váratlanul érte a díj, de nagyon örül neki. 
leginkább attól boldog, hogy saját mun-
katársai szavazatai alapján nyerte el ezt 
az elismerést. A gyerekekre figyelni, őket 
megfelelően nevelni is komoly munka, de 
talán ennél is nehezebb a szülők bizalmá-
nak elnyerése, az ő megelégedettségük ki-
vívása – hallhattuk a megjutalmazott ne-
velőtől.

a Paklenica 
nemzeti Parkban

a tengerparton
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Már kaphatók a zeneakadémia legújabb bérle-
tei a 2018/2019-es évadjára. ezzel ismét szá-
mos műfaj kedvelőinek szeretnének kedves-
kedni, a barokktól napjaink zenéjéig, a dal mű-
fajától Mozart és schumann kamarazenéjé-
ig találhatnak kedvükre valót a kínálatból. idén 
avatják fel a zeneakadémia felújított orgoná-
ját, a most debütáló bérletben a „hangszerek 

királynőjének” minél több színét tervezik meg-
mutatni. A Tehetség kötelez koncertjein a ko-
rábbi évekhez hasonlóan a legígéretesebb nö-
vendékeiket mutatják be. A liszt-kukacok Aka-
démiája ezúttal az „isteni zenék” témáját járja 
körül, a különleges zenei élményre vágyók pedig 
már most biztosíthatják helyüket a kamara.hu 
fesztivál őszi koncertjeire.

születésnap
Faragó rozáliát, Hajdú károly-
nét és németH zoltánnét kilenc-
venedik születésnapja alkalmából 
köszöntötte simonffy Márta, a te-
rézvárosi önkormányzat humán te-
rületért felelős alpolgármestere a vá-
zsonyi vilmos idősek otthonában áp-
rilis 16-án. 

A rózsa utcai épület feldíszített 
klubszobájában az intézmény dolgo-
zói rozália, eszter és Júlia néni tisz-
teletére bensőséges hangulatú ün-
nepséget rendeztek. 

simonffy Márta köszöntőjében hangsúlyozta: mindazok, akik kilenc évtizedet tudnak maguk 
mögött, világ- és sorsfordító eseményeket éltek meg. Nemcsak a történelem állította ezt a generá-
ciót jó néhány próbatétel elé, de a mindennapi életben is olyan változások mentek végbe, amilye-
neket korábban elképzelni sem lehetett. Mint fogalmazott, az idő múlása különös dolog. Az ember 
a negyvenedik születésnapját életének fordulópontjaként éli meg, az ötvenediknél, a hatvanadik-
nál már csak egy legyintéssel veszi tudomásul az idő múlását. De amikor átlép a hetvenedik esz-
tendő küszöbén, sok minden megváltozik. A jövő tervezgetése háttérbe szorul, a jelen, a megélt 
pillanat pedig felértékelődik. éppen ezért az ünnepelteknek azt kívánta, hogy találjanak minden-
napjukban valami szépet, értékeset. Forduljanak szeretettel a világ és a körülöttük élők felé!

somogyi Bernadett, az intézmény vezetője is szeretettel köszöntötte a születésnapjukat ün-
neplőket, majd néhány gondolat erejéig kitért arra, milyen jó, ha az ember idős korára nem ma-
rad magára, hanem egy odafigyelő, gondoskodó közösségben él. 

Az ünnepeltek meghatódva vették át az alpolgármestertől az ajándékokat, majd az otthon-
ban töltött évekről, családjukról, a régi időkről meséltek.

Az ünnepeltek az önkormányzat ajándékai mellett megkapták orbán viktor miniszterelnök köszön-
tőlevelét, valamint Hassay zsófia, Terézváros polgármesterének oklevelét.

Kaphatók a zeneakadémia bérletei 

FelFöldi anikó 80 Az Amerikai Komédia című szvingjáték alatt köszöntötték a pá-
lyatársak és a közönség a Kálmán imre Teátrumban Felföldi Anikót 80. születésnapja alkal-
mából, aki 61 éve szolgálja az operettszínházat. 

lapunk szerzőinek 
könyvei 
a Könyvfesztiválon
A Terézváros magazin és a Teréz-
városi Kalendárium három állandó 
szerzőjének most megjelent köny-
vét is bemutatták a 25. Budapesti 
Nemzetközi Könyvfesztiválon. 

Nagy érdeklődés mellett mutatták be április 22-
én száraz Miklós György osztozkodók, valamint 
Ferdinándy György vadnyugati origó című köny-
vét a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivá-
lon, ahol a dedikáció alatt hosszú sorok kígyóz-
tak, és a velük való beszélgetésen megtelt az 
osztovits levente terem. A Karafiáth orsolya 
íróval folytatott beszélgetésből például meg-
tudtuk, hogy száraz édesapja egész életében 
megvetette a szerencsejátékot, nem tudott se 
kártyázni, se malmozni, és nem lottózott, mert 
azt férfiatlannak tartotta. 

– Azóta, úgy negyven éve, lelkiismeret-fur-
dalásom van, ha lottószelvényt veszek – mond-
ta az író, aki legújabb regényében egy hatalmas 
lottónyeremény körül kialakult igen izgalmas 
történetet dolgoz fel. Az osztozkodókban van 
egy figyelemre méltó gondolat: „Az igazán nagy 
pénz olyan, mint a nagy szerelem. Összenősz 
vele. Mindegy, hogy jutottál hozzá, azt hiszed, 
a részeddé lett. Ha elveszíted, és túléled, meg-
érted, hogy nem ő volt a tiéd, hanem te az övé.” 
A könyv olvasása után bizonyára sokan mégis a 
lottózóban kötnek ki… 

Ferdinándy György arról beszélt, hogy tá-
vol hazájától – puerto ricóban élt évtizedekig 
– a magyar nyelv tartotta karban, holott sokáig 
franciául írt. 

– Mindent megírtam, csak a legfontosab-
bat, a kezdeteket nem. például azt, hogy író-
nak készültem minden erőmmel. és hogy haza 
akartam jönni. ebben a könyvben csak a szép-
re emlékezem, ami elviselhetetlen, elfeledem – 
mondta a 80 éves író. Mindkét könyvet a scolar 
Kiadó adta ki.

n
április 20-án a Kner teremben mutatták be Csi-
kós Attila vidámpark című novelláskötetét, 
amely a Kortárs kiadó gondozásában jelent meg. 
(Ajánlónk a 19. oldalon olvasható.)

(temesi)
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Kukákat gyújtottak fel
Garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás s. Hajnalka 25 éves budapesti la-
kos és r. zsigmond 17 éves budapesti lakos, valamint eddig ismeretlen társuk ellen, akik megala-
pozottan gyanúsíthatók azzal, hogy április 9-én hajnalban, az Andrássy úton gyalogosan haladtak 
több társukkal együtt a Deák tér felől az oktogon tér irányába, és az Andrássy úton egy, a Teréz kör-
úton négy, az oktogon téren két szemeteskukát felgyújtottak, majd továbbsétáltak. A szemetese-
ket a járókelők és a kiérkező rendőrök oltották el. A fent nevezetteket a bűncselekmény elköveté-
se után a rendőrjárőrök elfogták, harmadik társuk a helyszínről elmenekült. A cselekmény a járóke-
lőkben félelmet és megbotránkozást keltett. Az elkövetőket a járőrök a vi. kerületi rendőrkapitány-
ságra állították elő, ahol gyanúsítottkénti kihallgatásukra került sor. Az eljárás során a rendőrség az 
elkövetők bíróság elé állítását tervezi.

Megrongáltak egy autót
egy ismeretlen férfi április 11-én 19.03-kor az Aradi utcában megrongált egy 
autót. Az ismeretlen elkövetőről felvételek készültek. A férfi 30 év körüli, 
körülbelül 180 centiméter magas, vékony testalkatú, fekete hajú. A bűncse-
lekmény elkövetéskor fekete kabátot, szürke pulóvert és kék farmernadrá-
got viselt. 

Betörőket keres a rendőrség
ismeretlen tettesek április 16-án hajnalban a révay utcában található 
egyik vendéglátóhelyre ajtóbefeszítéssel behatoltak és onnan 53 ezer fo-
rint készpénzt tulajdonítottak el.

A Budapesti rendőr-főkapitányság vi. kerületi rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a felvéte-
leken látható embereket felismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási helyükkel vagy a 
bűncselekményekkel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése 
mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöldszámán, 
a 107 vagy 112 központi segélyhívó számok valamelyikén.

A renDőrséG Hírei
Magyar–amerikai 
könyv: portál

Tal M. Klein szülei Munkácsról kerültek ki Ame-
rikába, ő pedig zenei producerként, informati-
kusként és íróként keresi kenyerét. portál cí-
mű könyve nagy siker az amerikai kontinensen 
– hamarosan film is készül belőle –, Magyar-
országon a Metropolis Media Group Kft. adta 
ki a 25. Budapesti nemzetközi Könyvfesztivál 
alkalmából, és itt, valamint a Magyar írószö-
vetség ex libris Könyvtárában tartott író-ol-
vasó találkozón dedikálta. Az író elmondta la-
punknak, hogy regénye egy időutazás, hiszen 
2147-ben játszódik, amikor a közlekedés ideá-
lis módja a teleportáció, amelyet nagyhatalmú 
vállalatok irányítanak. (Képünkön az író – bal 
oldalon – és Burger istván, a könyv kiadója.)

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT! 
06-30-709-11-02  

facebook.com/drolahlajos
drolahlajos@dkp.hu

45.85%-OS 
szavazati aránnyal

2018–2022 KÖZÖTT 
Terézváros országgyűlési képviselője

KÖSZÖNÖM!NÖM!
DR. OLÁH LAJOS

Én ebben az új ciklusban is 
Terézváros minden 

lakóját képviselni fogom!
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– Januárban ünnepelte 75. születésnap-
ját, és akkor úgy nyilatkozott, hogy min-
dent elért már, több díjat kapott, de a Já-
szai Mari- és a többi mellé a Kossuth-díj 
még nagyon hiányzik…
– A születésnapomon természetesen még 
nem tudtam arról, hogy hamarosan teljesül 
a vágyam, hiszen csak egy hónapra rá érte-
sítettek a hatalmas elismerésről. Örömöm-
ben majd kiugrottam a bőrömből, mert ezt 
tartom életművem megkoronázásának. A 
világ tetején érzem most magam, ahol rep-
kedek a boldogságtól, és remélem, még so-
káig így lesz, de azért a földön járok… 

– Nem egyedül „repked”, hiszen egyik 
legjobb barátja, Tordai Teri is ebben a 
nagy elismerésben részesült. Egy szín-
ház életében ritka, hogy egyszerre két 
tagja is Kossuth-díjat kapjon. Az Újszín-
háznál ez most megtörtént, ráadásul két 
olyan színésszel, akik évtizedek óta jó-
ban vannak, sőt szeretik egymást… 

– Külön öröm, büszkeség zámomra, hogy 
Terivel együtt ünnepeltek bennünket a Par-
lamentben. A közönség szeret bennünket, 
ez a lényeg. Sose volt köztünk szakmai fél-
tékenység.

– Még abban a darabban sem, ami szí-
nésznőkről szól, és április elején volt a 
bemutatója? „A két színésznő társbér-
lete kacagtatóan szatirikus helyzetek, 
nosztalgikus visszaemlékezések és tra-
gikomikus sorsfordulatok kavargó for-
gatagává válik” – olvasható a beharan-
gozóban.
– A Zserbótangó című tragikomédiát Békés-
csaba után nálunk, az Újszínházban mutatták 
be, a premier a Keresztény Színházi Fesztivá-
lon volt. Kamilla – akit én játszom – polgári 
családból származó, jó kedélyű, örökmozgó 
hölgy, aki sikeres komikaként dolgozta vé-
gig az életét vidéki színházaknál. Klári – Tor-
dai Teri – szintén polgárlány, de szegény csa-
ládból indult a színészi pályán, s lett ünnepelt 

tragika. Egymással és egymás múltjával vetél-
kedünk több mint két órán keresztül, de az 
az egymásrautaltság, a kompromisszumok-
kal teli élethelyzet lassan erős szövetséget ko-
vácsol köztünk. Annyit azért még elárulha-
tok, hogy a két asszony sorsába belefonódik a 
korukbéli főbérlőnő élete, Etelkáé is, aki vala-
ha maga is színi pályára készült, ám a művé-
szet helyett végül egy egészen más női szerep 
jutott neki: civil élet egy orvos feleségeként, 
majd özvegyeként az örökségül szolgáló lakás 
kiadásából igyekszik fenntartani magát. Má-
sik kortársunk, barátunk, Bordán Irén játsz-
sza. Örömmel játszunk együtt, akár vetélytárs-
ként is, vetélytársakat alakítva... Különben na-
gyon jó volt a hangulat és az összhang közöt-
tünk már a próbákon is, s élveztük, élvezzük a 
közös munkát, ami reméljük, „lejön” a közön-
ségnek is az előadások alatt. 

– Biztos, hogy „lejön”, mert már most si-
keres a darab, telt házak előtt játsszák, 
mint a többit, amelyekben játszik. Ho-
gyan győzi a munkát? Az Újszínházon kí-
vül hány darabban és színházban örven-
dezteti meg a közönséget?
– Magam sem tudom, mert tényleg, ki sem 
látszom a munkából. Az anyaszínházam-
ban, az Újszínházban, a Zserbótangón kívül 
a Béresben, a Sári bíróban, a Hangemberek-
ben vagyok látható, de az önálló estemen, a 
Meddig vagyok?! címűn is.

– Reméljük, még nagyon sokáig…
– Ebben én is bízom, mert tele vagyok vita-
litással. Még nem is mondtam, hogy az Új-
színházon kívül az Éless Színben és a Kör-
úti Színházban is játszom néhány darabban. 
Úgy látszik, még jól bírom, igaz, csak negy-
venévesnek érzem magam.

– Nemrég komoly műtéten esett át…
– Csípőműtéten, ami persze korlátozza a 
mozgásomat, nem dobálhatom már úgy a 
lábam, ahogy régen… Színpadon ez kicsit 
zavar, különösen, ha egy darabban táncolni 
kell, úgy teszek, mintha táncolnék. Nem ve-
szélytelen ez, mert ha megfeledkezem ma-
gamról, komoly problémák adódhatnak. 
Egyébként, ne feledje, hogy én balett-tán-
cosként kezdtem művészi pályafutásomat, és 
mindig rengeteget mozogtam. Talán innen is 
van az energiám – s persze a családomtól! –, 
ami még most is ilyen aktívvá tesz…

Fiatalos, ragyog a boldogságtól, ki se látszik a munkából. Esz-
tergályos Cecília korát meghazudtoló aktivitással tölti napjait, 
járja az országot, színházról színházra „száguld”, számos sze-
repben számos jellemet formál meg. Elégedett a sorsával, él-hal 
a családjáért, a színészetért, személyiségével estéről estére el-
varázsolja az embereket. A neves színésznek a tavasz meghoz-
ta élete talán legnagyobb elismerését, március 15-én megkapta 
a Kossuth-díjat, amiről régóta álmodott.

Aki sugárzik a boldogságtól 
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– Tényleg, hogyan vált balett-táncosból 
színművésszé?
– Ezt már annyiszor elmondtam, de szí-
vesen beszélek róla. Alig múltam hétéves, 

amikor balettozni kezdtem, le is diplomáz-
tam táncművészként, majd a Pécsi Baletthez 
kerültem alapító tagként, ahol három évet 
töltöttem. Hosszú volna elmondani, mi-
ért hagytam ott, de az egyik oka, hogy Sza-
bó Istvánnak köszönhetően belekóstoltam a 
film világába, velem forgatta a Te című rö-
vidfilmjét, és szerepet kaptam több darab-
ban is. Megtetszett a színészet, és jelentkez-
tem a Színművészeti Főiskolára, amelyre el-
sőre felvettek. Innen már közismert a pálya-
futásom, a diploma után, éppen ötven éve 
a Tháliába hívott Kazimir Károly, ahol egy 
hosszú időszakot töltöttem. Ő, Vámos Lász-
ló és Léner Péter igazgató-rendező meghatá-
rozó az életemben, ahogyan a jelenlegi igaz-
gatóm, Dörner György is. Milyen érdekes, 
ugyanabban az épületben kezdtem annak 
idején a színészi pályafutásomat, ahol most 
az Újszínház van.

– Volt egy nagy kalandja is az életében, 
a kilencvenes években, amikor egy szap-
panoperában, a Família Kft.-ben főszere-
pet játszott. Szép anyukaként vált igazán 
népszerűvé. 
– Nagyon szerettem ezt a figurát és nagyon 
jó hangulatú forgatások voltak, azt hittem, 
örökké tartanak. Csaknem kilenc évig tar-
tott, de Szép anyukaként szép emlékeim ma-
radtak róla. Ma is szívesen megnézem, ha 
valamelyik csatornán rábukkanok. 

– Kiállításokra is szívesen jár?
– Értem, mire céloz, de most nincs időm 
festeni, kerámiákat készíteni, talán majd a 
nyáron. Egy-egy kiállítás megrendezése sok 
munkával és izgalommal jár, de most leköt-
nek a színházi feladatok, szinte minden este 
játszom. Amíg bírom, csinálom!

– Mire vágyik még, vannak még álmai?
– Egészségre, békére, szeretetre, feladatra 
vágyom.

Temesi lászló

Aki sugárzik a boldogságtól 
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.

Pályafutás, elismerések  
Az 1974-ben Jászai mari-díjat kapott színész, érdemes és kiváló, Kossuth-díjas művész 1960-ban 
végzett az állami Balettintézetben, majd három esztendőn keresztül a pécsi Balett táncosa volt. 
A színház- és Filmművészeti Főiskola színművész szakán is diplomát szerzett 1968-ban, s a Thá-
lia színházhoz szerződött, ahol tizenhat évet töltött el. A Nemzeti színháznak 1984–1990 között 
volt tagja. Jelenleg, 2014-től, az Újszínház társulatához tartozik, de több színházban is játszik. 130 
színházi főszerep áll mögötte és több filmben, illetve tévéfilmben szerepelt, például Te, Tücsök, 
Aranyfej, Ajándék ez a nap, BUéK, mit csinált a felesége 3-tól 5-ig?, illatos út a semmibe, Fiúk a 
térről, Boldog születésnapot marylin, Felhőjáték, régi idő focija, Bors, Felelet, de a legnagyobb 
népszerűséget a kilencvenes években forgatott Família Kft. című sorozatban szerezte szép ági-
ca alakításával. A filmkritikusok díját kétszer nyerte el, 1979-ben és 1981-ben, a san remó-i Film-
fesztiválon a legjobb női alakítás díját kapta 1981-ben.
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A nyitó napon két színdarabot láthat-
tunk: a nagyszínpadon a Szatmárnéme-
ti Északi Színház Harag György Társula-
ta Shakespeare klasszikusát, a Tévedések 
vígjátékát, az Arizona Stúdióban pedig a 
Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar 
Színház játékát, A tavasz ébredését. Mi-
ért ordítozik velem ez a nő? Vajon mit 
akar tőlem? Ha tényleg ő a hites felesé-
gem, csakis álmomban vehettem el… A 
nő és férfi kapcsolatáról szóló klasszikus 
művet dolgozta fel a szatmárnémeti tár-
sulat nagyon modern módon. Alig lehe-
tett ráismerni a Shakespeare-műre, de el 
kell ismerni, bravúros volt a modernizált 
szöveg, amelyet mai öltözékben adtak elő 
a kitűnő színészek.

Másnap szintén két előadás került szín-
re, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Szín-
ház Molnár Ferenc Liliomja és Németh 
Ákos vígjátéka, az Autótolvajok a Zentai 
Magyar Kamaraszínházzal. Ez utóbbit a 
szerző is rendezte, s darabjában egy vajda-
sági káosznak lehettünk tanúi, ahol a csa-

lád nélkül felnőtt csavargók különféle bű-
nöket – többek között autólopást – követ-
nek el. A komoly témát a humor oldja.

A következő nap a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem produkciója, az Au-
gusztus, míg Ibsen drámája, a Hedda 
Gabler a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulatával volt lát-
ható, 21-én a Csíki Játékszín előadásában 
Az öldöklés istenét, a gyergyószentmikló-
si Figura Stúdió Színházzal pedig a Phaed-
rát tekinthettük meg. A szemle záró pro-
dukciójaként 22-én a Kassai Thália Szín-
ház adta elő Myka Myllyaho Káoszát.

– A szemle legfontosabb érdeme, hogy 
a budapesti nézők ízelítőt kaphattak abból 
az élményből, amelyet a szerb, a román és 
a szlovák színházi kultúrák nyújthatnak a 
közös, magyar nyelven – mondta Bocsárdi 
László, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron 
Színház igazgatója. S az is kiderült az öt 
nap alatt, hogy határtalanul tehetségesek a 
határon túli színészek.

(Temesi)

A Határon Túli Magyar Színházak Szemléjén április 18–22. között ki-
lenc előadást tekinthetett meg a közönség, valamennyit telt ház előtt 
játszották. Az idén is kiderült, mennyi tehetséges magyar színész van 
a határon túl is. 

magyar színházak 
szemléje a Tháliában

„Fel kell ébrednie 
európa népeinek!”
Európa keresztény kontinens, 
vallásunk kulturális értékei fel-
lelhetők a különféle színhá-
zi előadásokban. Ennek éppen 
most, a kontinenst sújtó migrá-
ciós válság idején van különö-
sen nagy jelentősége, így a ha-
gyományos Keresztény Színhá-
zi Fesztiválnak is, amelyet ápri-
lis 6–13. között rendeztek meg 
ötödik alkalommal az Újszín-
házban.

A fesztivál célja minden évben, hogy a 
színes és változatos programokkal minél 
szélesebb réteghez szóljon a színház nyel-
vén és eszközeivel, s minden korosztályt 
megszólítson, ezért a repertoárból most 
sem hiányozhattak a zenés és táncos ele-
mek. Egy új darabbal, a Zserbótangóval 
kezdődött a színházi hét, a Bizánccal foly-
tatódott – mindkettő az Újszínház pro-
dukciója –, de láthattuk többek között a  
Legyetek jók, ha tudtok, a Pilátus éjszaká-
ja, A Halottak napjától Virágvasárnapig és 
a Gerendák című előadást, valamint vol-
tak kiállítások és koncertek is. Ismét el-
jött Böjte Csaba a színjátszó gyerekeivel, 
akik szívhez szóló produkciójukkal nagy 
tetszést arattak. A ferences rendi szerze-
tes gyerekeinek előadása iránt az elmúlt 
évben is hatalmas volt az érdeklődés, ami 
nem csoda, hiszen a darabok olyan érté-
keket közvetítenek, amelyek bárki szá-
mára irányadók lehetnek, kortól, nemtől, 
vallási hovatartozástól függetlenül. 

„A szakralitás a dráma születése óta 
jelen van az eljátszott történetekben, a 
misztérium, a jó és a rossz harca alapve-
tés a színdarabokban” – hallottuk az egy-
hetes Keresztény Színházi Fesztivál zá-
rónapján a Bubik István Stúdiószínpa-
don, ahol a művészet és a szakralitás vi-
szonyáról tartott szakmai beszélgetést a 
közönségnak Dörner György színész-
igazgató, Kerényi Imre rendező, Pajor 
András atya, Bogár László közgazdász és 
Takaró Mihály irodalomtörténész. Az est 
végkicsengése a következő volt: „Fel kell 
ébrednie Európa népeinek! Nem véde-
ni kell kontinensünkön a kereszténysé-
get, hanem élni, mert most dől el, hogy 
megmarad-e Európa kereszténynek vagy 
nem!”

T. l.

Jelenet az Autótolvajok
című darabból
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vidámpark

Csikós ATTilA

vidámpArk

korTárs kiAdó, 

2018

133 oldAl

2500 FT

Filozófusok és filozofikus hajlamú kocs-
matöltelékek vallják, hogy a Vidámpark 
az egyik legszomorúbb emberi helyszín, a 
céltalan és költséges mulatozás, az erőlte-
tett és harsány, minden áron derű, a pén-
zen vett jókedv színtere. Ahogy sok gye-
rek – és felnőtt – a bohóctól is retteg. Hi-
szen átvernek, becsapnak, lépre csalnak 
minket. A nevetősre festett hatalmas száj-
ban ott látjuk az igazi szájukat, ami nem 
nevet.

Talán ezzel magyarázhatjuk Csikós At-
tila szép novelláskötetének a címét. Ez-
zel a kettősséggel. Ami különben az egész 
könyvön végigvonul. Fájdalom és öröm. 
Nyomor és a mélyén felcsillanó emberi te-
kintet. Múltba révedő, céltalanul lődörgő 
hősök, akikről aztán mégis kiderül, hogy 
ha nem is tartanak sehová, de azért vala-
hol vannak. Omlatag bérkaszárnyák hát-
só udvaraiban, az ecetfás udvarra, a mar-
jult rácsozatú függőfolyosóra nyíló kam-
rácskákban. Poros-pókhálós vénkisasszo-
nyok, idült alkoholisták, joviális öregurak 
és morózus, idejükből kipottyant, hajdani 
zsiványok. Csupa-csupa tántorgó, bukott 
alak, vesztese az életnek, a térért, a levegő-
ért folyó örök harcnak. Alig, hogy megis-
merjük őket, az író-varázsló már el is tűn-
teti előlünk őket, hogy a bérkaszárnyából, 
a körúti olcsó kocsmából egy vidéki szín-
ház pergő vakolatú színészházába röpít-
sen minket, ahol aztán újabb ködlovagok, 
álomvigécek tűnnek fel, szerencsések, akik 
a szerencsétlenségükben is elégedettek, és 
szerencsétlenek, akik a szerencséjüket is 
búskomoran élik meg.

Csikós Attilában Krúdy Gyula és Mán-
dy Iván után megint avatott éjszakai csa-
vargó krónikása akadt a szomorkás esők 
öntözte Pestnek, Budának, Óbudának.

De ne fogadják el azt, amit állítok! Ne 
higgyenek nekem! Gyanakodjanak, ve-
gyék meg a könyvet, és ellenőrizzék, hogy 
igaz-e, amit a barátról és írótársról írok.

szmgy

éves vagyok és eszembe jut néha, hogy nemcsak pincelabirintusokról meg idegen város-
okról álmodtam gyerekkoromban – de néha még később is –, hanem arról is, hogy erdei 
remete vagyok. Vadont bújó csavargó, akinek nincsen órája. Forrásra hajol és mézet csen 
a vadméhektől. Nem tudja, hányadika van, azt is csak sejti – a szedres virágzásából, a ka-
kukkszóból meg a szürke trombitagomba megjelenéséből –, milyen hónap van. Mind-
egy. Ismerni kell az erdő óráját. Február végén nyit a kék csillagvirág. Az első füstifecskék 
március végét, a fülemüle énekének első akkordjai április elejét jelzik. Szentgyörgy nap-
ján kivirít a gyöngyvirág, júniusra beérik a szamóca. Július-augusztus fordulóján ízesedik 
az áfonya és a délnek húzó varjúcsapatok károgásából sejteni lehet, hogy itt a szeptember.

Az erdei barangoló egyszerre részesedik az óriások meg a törpék világának titkaiból. Mint-
ha Gulliver egy időben kószálna Lilliputban és Brobdingnagban. A faóriások tövében álldo-
gálva közelebb érezheti magát az „erősebb hatalomhoz”, hiszen a fák időszámítása inkább lét- 
mintsem életszerű. Viszont a fa kérgén hangyák pöttöm menete kanyarog, a bámészkodó ga-
rabonciás ujja hegyére pedig rebbenő fátyolka ül – súlya kevésnél kevesebb, teste üvegszerű és 
nehéz elképzelni, hogy akkurátus erek és vezetékek járják át, pedig úgy kell lennie.

Sokszor elképzeltem, ahogy nyárra viskót eszkábálok magamnak a patakparton. Se madza-
gom, se szögem nincs hozzá. Borostyán- meg iszalagindát kell használni helyettük. Kikeresni 
négy karcsú és közeli fatörzset, melyek a négy tartópillért adják. Közibük rudakat ásni függőle-
gesen a földbe – ásó nélkül bajos ugyan, de talán éles kövek megteszik. Ezeket az „oszlopokat” 
indákkal kell rögzíteni, esetleg agyaggal is megtapasztani. A tető is vastagabb rudakból készül, 
melyekre – kissé billenten és „pikkelyesen rakva”, valahogy úgy, mint a cserepet szokták – faké-
reg kerül, hogy a viskó belseje át ne ázzon. Ormótlan tákolmány lenne, kétségtelen – sose pró-
báltam megcsinálni, csak gondolatban. Azon sem tűnődtem el hosszabban, mi lenne velem té-
len, csak az foglalkoztatott, hogyan bújnám az erdőt.

Néha eszembe jutott, képes volnék-e minden szerszám nélkül végére járni egy ilyen kunyhó-
nak. Olykor legyintettem magamban: marhaság. Nem volna se ruhám, se cipőm. Leromlanék az 
örökös gyümölcs-, gomba- és vadszederkoszton, bár horgásznom épp lehetne. Persze: pisztrán-
gozni a patak zúgóinál. Nem műléggyel, hanem igazival. Hogy miből volna a zsinegem, nem tu-
dom, de a hullámokra ejteném a kapálódzó szöcskét vagy a zöld legyet. Aztán nyárson pirosra 
sütném a halakat. A tűzgyújtást – amikor Dunaharasztin sátortáboroztunk néha – megtanultam. 
Napfény kellett hozzá, néhány száraz fűszál, egy avarcsomó meg a szemüvegem. Némi türelem-
játék után előbb füstölni kezdett, majd fellángolt a sárga fűszál meg a zörgő falevél.

A völgyeket meg a patakpartokat képzeletben gyakran bejártam. Olyan csörgedező vize-
ket képzeltem a bükkök alá, amilyeneket csak akartam. Néha – a Mátrában járva – találtam is 
hozzájuk hasonlót. Mintha ezek a gyökerek közt kanyargó vizek jelentek volna meg álmaim-
ban. A medrükben kövek, szakadó partjukon málnabozót, alább lapulevelek. Néhol kiöblösöd-
nek és meglassulnak. Tükrükön molnárkák futkosnak és a mezsgyén, melyet őzek taposhattak, 
sárgafekete szalamandra cammog. Barázdabillegető járja örök egyensúlytáncát a kövek hátán.

E képzeletbeli bolyongás közben hullott szarvasagancsot is találtam, de még titkos barlan-
got is, melyet eltakartak a kökénybokrok. Hideg leheletük vonzott is, taszított is. Előttem a 
mezsgyén vaddisznótrágya, körülötte csillogó-kék galacsinhajtók. Odébb, a vaddisznók feltúr-
ta avarban diónyi szarvasgomba.

A szurdokban lopakodni szoktam. Ez derűs alaphangulatomtól idegen birodalom. Ugyanazt 
érzem itt, amit a rókalyuknál. Mintha figyelne valaki. Biztos figyel is. Rovar vagy madár. Az erdei 
barangolások közben találok néha egy-egy romot. Egymásra torlódott kövek – időnként még az 
is bizonytalan, öreg épület maradványára bukkantam-e vagy épp természeti képződmény járat-
ja velem a bolondját. A völgy mélyén, melyre ráhabzott rég a szederdzsungel, öreg temető lapul.

Falu nem tartozik hozzá – rég emléktelenné porlott már a neve is, de az öreg fejfák ki-
merednek az indaszövevényből. A föld kivet időnként magából egy-egy lábszárcsontot. A 
mohos kőkereszteken kopott betűk töredékei, JOB, FI, GSZI és piros bogarak. Az erdőben 
barangolva érteni szoktam a hangokat is. Tücsökciriptől bagolyhuhogásig. Mint az állatok 
nyelvén tudó mesebeli juhászlegény. Nincs ebben semmi ördöngösség. A rovarok, madarak 
és állatok hangja kevésnél kevesebb. Nincs mit megfejteni rajta. Arról tudósít, ami van. Tél 
vagy nyár, éhség és derű, fény meg árnyék.

szepesi Attila

Hatvanöt 
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A salamancai jezsuitáknál nevelkedett 
spanyol költő és drámaíró, Pedro Calde-
rón de la Barca hőse, Segismundo így ke-
sereg:

„Mi az élet? Őrület.
Mi az élet? Hangulat.

Látszat, árnyék, kábulat.
Legfőbb jói: semmiségek;
Mert álom a teljes élet,

Holmi álom álma csak!”

Krúdy Gyula elkölcsönzi novellaköte-
téhez a hajdani spanyol szerző dráma-
címét, és a fentebbi sorokat novelláskö-
tete (Az élet álom) elejére illeszti mottó 
gyanánt. Kosztolányi Dezső így méltatja 
1932-ben az „öreg”, akkoriban már bete-
geskedő, éppen csak hogy nem nyomor-
gó, szinte elfeledett, ötvenkét esztendős 
Krúdyt: „ő a félmúlt és a régmúlt lírai ál-
modója, a gyermekkorba, sőt, a csecse-
mőkorba visszanyúló, elemezhetetlenül 
furcsa és finom emlékekkel, melyeket 
csak egy költő fejezhet ki közvetlenül. 

Tájai mintha örök holdfényben fürödné-
nek”. Kárpáti Aurél, a kor egyik ismert 
kritikusa is ugyanezt erősíti meg: „nem 
tudok még egy írót, akinek fantáziája, ví-
ziós ereje és kifejező készsége olyan köz-
vetlen kapcsolatot tartana az álommal, 
mint Krúdy Gyuláé. Az álom színessége, 
gazdagsága, képet képre váltó könnyed-
sége és szinte zenei hullámzása jellemzi 
elsősorban alkotó művészetét”.

Vajon másként álmodtak az ódon Pest-
Budán, mint az ifjú Budapesten? És másként 
a hegy-völgyes, zegzugos Budán, mint a sík, 
modern Pesten? Csak a díszlet változott? A 
divat, a plakátok, a szobrok, az utcanevek? 
Az emberi lélek nem? Mert ha az nem válto-
zott, akkor nem változtak az álmok sem. De 
ne találgassunk tovább, beszéljünk a képek-
ről és a címben foglaltakról.

Pesti álmok
A zenés-táncos varietét 1965. szeptember 
9-én mutatták be a Teréz körút 48. (régen 
Lenin körút 106.) szám alatti Kamara Va-
rieté (ma Játékszín) színpadán. Rendező-

je Gyökössy Zsolt volt, a műsorban sokak 
mellett fellépett Toldi Mária, Medveczky 
Ilona, a Metró együttes (Sztevanovity Zo-
rán és Dusán, Brunner Győző, Bokány 
Ferenc) is.
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ismét az álmokról
ezen újság hasábjain számtalan alkalommal esett már szó az álmokról. 
Felszabadító, szép álmokról, izgalmasakról, bús vagy víg jövendőt jós-
lókról, lázálmok Atlaszáról, grandiózus álomfejtőkről, bibliai Józsefről, 
Freudról és Jungról is.

medveczky ilona
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A szocializmus közepén, a forrada-
lom után kilenc évvel is álmodtak és ál-
modoztak az emberek. És éltek is. Él-
ni akartak. Próbáltak. Élni és nevetni. A 
műsor Hegedűs István által készített pla-
kátján két alak látható: egy turbános fér-
fi és egy bikinis nő az akkori Magyaror-
szág legnagyobb címletű papírpénzén, 
egy százforintos bankjegyen mint va-
rázsszőnyegen repül a Parlament kupo-
lája és a pesti háztetők fölött a mesék és 
álmok birodalmába…

Hogy maga a műsor milyen színvo-
nalú volt? Ki tudja, bizonyára olyan lehe-
tett, mint a legtöbb hasonló produkció, né-
hol fergeteges, másutt lapos vagy andalító. 
Mindegy, az emberek nevettek, mert az em-
berek nevetni akarnak, és nevetnek is, még 
ha nincs is rá okuk, talán éppen akkor ne-
vetnek a legharsányabban, amikor sírniuk 
kéne. Brand István köszöntötte a közönsé-
get, aztán jöttek az álomírások: Csizmarek 
Mátyás Férfiálom, Egy kis álomjazz és Lot-
tóálom című kabaréjelenete, Heves Ferenc-
től Az alkimista, Tardos Pétertől Az érte-
kezlet alatt, Harsányi Bélától a Vágyálom 
Szalon című tréfás jelenet, közben villám-
tréfák rövid sorozatai ropogtak, a közönség 
pedig az oldalát fogta, úgy röhögött. A kon-
feransz Kaposy Miklós volt – a Rádió Ka-

barészínház és a Karinthy Színpad egyik le-
gendás megalapítója –, akinek akkoriban 
pontos i-vel írták a nevét.

Koncz Zsuzsa így emlékszik vissza a pro-
dukcióra: „179-szer léptünk fel a Pesti ál-
mok című előadásban, azt hiszem, az egyik 

dalom a Puppet On a String című Sandy 
Shaw-szám volt. Itt látott először énekelni 
Bors Jenő, a hanglemezgyár igazgatója, és 
az ő személyes felkérésének köszönhettem 
az első kislemezfelvételeimet.”

szalay györgy

medveczky ilona

toldi mária

koncz Zsuzsa és a metró együttes

Fotók: Fortepan

TerezVaros_20180430_20-21.indd   3 2018. 04. 30.   22:19:53



22  ÉTLAPOZÓ Terézváros 2018. április 30. Terézváros 2018. április 30. kOnyhA 23

Sokszor hallom étteremügyben, hogy a 
Liszt Ferenc tér a kerület alfája és ómegá-
ja. Már több éttermi cikkben is írtam ró-
la, hogy ez mennyire nem így van, és hogy 
nem árt, ha a megszokott útvonalainktól 
eltérően is sétálunk néha, mert valódi kin-
csekre bukkanhat így az ember. 

A Paulay utca (egyébként Liszt Ferenc 
térhez közeli) sarkán egy apró, de nagyon 
izgalmas helyet találtam a napokban. Itt 
korábban is étterem volt, és bár elsőre 
„csak” kávézónak tűnik a hely, egy tün-
déri bisztrót rejt. Az ajtóban, a teraszt pó-
tolandó, székek és asztalok várják az ar-
ra járókat, ha csak szomjasak. A hangula-
tos és nagyon kreatívan berendezett belső 

térben viszont már ízlésesen terített bár-
pult, színes poharakkal, kellemes fények-
kel, sok gyertyával azok számára, akik en-
nének is. 

A hely adottságaihoz mérten természe-
tesen az étlap viszonylag szűk, ami viszont 
van, az mind helyben, és ami a legfonto-
sabb, frissen készül. A napi krémlevesek 
mellett a lepény a hely specialitása, és amit 
még máshol sehol nem nagyon láttam, az 
az Aperol koktélok feltűnően széles vá-
lasztéka. Többek között van epres, gyöm-
béres, csilis. 

Aznap, amikor ott jártam, mentás 
zöldborsókrémleves (750 Ft) volt a napi 
levesajánlat. Már a szervírozásnál láttam, 

hogy csak jó lehet, hiszen nagy adag, tök-
magolajjal locsolva és szárított zöldség-
chipsszel fatálon szervírozva. Nem csak 
hihetetlenül finom volt, laktató is. Kifeje-
zetten jól jött, hogy a lepényre kicsit vár-
ni kellett – mivelhogy frissen készül –, 
mert rögtön a levesre nem is biztos, hogy 
jól esett volna. A lepényből spenótos, feta 
sajtos és csirkemellsonkás (1000 Ft) ver-
ziót kóstoltam, egyikre sem lehet panasz. 
Jól át volt sütve a tészta, a töltelék se nem 
kevés, se nem sok, és kifejezetten finom 
volt a sonka. Ajvárt és mézes mustárt kí-
nálnak mellé, nem mondhatni, hogy nem 
gondolnak az ínyencekre is. Bár ránézés-
re könnyű, laza fogásnak tűnt, a levessel 
együtt egy komoly étkezést tett ki. 

A kínálatban rétesek (500 Ft) is szere-
pelnek, amikor betértem, még úgy gon-
doltam, hogy azt is letesztelem, de olyan 
jóllaktam, hogy ki kellett hagynom. Az 
üdítők sem csak a megszokottak, a házi 
limonádék mellett olyan extrákat is kér-
hetünk, mint az uborkás limonádé vagy a 
mandarinfröccs. Aki könnyebb étkezésre 
vágyik, annak lehet kiváló a magvas ru-
dak pikáns krémmel (500 Ft) nevet vise-
lő formáció, illetve friss, házi croissant is 
kapható. Egyik étel sem tartalmaz cuk-
rot, ízesítőt, tartósítót és színezéket. És 
ha mindez nem lenne elég, olyan kedves 
a személyzet, ami lassan ritkaságszámba 
megy a vendéglátóhelyeken.

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

Kicsi a bors, de erős

PIcco
1061 Budapest, paulay ede u. 59.

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

narancsból
Narancsleves
Hozzávalók: 4 db közepes narancs, 2 dl habtejszín, 2 dl 
édes fehérbor, 1 l narancslé, 1 csomag vaníliás puding-
por, 1 csomag vaníliás cukor, 2 evőkanál cukor, 1 tk. 
őrölt szegfűszeg, 1 tk. őrölt fahéj.
Elkészítése: A narancslevet kis lángon kezdjük melegí-
teni, tegyük bele a kétféle cukrot, a szegfűszeget és a fa-
héjat, majd melegítsük forráspontig. Ekkor öntsük bele 
a bort, és pár percig főzzük lassú tűzön. A narancsokat 
pucoljuk meg, és vágjuk fel tetszés szerint. A felkocká-
zott gyümölcsöt tegyük a levesbe, majd ismét forraljuk 
fel. A pudingport dolgozzuk simára a tejszínnel. Fo-
lyamatosan kevergetve csorgassuk bele a levesbe, majd 
várjuk meg, amíg kicsit besűrűsödik. Botmixerrel telje-
sen pépesíthetjük, de nem feltétlenül szükséges. A tej-
színes, krémes narancsleves hidegen, melegen egyaránt 
kiváló.

Kacsamell narancsmártással
Hozzávalók: 1,5 ek. vaj, 1 tk. balzsamecet, 1 tk. na-
rancslikőr, 1/2 tk. cukor, 1/2 csésze víz, 1/2 csésze hús 
alaplé, 1 csésze frissen facsart narancslé, 1 kacsamell, 
só, bors.
Elkészítése: A kacsamell bőrös részét vagdossuk be, 
hogy a zsír könnyebben tudjon eltávozni a kacsamell-
ből. Sózzuk, borsozzuk és hűtőben pihentessük 30 
percig. A narancs héját vékony szeletekre vágjuk, és 1 
percig forraljuk a vízben, majd félretesszük. A narancs 
levét is közepes lángon forraljuk, amíg a mennyisége 
a felére csökken. Ez után hozzáadjuk a felforralt na-
rancshéjakat, a húsalaplét, és addig főzzük, amíg egy 
sűrű mártást kapunk. Egy olaj nélküli serpenyőben 
10 percig lassú tűzön pirítjuk a kacsamell bőrös olda-
lát, majd megfordítjuk, és erős lángon 1-2 percig pirít-
juk a másik oldalát is a kisült zsiradékban. Ezt követő-
en leöntjük a zsiradékot a serpenyőből, és hozzáadjuk 
a mártást, a cukrot, a narancslikőrt és a balzsamecetet, 
majd addig forraljuk folyamatos kevergetés mellett, 
amíg az alkohol elpárolog a mártásból. Ha nagyon sű-
rű lesz a mártás, adunk hozzá 1-2 teáskanál vizet. Vé-
gül belekerül a vaj is az ételbe, és addig kavarjuk, amíg 
el nem olvad a forró mártásban.

Narancszselé
Hozzávalók: 1 kg narancs, 1 kk. citromlé, 50 g akácméz, 
100 g cukor, 1 ek. zselatin, 2-3 kocka fehér csokoládé. 
Elkészítése: A narancsok levét kifacsarjuk, majd egy 
lábosba tesszük. Hozzáadjuk az egyik narancs reszelt 
héját, a cukrot és a zselatint, majd addig melegítjük, 
amíg a zselatin feloldódik benne. Egy narancsot meg-
pucolunk, gerezdekre szedjük, majd tetszés szerint fel-
daraboljuk. (De akár karikákat is vághatunk az egész, 
megpucolt narancsból.) Minden pohárba teszünk a 
langyosra hűlt narancszseléből, majd beleszórjuk a 
narancsdarabokat. Hűtőbe tesszük dermedni, majd 
hidegen kínáljuk. Tetejére ízlés szerint csokoládéfor-
gácsokat (a fehér csoki is nagyon jó) tehetünk. Köny-
nyű, friss desszert, kiváló vitaminforrás.

A narancs Kínából származik, de Nagy Sándor hódító hadjáratai so-
rán már az ókori görögök is találkozhattak korabeli fanyar változa-
taival. Évszázadokkal később jutott el Európába, ahol az első idők-
ben igazi ritkaságnak számított, csak kivételes ajándékként lepték 
meg egymást vele az előkelők. Az első édes változatok a tizenhete-
dik században jutottak el Indiából Európába. Igen hamar népszerű-
ek lettek, a színházakban frissítőként osztogatták. A narancs a töb-
bi citrusfélével együtt a legkitűnőbb C-vitamin-forrás. Egyetlen át-
lagos méretű gyümölcs a felnőttek számára ajánlott napi mennyiség 
(60-65 mg) mintegy kétszeresét tartalmazza.

Bár ez a vitamin bizonyítottan vírus- és baktériumellenes szer, 
legfontosabb hatását az immunrendszeri működés fokozásán ke-
resztül fejti ki. Nagyobb mennyiségben (legfeljebb napi 200 mg) nö-
veli az immunrendszer által termelt ellenanyagok, az immunglobu-
linok és a vírusfertőzés, valamint a rákbetegség leküzdésében fon-
tos szerepet játszó interferon szintjét a vérben. Kiváló antioxidáns, 
ha kellő mennyiséget viszünk be a szervezetünkbe, akkor kifejti jó-
tékony hatását az egészségkárosító szabadgyökök megkötésében. 
Nagy segítség a szervezet méregtelenítésében és a szervezet fiata-
losságának megőrzésében. Dohányosok számára különösen aján-
lott a rendszeres fogyasztása, de a cukorbetegeknek is segít, mert 
a vércukorszint csökkenésében ugyancsak közrejátszik. A narancs 
magas rosttartalma serkenti az emésztőnedvek termelését és enyhí-
ti a székrekedést. Tanulmányok kimutatták, hogy a kiemelkedően 
magas polifenoltartalmának köszönhetően a narancs véd a vírusos 
fertőzésekkel szemben.
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interaktív délelőtt a Föld napján
A Föld napjára időzítették 
a Szív Óvodában annak az 
Ökoenergia Programnak az 
ünnepélyes záróeseményét, 
amelyhez tavaly novemberben 
csatlakozott az intézmény.

Szakácsné Nagy Zsuzsanna óvodavezető 
elmondta, hogy a Vízinnovációs Kft. ke-
reste meg az örökös Zöld Óvoda címmel 
büszkélkedő  intézményt, felajánlva, hogy 
az épület vízcsapjait olyan szűkítővel lát-
ják el, amelyek segítségével csökkenthető 
a vízfogyasztás. A mérések azt mutatták, 
hogy a november óta eltelt időszakban 
mintegy 35 százalékkal kevesebb vízre 
volt szükség, ami nem kis lépés az intéz-
mény ökológia lábnyomának csökkenté-
sében. Az eszközöket két olyan VI. kerü-
leti vállalkozás finanszírozta, amelyek szá-
mára fontos a környezetvédelem. Klapka 
Réka, a Vízinnovációs Kft. munkatársa si-
keresnek ítélte az együttműködést, és pél-
daértékűnek nevezte a Szív Óvoda mun-
káját és szellemiségét. 

Az óvodások műsorral köszöntötték a 
megjelent vendégeket és a részt vevő szü-
lőket. A Guzsalyas tehetségműhely tag-
jai népi gyermekjátékokat mutattak be, a 
Katica csoport pedig Szalai Borbála Cso-
dakút című versét adta elő.  A Föld nap-
ja program a szülők részvételével interak-
tív foglalkozásokon (mozgásos, kézmű-
ves-tevékenységek, asztali társasjátékok) 
folytatódott csoportszobákban és az ud-
varon, majd közös virágültetéssel zárult a 
délelőtt. 
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A Derkovits Gyula Általános 
Iskola 2005 óta rendezi meg 
minden tanítási évben Művé-
szeti hetét. Az idén a Mind-
annyian mások vagyunk mot-
tó köré szerveződtek a progra-
mok. 

A diákokat elsőként Hegedüsné Ócsai 
Mária igazgató, majd dr. Bodrogi Beá-
ta jogász, emberi jogi aktivista – egy-
ben derkovitsos szülő – köszöntötte, és 
adta át a részvételért járó oklevelet. Bár-
milyen képzőművészeti alkotással nevez-
hettek a tanulók, és a munkákból az isko-

la alagsorában rendezett kiállítás év vé-
géig látható. 

Rendkívül ötletes és kreatív munkák 
születtek, az alkotásokon tükröződik, 
hogy a tanulók komolyan vették a fel-
adatot. A hét során számos érzékenyítő 
programon vettek részt a diákok, meg-
nézték a Baltazár Színház egy előadását, 
gyűjtöttek ruhát hajléktalanoknak, de 
szendvicseket is készítettek a plusz egy 
szendvics akció keretében. Az utolsó nap 
záróeseményén színvonalas produkciók 
előadásával zárták a hetet, és zöldítették 
az iskolát az önkormányzattól kapott vi-
rágokkal.
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Művészeti hét a Derkovitsban
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A Földközi-tenger vidékén és 
Dél-Európában már az ókor-
ban is ismert és kedvelt fű-
szer volt. A kolostorkertekben 
pedig már hivatalos gyógynö-
vényként szerepelt. A rozma-
ring ma is kedvelt fűszernö-
vény, jellegzetes illatú, nem 
véletlenül népszerű a konyhá-
ban. Ráadásul több olyan pozi-
tív tulajdonsággal rendelkezik, 
amelyeknek köszönhetően az 
egészségünkre is jó hatással 
van. Akkor is érdemes otthon 
tartani belőle, ha nem ked-
veljük az ízét. Illóolaja ugyan-
is kiváló hangulatjavító, eny-
híti a stresszt és a szorongást. 
Az irodalomban és a népművé-
szetben az emlékezés, illetve a 
hűség jelképe.

Számos tanulmány kimutatta, hogy a roz-
maring kiváló ellenszere a feledésnek. Ez a 
benne található karnozinsavnak köszönhe-
tő, amely hatásos az olyan méreganyagokkal 
szemben, amelyek az agyi funkciók műkö-
dését befolyásolják. Emellett olyan hasznos 
fehérjéket is tartalmaz, amelyek serkentik az 
agyban a kommunikációért felelős sejteket. 

A rozmaringban rejtőző illatolaj csillapít-
ja a reumás és idegfájdalmakat, javítja a vég-
tagok vérkeringését. Erős illóolajával azonban 
nem árt vigyázni, mert nagyobb mennyiség-
ben irritáló hatású is lehet. Kizárólag orvosi el-
lenőrzés mellett emésztési zavarok vagy epe-
bántalmak esetén segítség lehet, de kifejezet-
ten ellenjavallt kismamáknak vagy magas vér-
nyomással szenvedőknek, epilepsziásoknak. 

Szárított leveléből készülhet tea, amit legin-
kább étvágygerjesztő hatása miatt érdemes in-
ni, de vizelethajtásra és idegerősítésre is kivá-

ló. Az ételek ízesítése mellett azért is érdemes 
sültekhez vagy burgonyaételekhez hozzáad-
ni, mert az immunrendszert is erősíti, illetve a 
gyulladások csökkentésében is segítségünkre 
lehet. Mivel antioxidáns vegyületeket is jócs-
kán tartalmaz, késlelteti az öregedést. 

A rozmaring különlegessége az is, hogy 
könnyen elbánik a gyomrot támadó bakté-
riumok egy részével, és székrekedés, hasme-
nés vagy haspuffadás esetén is bevethető. 

Természetes antibakteriális hatású, 
megszünteti a kellemetlen szájszagot, 

frissíti a leheletet. Torok- és szájöblöge-
tésre egyaránt kiváló. Ehhez forrázzunk le 
egy maroknyi friss vagy szárított levelet, 
hagyjuk kihűlni, szűrjük le és már öblö-
gethetünk is. 

Akkor is nagy segítségünkre lehet, ha ál-
matlansággal küzdünk. Lefekvés előtt ve-
gyünk rozmaringos fürdőt, és sokkal nyu-
godtabban tudunk aludni. Őseink idejében 
sokszor egy rozmaringágat tettek a párna 
alá, mert úgy szólt a népi hagyomány, hogy 
elűzi a rémálmokat. 

Jókedvre derít a rozmaring
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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, 
Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asz-
tali díszórákat (hibásat is) 6–12 sze-
mélyes ezüst étkészleteket, gyertya-
tartókat, tálcát stb., könyveket, régi 
katonai kitüntetések tárgyait és teljes 
hagyatékot első vevőként a legmaga-
sabb áron.
Tel.: 06-20-280-0151, herendi77@
gmail.com

egész évben számíthat ránk! louis Ga-
lériát 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. Üzlettelefon: 06-1-
316-3651, 06-30-944-7935 
Gyűjtők gyűjteményét vásárolom.

kéménybélelés, kondenzációs kazá-
nok bekötése, szerelt kémény építé-
se, szakvélemény, ügyintézés. Hívjon 
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

2 000 000 Ft!!! egyszeri összeget, 
plusz havi életjáradékot fizetnék 
élete végéig idős úrnak vagy hölgy-
nek budapesti ingatlanra. Megbíz-
ható leinformálható magánszemély 
vagyok. Tel.: +36-20-318-4880

idősgondozást vállalnék ottlakásért 
vagy életjáradékért. Megbízható kö-
zépkorú hölgy vagyok. Hívjon bizalom-
mal: 06-70-451-7664 

3 hónapra keresek kiadó lakást. 400 
ezer forint előre! leinformálható.
Tel.: 06-30-590-2571

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

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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A TERMÉSZETVÉDŐK 
TURISTAEGYESÜLETÉNEK 
MájUSI ÉS júNIUSI PROGRAMjA

Május 13., vasárnap: mátrai túra. Találkozás 9 óra-
kor a stadionok volán-pályaudvaron a kékestetői 
busznál, Mátraháza szanatóriumig előre megvál-
tott jeggyel. Túravezető: Mógor Gabriella (+36 70 
380 88-71).

Május 17., csütörtök: vértesacsa, Föngyöskert. Ta-
lálkozás 8 órakor a Déli pályaudvar pénztáraknál. 
Túravezető: Mógor Gabriella (+36 70 380 88-71).

Május 21., hétfő: séta a budai hegyekben. Találko-
zás 9.50-kor a Kolosy téren a 65-ös busz végállo-
másánál. Túravezető: véső Tamás (+36 30 446 66-
75).

június 1., péntek: zuppa-hegyi túra. Találkozás 8.30-
kor a Déli pályaudvar pénztáraknál. Túravezető: 
Mógor Gabriella (+36 70 380 88-71).

Fogadóóráinkra szeretettel várjuk a kedves érdek-
lődőket minden szerdán 16 és 17 óra között az eöt-
vös u. 10. sz. alatt, a 415-ös teremben, ahol további 
programjainkról is felvilágosítást tudunk adni. Tele-
fon: 30/383-57-63, az esti órákban.

kamioNNYi matematika
A Yunus emre intézet és a Török Tudományos Akadémia támo-
gatásával 2018. május 14–18. között Magyarországra is elláto-
gat a Kamionnyi Matematika elnevezésű nagysikerű nemzetkö-
zi program. 

Budapesten, Terézvárosban, az Andrássy úton, intézetünk előtt 

május 18-án 10.00–18.00 között 

várjuk a kamionban a 6–18 éves gyerekeket, pedagógusokat és 
minden érdeklődőt több mint 30 matematikai és logikai fel-
adattal.

egy példa a feladványok közül: 
leonardo-hídja

építsünk hidat falécekből úgy, 
hogy zsineget, szöget, csa-
vart, ragasztót, illetve más 
rögzítőanyagot vagy -eszközt 
nem használhatunk. Nemcsak a statika elvei, az egyensúly fel-
tételei tanulmányozhatók itt, hanem nagyfokú türelemre, ta-
lálékonyságra, pontosságra és kitartásra is szükség lesz. 

intézetünk 2018. május 27-án a nemzetközi gyermeknap 
városligeti rendezvényén a Nemzetek Utcájában hagyo-
mányos török népi gyermekjátékokkal, török énekekkel 
és mesemondással, továbbá zenei programokkal várja a 
gyermekeket.
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Milyen típusú kemencében készülnek a Trófea Grill étterem pizzái?

Beküldendő a számmal jelölt sorok tartalma 2018. május 20-ig. Előző rejtvényünk nyertesei: Csáki Béla, Hanussné Lendvai erzsébet.
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
Éhes  

gyomor han-
goskodik

------------------
Kálium

Kiütés a 
boxban

------------------
Kígyó 

csinálja

Betyárfegy-
ver

------------------
Kéz

Baromfi
Zorro jele

------------------
Szem. 
névm.

Francesco...,
olasz 

labdarúgó

Rátermett
------------------

Zamat

Step 
magyarul Zé

Kel keverve!
3. zenei 

törzshang
------------------

Zúdul

*
Földművelő 

eszköz
------------------

Csen

Hal petéje
------------------
Asztácium

Hamis
------------------

M.D.Á.

Folyó 
szegélye

------------------
Az keverve!

Folyadék Gally

Foglalkoztat
------------------

Testedzés

Sértetlen
------------------

Zárthelyi 
dolgozat

Röntgen Patás állat

Csokis 
cukorka ... Pacino

Családfő
Város 

Komárom- 
Esztergom 
megyében

Hűvös Szolmizációs 
hang

Ahol élmény 
az egészség!

sportpont
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