
10. oldal  közös ügyeink  

Terézvárosi iparosok 
Lentiben

6–7. oldal  közös ügyeink 

Fogászat, ami még 
a gyerekeknek is tetszik

Napsütés, jó hangulat –
egészségnap a Széchenyi fürdőbenTe
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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

Napsütés, jó hangulat – 
egészségnap
a széchenyi fürdőben

6. közös ügyeink   Fogászat, ami még
 a gyerekeknek is tetszik
7. közös ügyeink   A kerületiek jobb ellátásáért
10. közélet   Terézvárosi iparosok lentiben
11. közös ügyeink   „egyedül nem lehet
 ünnepelni!” – szent illés napja
 a testvérvárosban, Temerinben
12.  közös ügyeink  „Kedvet kaptam
 a versenyzéshez”
13.  mozaik   Nagycsaládosok Dunabogdányban
 Koncz Gábor 80
 Közösségi  élményt adó kóruséneklés
14. hirdetmény/apróhirdetés
15. mozaik/hirdetmény   Benczúr Kerti esték
 A rendőrség hírei
18. hirdetmény
19. szÍnház   Honthy Hanna-díj és rátonyi
 róbert-gála – operettlegendákra emlékeztek
20. irodalom   Ferdinandy György  Forgácsok
21. irodalom/könyV   Horváth júlia Borbála
 Nyári jézuska
 székelyek
24–25. szÍnes terézVáros   Balkon
27. arcok, helyek terézVárosBan   izgalmas
 fotók a Mai Manó Házban
28. étlapozó  sört, bort tölcsérből
29. konyha  Főzzünk együtt könnyű nyári ételeket
30. gyerekVilág  obervellachban jártak a két  
 tannyelvű diákjai
31. életmód  Hajápolás nyáron
32. hirdetmény/keresztreJtVény 
33. hiVatalos Verzió  A biztosítás iii.
34–35. tér/zene – zene/tér  A fúvósoktól
 a popzenén át a jazzig
36–37. terézVáros-kártya elfogadóhelyek 
38–39. programok

panoptikum
Fagyi – finomság
ötezer éve 

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
Kerületi családok
siófokon

8–9.

interjú
A családnál semmi 
sem fontosabb 

16–17.

4–5.

22–23.

Meddig kell várni?
 
Amikor januárban megvettem a lis�-
s�aboni repülőjegyeket júniusra, egy 
pillanatig sem jutott es�embe a vb. 
A� uta�áskor vis�ont hamar kide-
rült, hogy e� nem egy s�impla város-
né�ős út les�. Liss�abon i�galmas és 
bővelkedik látnivalókban, de a kivetí-
tők kis túl�ással s�inte mindent elta-
kartak. A fels�olgálók mindenhol Ro-
naldo-me�ben, minden kirakatban a 
képe, hogy egy pillanatig se lehessen 
kétely, itt most bi�ony a fociról s�ól 
a� élet. Nem volt egys�erű bármilyen 
programot s�erve�ni, mindig a� volt 
a mérvadó, hogy mikor van a követ-
ke�ő mérkő�és. A� Uruguay–Portu-
gália meccset a város Fő terén né�-
tük, nem tudom, maradt-e otthon 
valaki. Felemelő volt látni a töme-
get, ahogy egy emberként bu�dítják 
a csapatot. A meccs végén elős�ör 
úgy tűnt, hogy megnyílik a föld a tö-
meg alatt, de a�tán vastaps jött, és 
ünnepelni ke�dték a fiaikat. Mint egy 
nagy család, akik együtt vittek vég-
he� valami óriásit. Nekem speciel a 
spanyolok kiesése fájt, és onnantól a 
horvátoknak s�urkoltam. Kis ors�ág, 
klass� hely, kedvesek, barátságo-
sak, kö�el is vannak, ha már kijutot-
tak, nyerjék meg – gondoltam. Tel-
tek a napok, a vb-ből egys�er csak Eb 
lett, a horvátok állták a sarat. A dön-
tő napján ross� ér�ésem volt, hogy 
nem egy horvát kis faluban né��ük, 
jó lett volna rés�ese lenni a� örömük-
nek. És itt, e�en a ponton megfejtet-
tem, hogy mi a�, ami a� első meccs-
től ke�dve �avar. Hogy nekem e� ki-
maradt. A kö�ös öröm, hogy együtt 
örüljek a többi magyarral. Tudom, 
volt nekünk egy Aranycsapatunk, 
és jó ér�és, amikor még Kuala Lum-
purban is Puskás Ferencet emlegetik 
Magyarors�ág hallatán. De e� nekem 
„csak” történelem. Vajon meddig kell 
várni, amíg Öcsi bácsi után minden-
hol megtanulnak egy másik nevet, ne 
adj Isten, neveket? 
 sTeiNDl GABi
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Napsütés, jó hangulat – egészségnap a széchenyi fürdőben

Immár kilencedik alkalommal 
rendezett a terézvárosi önkor-
mányzat kihelyezett egészségna-
pot a Széchenyi fürdőben. A pre-
venció fontosságát hangsúlyozó 
eseményen ismét sokan vettek 
részt a kerület szépkorú lakosai 
közül. 

Az időjárásra nem lehetett panasz, már reg-
gel ragyogó napsütés várta az érkezőket. A 
programnak szinte már megvan a törzskö-
zönsége, ahogy egyikük fogalmazott, „mint 
egy óriási család, úgy vannak jelen a fürdő-
ben ezeken a napokon”. A vendégeket Csá-
szárné Csóka Ilona képviselő köszöntöt-
te, ő tette fel nekik a Terézvárossal kapcso-
latos kvízkérdéseket. A jelenlévők kitűnőre 
vizsgáztak, hiszen pillanatok alatt gazdára 
talált minden nyereménykupon, amelye-
ket a gyorsan és jól válaszolók masszázsra 
válthattak, S. Maráz Andrea és Csipak Zol-

tán gyógymasszőr kezei között frissülhettek 
fel. A program további részében Pál Szand-
ra és csapata tartott gerinckímélő, tartásja-
vító, lazító vízi tornát és jógagyakorlatokat 
a nagymedencében. Hassay Zsófia polgár-
mester is részt vett az eseményen, beszélge-
tett a vendégekkel, majd fogadta a kerületbe 
már szinte hazajáró Szulák Andreát. A nép-
szerű énekes ismert slágerekkel kedveske-
dett a résztvevőknek, akik vastapssal jutal-
mazták a műsorát. A kilencedik alkalom új-
donságaként dr. Leitem Ágnes doktornőhöz 
táplálkozási tanácsokért fordulhattak az ér-
deklődők. Az egészségnap alatt a fürdő ösz-
szes szolgáltatását igénybe vehették a ven-
dégek, sokan ki is használták a lehetőséget 
és záróráig maradtak.

Terézváros önkormányzata szeretettel várja a ke-
rület szépkorú lakosait az idei második egészség-
napon is a Széchenyi fürdőben, szeptember 3-án, 
hétfőn 9 órától záróráig.

Gerinckímélő, tartásjavító,
lazító torna a vízben

Császárné
Csóka Ilona
tette fel 
a kvízkérdéseket
a résztvevőknek
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Napsütés, jó hangulat – egészségnap a széchenyi fürdőben

kovácsné visi Márta: sokat hallot-
tam már a rendezvényről, most vagyok itt 
először, de az már biztos, hogy nem utol-
jára. Nagyon örülök annak, hogy terézváro-
si vagyok, mert nemcsak ez a mai nap szu-
per, hanem egész évben rengeteg a jó prog-
ram a kerületben.

szászné HorvátH zsóka 
és szász károly: Az összes 
itt tartott rendezvényen részt vet-
tünk, mert fontos számunkra az 
egészségünk és a megelőzés. Fan-
tasztikus a program, sok sport, víz, 
D-vitamin, jó hangulat, jó társaság. 
igyekszünk minden lehetőséget ki-

használni a fürdőben, reggel a konditeremben kezdtük a na-
pot. Minden kerületi kortársunknak üzenjük, hogy használják 
ki ezt a kiváló lehetőséget, ne hagyják ki a programot! 

frissítő masszázsra 
lehetett beváltani a kvízkérdések
nyereménykuponjait

Újdonságként 
dr. leitem ágnes

adott táplálkozási 
tanácsokat

szulák andrea 
ismert slágerekkel 
szórakoztatta
a közönséget 
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Fogászat, ami még a gyerekeknek is tetszik

Az ünnepségen megjelenteket dr. 
Czermann Imre, a TESZ igazgatója üdvö-
zölte. Rövid beszédében hangsúlyozta: az 
elmúlt időszakban már megvalósult, va-
lamint a jövőben teljesülő tervezett beru-
házások javították, javítják az ellátás szín-
vonalát. Az igazgató köszönetet mondott 
azért a kiemelkedő támogatásért, amellyel 
a terézvárosi önkormányzat hozzájárul a 
kerületben élők egészségének megőrzésé-
hez, a betegségek korai diagnosztizálásá-
hoz, eredményes kezeléséhez. Mint fogal-
mazott, a közösen megvalósított progra-
mok és fejlesztések azontúl, hogy a Teréz-
városban élők javát szolgálják, jobbá teszik 
az orvosok és az egészségügyi dolgozók 
munkakörülményeit, szakmai munkájá-
nak feltételeit is.

Az igazgató szavait követően Gáspár 
Anett a Terézvárosi Egészségügyi Szolgá-
latnál megvalósult informatikai fejlesz-
tések közül azokat az elemeket emelte ki, 
amelyekkel a betegek közvetlenül találkoz-
nak. Többek között elmondta, a TESZ kor-
szerű ambulánsszoftvert kapott, megújult a 
telefonközpontja, valamint elkészült az in-
tézmény – immáron mobiltelefonról is el-
érhető – a korábbinál átláthatóbb és egy-

szerűbben kezelhető, a tájékozódást jobban 
segítő új honlapja is. A weblapról a szak-
rendeléseken kívül a gyermek- és felnőtt 
háziorvosi rendelésekkel, az orvosi ügye-
lettel kapcsolatban is tájékozódhatnak. Re-
gisztrációt követően pedig az előjegyzés 
menüpontban a szakrendelésre elektro-

nikus úton be is lehet jelentkezni. Újdon-
ságnak számít, hogy akik megadják a tele-
fonszámukat, azok néhány hét múlva már 
nemcsak az esetleges változásokról kapnak 
értesítést, de amikor a vizsgálat esedékes-
sé válik, az előzetesen egyeztetett időpont-
ra a TESZ SMS-ben emlékezteti a beteget. 
A honlapon az elérhetőségeken, címeken 
kívül a rendelők utcai homlokzatának ké-
pei, valamint az orvosok fotói is megtalál-
hatók, így a rendelésre bejelentkezett bete-
gek ismerős környezettel és arcokkal talál-
kozhatnak.

Az új fogászati kezelőegységeket dr. Hor-
váth Rita, az ifjúsági fogászati szakrende-
lést vezető főorvos mutatta be. Megtudhat-
tuk, hogy az új eszközök lámpái nem hagyo-
mányos, hanem LED-izzóval működnek. A 
kezelőegységek világítása nemcsak manu-
álisan, de mozgásérzékelő szenzorral is be-
kapcsolható, a fényerősség pedig szabályoz-
ható. A fúró és a fogkő leszedésére szolgáló 
száloptikás eszközök is fényt bocsátanak ki. 
A betegek életkori sajátosságaival összhang-
ban a fúrófej kisebb, a készülék sokkal hal-
kabban működik, így a hangja a gyerekeknek 
nem okoz szorongást. A székhez ülésmagasí-
tó is rendelkezésre áll, a fejtámla a háttámlá-
ig süllyeszthető, ezáltal a kezelés alatt az egé-
szen kicsi gyermekek fejpozíciója maximá-
lisan  biztonságos. A főorvos örömmel szá-
molt be arról, hogy a felújított rendelőben 
egységes arculatú, otthonos és gyermekbarát 
szín- és formavilág jött létre. Elmondása sze-
rint eddig azok a gyerekek és szüleik, akik a 

Újabb állomásához érkezett a kerületben élők jobb ellátását célzó 
egészségügyi fejlesztési program. Ezúttal a Terézvárosi Egészségügyi 
Szolgálat gyarapodott a betegek igényeit jobban kiszolgáló informati-
kai rendszerrel, a szájsebészet, az ifjúsági fogászat korszerű kezelő-
egységeket kapott és a rendelők is megújultak – mondta Hassay Zsó-
fia, a kerület polgármestere az új eszközök július 12-i ünnepélyes át-
adásán.

Az egyik új kezelőegység
a gyermekfogászaton

gáspár Anett beszél
az informatikai fejlesztésekről

Hassay zsófia polgármester és 
Papp László alpolgármester
tekinti meg az egyik új készüléket
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Dr. Czermann Imre, a Teréz-
városi Egészségügyi Szolgá-
lat (TESZ) igazgatója az ünnep-
séget követően az elmúlt idő-
szak fejlesztéseiről és a terve-
zett korszerűsítésekről beszélt 
lapunknak.

Az igazgató elmondta: az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér bevezetésé-
hez szükség volt a medikai rendszer cseréjé-
re. Az adatvédelmi követelményekkel össze-
hangolva rövidesen teljesül az az igény, hogy 
a leletekkel nem a betegeknek kell rendelő-
ről rendelőre vándorolni, ugyanis a vizsgá-
latok eredményei a szakorvosok számára 
azonnal hozzáférhetővé válnak. 

Megújult a weblap és az előjegyzé-
si program is. Az új rendszerrel szemben 
alapvető elvárás volt, hogy a betegek által 
elérhető felületek fiatalok és idősek egy-
szerű tájékozódását, kényelmét szolgálják.  

A megvalósult beruházások és mű-
szervásárlások egy hosszú program ré-
szei, amelynek összköltségvetése meg-
haladja az 1 milliárd 300 millió forin-
tot. Az önkormányzat az erről szóló 
döntés meghozatala óta – egységes ar-
culattal, korszerű felszerelésekkel ellát-
va – teljesen felújított három háziorvo-
si rendelőt, a negyedik rendbetétele fo-
lyamatban van, a tervek szerint az év 
végére az ötödik is elkészül – mondta 
az igazgató.

A részletekről szólva kifejtette: már 
az előző esztendőben megkezdődött 
a TESZ Csengery utcai épületének re-
konstrukciója. Az eddig elvégzett mun-
kák közül talán a leglátványosabb vál-
tozás a szakrendelőben található összes 
mosdó felújítása volt. 

Tájékoztatása szerint várhatóan az 
ősszel kezdődik el az a nagy energeti-
kai felújítás, amelynek során kicserélik 
az épület összes ablakát, valamint szige-
telik a külső falakat. A környezetvédele-
mi követelményeket szem előtt tartva, a 
takarékos és hatékony energiafelhaszná-
láshoz hozzájárulnak a tetőn elhelyezett 
napelemek is. A hűtő-fűtő rendszer ki-
építésének köszönhetően a rendelőkben 
és a várótermekben télen-nyáron egy-
aránt kellemes hőmérséklet lesz – tette 
hozzá. 

Az igazgató kitért arra is, hogy a házi-
orvosi rendelők és a szakrendelő felújítá-
sával egyidejűleg az elmúlt évtizedek leg-

nagyobb léptékű orvostechnikai, diag-
nosztikai műszerbeszerzését hajtja vég-
re az önkormányzattal közösen a TESZ. 

A most átadott fogászati kezelőegy-
ségeken kívül a 2017-es és az idei esz-
tendőben is nagyon komoly és megle-
hetősen drága műszerekkel gyarapo-
dott az intézmény. Tavaly többek között 
sor került egy új digitális mammográf, 
csúcskategóriás ultrahang-berendezés, 
sebészeti műtőlámpa, sterilizáló beren-
dezés, elektromos vérzéscsillapító kés, 
korszerű fül- és gégevizsgáló eszkö-
zök beszerzésére.  Az elavult műszerek 
cseréje, a korábban hiányzó, a gyógyí-
tó munka hatékonyságát, a gyorsabb 
és pontosabb diagnózis felállítását se-
gítő berendezések és eszközök beszer-
zési programja az idén is folytatódott, 
tavasszal a látótér vizsgálatára szolgáló 
korszerű, komputeres berendezést ve-
hették birtokba a terézvárosiak – sorol-
ta, majd hozzáfűzte, hogy az év végé-
ig a labor biztonságos működését elő-
segítő hematológiai automata vásárlá-
sát tervezik. 

Dr. Czermann Imre szerint az, hogy 
az építkezés ideje alatt biztosítani kell 
a rendelők működését, az elkövetke-
ző hónapokban komoly szervezőmun-
kát igénylő kihívást jelent, azonban a 
végeredmény messzemenően kárpó-
tolja majd a betegeket és a dolgozókat 
a menet közben elkerülhetetlen kényel-
metlenségekért. Hiszen az önkormány-
zat egészségügyi fejlesztési programja 
az ellátás egészében mindenki számá-
ra egyértelműen érzékelhető javulással 
jár majd. 

A kerületiek jobb ellátásáértFogászat, ami még a gyerekeknek is tetszik

korábbi környezetet is ismerték, kivétel nél-
kül el voltak ragadtatva a változásoktól. Be-
tegei és saját nevében megköszönte a fejlesz-
téseket. Mint fogalmazott: számára is nagyon 
fontos, hogy immár barátságos és esztétikus 
rendelőben dolgozhat.

Hassay Zsófia hangsúlyozta, a Terézvá-
rosi Egészségügyi Szolgálat Csengery utcai 
épületében és a Teréz körúti ifjúsági fogásza-
ton átadott eszközök és az elkészült felújítá-
sok a terézvárosi önkormányzat által más-
fél esztendővel megkezdett egészségügyi 
fejlesztési program részei. Emlékeztetett rá, 
hogy a kerület összes háziorvosi rendelőjé-
nek felújítását, a Terézvárosi Egészségügyi 
Szolgálat épületének korszerűsítését, vala-
mint az elmúlt évtizedek legnagyobb lépté-
kű orvostechnikai, diagnosztikai műszerbe-
szerzését magában foglaló program végén 
a 21. századi követelményeknek megfelelő 
színvonalú, korszerű, esztétikus és ember-
központú ellátórendszer áll majd a teréz-
városiak rendelkezésére. Beszédének végén 
a polgármester köszönetet mondott Papp 
Lászlónak, a projektet felügyelő, a tervek 
megvalósulását segítő alpolgármesternek, 
valamint az egészségügyi dolgozóknak ál-
dozatos munkájukért. 

Az egyik új kezelőegység
a gyermekfogászaton

Dr. Czermann imre
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Kerületi családok siófokon

Miközben Budapestről Siófok felé au-
tóztunk, Szenes Iván régi slágere mo-
toszkált a fejemben, amely így szól: 
„Nekem a tenger a Balaton”. Mi magya-
rok, tenger híján, legnagyobb tavunkat 
valóban nagy becsben tartjuk, népszerű 
hely ez, ami persze meglátszik a vízpart-
hoz közeli szállások árán is. Egy többta-
gú család számára bizony komoly anya-
gi áldozatot jelent, ha egy hetet balato-
ni nyaralással szeretne tölteni, ám ezt az 
élményt minden kisgyerek megérdem-
li. A terézvárosiak mostantól akkor is 
esélyt kapnak a színvonalas tóparti üdü-
lésre, ha pénzügyileg nehezebb helyzet-
ben vannak, az önkormányzat ugyanis 
éppen az ő számukra biztosít lehetősé-
get a siófoki üdülőben.

Sirály utca 4. – az Ezüstpart elején, az 
elegáns kertvárosi övezetben is feltűnően 
szép látványt nyújtó villaépület, gyönyö-
rűen zöldellő kerttel, jókora, a teraszról el-
érhető kültéri medencével. Ez a látvány fo-

gad, amikor megérkezünk, ennyi látszik a 
csendes, kisforgalmú utcáról. A kicsit sze-
les, felhős időjárás ellenére a vízben vidá-
man játszadozó gyerekek, a teraszon, a 
napágyakon pedig szüleik pihennek. Rövid 
bemutatkozást követően Tóthné Ragó Ka-
talin már meséli is nekem, hogyan jutott el 
családjuk ebbe a pazar, háromszintes üdü-
lőkomplexumba:

– A családsegítőből hívtak fel, hogy 
van egy ilyen lehetőség, és ha gyorsan tu-
dunk dönteni, a gyerekekkel nagyon ked-
vezményes áron nyaralhatunk egy hetet 
itt. Mivel gyesen vagyok, tudtam vállalni 
ezt és örömmel jelentkeztem. A felnőtt lá-
nyom is itt van, a kicsi lányom, Nóra és 
az unokám, Rubina is velünk nyaral. Bor-
zasztóan élvezik – hallhattam Katalintól, 
akitől a kicsik veszik át a szót:

– Nagyon jó itt. A kedvencünk a kin-
ti medence. Szuper, hogy akkor is beme-
hetünk a vízbe, ha kint a Balatonon túl 
nagyok a hullámok és még kicsit hideg 

A képviselő-testület júniusi ülésén döntött arról, hogy az önkormány-
zat Siófokon egy üdülőt vásárol, ahol a helyi családok pihenhetnek 
majd, s a példásan gyors intézkedésnek köszönhetően az első nyara-
lók július második hetében birtokba is vehették a Sirály utcai villát.

Háromperces sétával elérhető
a tóparti szabadstrand

A több mint ezer négyzetméteres telken álló
háromszintes üdülőépület várja a terézvárosiakat
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a víz. Matracozunk, ugrálunk – sorolta 
Nóri, majd a 8 éves Rubina mesél tovább:

– A szobánk is nagyon szép és az egész 
ház tetszik. A reggeliből a müzlit szere-
tem legjobban, de van felvágott, virsli, to-
jás, tea, kávé, lekvár. Ilyen sok dologból 
válogathatunk. Nekem az ajtót nyitó kár-
tya is nagyon tetszik, még sosem láttam 
ilyet – sorolja élményeit a pici lány.

Mint azt a felnőttektől megtudtam, a 
napidíjért reggelit is kapnak, az ebédet 
pedig ki-ki magának szerzi be, de egy 
közeli étteremből lehet rendelni jó áron 
menüt is, amit házhoz hoznak. Kertész 
Dániel, aki Boróka nevű kislányával ér-
kezett azt üdülőbe, arról beszélt, hogy 
csodálatosan érzik magukat. Ő a főzé-
si lehetőséget hiányolja, mert szívesen 
készítene egyszerűbb ételeket a nyara-
lás alatt.

Menet közben kiderült, hogy a Ka-
talinnal érkezett lányok még óvodai ba-
rátságban vannak Dániel kislányával, 
így az összeszokott kis csapatot kértem 
meg, hogy kalauzoljanak körbe a házon. 
A több mint ezer négyzetméteres telken 
lévő háromszintes épület belülről éppen 
olyan mutatós, mint a szépen gondozott, 
tujákkal övezett kertből nézve. A föld-
szinten a recepció (24 órás portaszolgá-
lattal) és a közös nappali fogadja az érke-

zőt. Kényelmes bútorok, étkező, biliárd-
asztal várja a pihenőket, és a lányok el-
árulták, hogy társasjátékok is vannak, ha 
a szobákba lévő tévében éppen nem ta-
lálnak izgalmas műsort esténként. A leg-
nagyobb lelkesedéssel kis „idegenveze-
tőink” az ugyancsak a földszinten lévő 
szaunát és pezsgőfürdőt mutatták meg, 
amely már az igazi luxust idézi. A ko-
vácsoltvas kapaszkodóval ellátott, már-
ványmintás lappal burkolt, üveg- és tü-
körfalú lépcsőház is szemrevaló, akár-
csak a kisebb és nagyobb szobák, ame-
lyek közül néhánynak terasza is van, s 
mindegyikhez saját vécé és tusoló tarto-
zik. Kint a kertben a fedett pihenők mel-
lett egy kis játszótér is helyet kapott má-
szókával, csúszdával, s parkoló is van a 
telek előtt, így aki kocsival érkezik, biz-
tonságban tudhatja járművét.

Már az utcából jól látszik a Balaton zöld 
vize, ami ottjártunkkor kissé mérges, hul-
lámoktól fodrozódó volt, de természetesen 
nem hagyhattuk ki, hogy közelről megnéz-
zük. A lányok és szüleik is elkísértek min-
ket a háromperces sétával elérhető rende-
zett szabadstrandra, ahol akkor éppen nem 
láttunk fürdőzőt, de gyönyörködettünk a 
vitorlásokban és szörfösökben. Sétánk köz-
ben Dániel elmondta, hogy kislánya, Boró-
ka az idei nyáron már a terézvárosi önkor-
mányzat dunabogdányi gyermeküdülőjé-
ben is megfordult és több hetet töltött el a 
Derkovits Általános Iskola által szervezett 
kerületi nyári napköziben is. Mindenhol 
szuper programokat biztosítottak a gyere-

keknek, Boróka szívesen vett részt ezeken. 
Mégis ez a siófoki nyaralás a legjobb, mert 
apukájával együtt nyaralhat. Ugyanígy vé-
lekedtek a Katalinnal lévő lánykák is, bú-
csúzóul mindenki azt kérte, jövőre is eljö-
hessenek erre a szuper helyre!

(A siófoki üdülésre augusztus 15-ig lehet 
pályázni. A pályázati felhívás megtalál-
ható az önkormányzat honlapján: www. 
terezvaros.hu.)

szauna és pezsgőfürdő 
van az épületben

Az udvaron egy kis 
játszótér is helyet kapott
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Iparosaink a látogatás során arra voltak 
kíváncsiak, hogy a Lentiben élők és dol-
gozók az „apró falvas” környezetben kis-
iparosként milyen tevékenységet folytat-
nak, illetve milyen lehetőségeik vannak 
az országhatártól pár kilométerre – me-
sélt az út előzményeiről Mihalcsik Gyu-
láné, a VI–VII. kerületi ipartestület el-
nöke. 

Mint megtudtuk, az út ötlete Szalai 
Zsolttól, az ipartestület alelnökétől szár-
mazott, a terézvárosi önkormányzat pe-
dig a civil alapból anyagi támogatást nyúj-
tott és a szervezést, lebonyolítást is segítet-
te Császárné Csóka Ilona képviselő közre-
működésével. 

A kirándulásra június 28-án került sor. A 
csoportot Császárné Csóka Ilona képvise-
lő indította útnak, Lentiben pedig Horváth 
László polgármester és az ottani ipartestü-
let elnöke, Németh László várta. A helyi kul-
túrházban rendkívül szívélyes fogadtatásban 
volt része a fővárosi vendégeknek. Horváth 
László polgármester a város történetéről, 
nevezetességeiől beszélt, majd a gyors válto-
zásokról, a városi fejlesztésekről és beruházá-
sokról is tájékoztatta a csoportot. 

A köszöntést Németh László, a lentiben 
dolgozó iparosok elnöke folytatta. Beszé-
dében elmondta, hogy ott is csökken a kéz-
művesipart folytatók száma, a fiatalok nem 
vállalkoznak, inkább a „határon túlra jár-
nak több pénzért”.

A VI–VII. kerületi ipartestület elnöke, 
Mihalcsik Gyuláné megköszönte a kedves 
fogadtatást, beszélt a budapesti iparosság 
hasonló helyzetéről, végül a terézvárosiak 
ajándékátadással tették emlékezetesebbé a 
napot.

A csoport a vendéglátók kíséretében és 
a polgármester kalauzolásával megnézte a 
nemrég felújított kultúrházat, valamint a 
katolikus templomot, körbejárták a várost, 
látták a piacteret, az inkubátorházat, a vá-
ros négycsillagos szállodáját, a nagyberu-
házásban elkészült városi termálfürdőt és 
energiaparkot. 

A kiránduláson a fővárosi vendé-
gek ellátogattak Hácskó Imréné Zsuzsa 
kisiparos műhelyébe. A Lentiben alko-
tó kézműves 130 éves szövőszékén he-
tési szőtteseket készít, a megszőtt alap-
anyagból terítőket, futókat, kéztörlőt 
varr. Ebéd után Dulics Margit kosárfonó 

portájára ment a csoport, aki a vendégek 
szeme láttára font meg egy kis kosárkát 
és beszélt mesterségéről. A terézvárosi-
aknak lehetősége volt egy kis időt eltöl-
teni a helyi termálfürdőben is, ez a lenti-
ek ajándéka volt. Az útra a Hatoscsatorna 
stábja is elkísérte az iparosokat, s rögzí-
tették a kirándulás minden fontos moz-
zanatát.

Mint megtudtuk, a Lentiben működő 
ipartestület vezetője ígéretet tett arra, hogy 
ősszel viszonozzák a látogatást és eljönnek 
a Terézvárosi Búcsúba. 
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Terézvárosi iparosok lentiben

A Játékvár Óvoda
Manóvilága

A kerületünkben dolgozó iparosok közül többen is ellátogattak június 
végén Terézváros testvérvárosába, Lentibe. Ezzel kezdetét vette az otta-
ni szervezet és a VI–VII. kerületi ipartestület együttműködése.

Hácskó imréné
műhelyében

Dulics Margit a kosárfonást
mutatta meg a vendégeknek

A terézvárosi csoport
Horváth lászló polgármesterrel
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„egyedül nem lehet ünnepelni!” – 
szent illés napja a testvérvárosban, Temerinben

Dr. Vilics Csilla aljegyző vezetésével 
július 20-án testvérvárosi küldött-
ség járt a vajdasági Temerinben, 
hogy a település népével köszöntse 
Illés napját.

A bácskai kiváló fekete termőföldet hoz-
záértéssel és elszánt szorgalommal művelő 
temerini magyarságra az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc idején elszen-
vedett tűzvész után a sors újabb csapást 
mért. Éveken át sorozatos viharkár, jégve-
rés, majd aszály sújtotta a határt, veszély-
be sodorva a megélhetést. A község hí-
vő népe 1853 júliusában fogadalmat tett, 
hogy Szent Illés próféta napját onnét fog-
va dologtilalommal és istentisztelettel ün-
nepli meg, fohászkodva az égiek jóindula-
táért. Az elmúlt több mint másfél évszázad 
alatt az ünneplés módja sokszor és sokat 
változott, ám az ősök fogadalma mindmá-
ig érvényes. Az egyházi ünnep – példaér-
tékű módon – új dimenziókkal bővült, a 
városvezetés és a helyi civil közösségek ré-
széről világi támaszt is kapott. Az ünne-
pi körmenetet és szentmisét hagyomány-
őrző, kulturális rendezvények, átadóce-
remóniák, az elszármazottakkal és a test-
vérvárosi küldöttségekkel való találkozók, 

kiállításmegnyitók, lovas- és könyvbemu-
tatók, horgászverseny, focitorna, postaga-
lamb-röptetés és aratóbál egészítik ki. 

„Egyedül nem lehet ünnepelni!” – 
kezdte szentbeszédét Magyar Zsolt, az 
egyházi szertartáson bemutatkozó atya, 
aki maga is temerini elszármazott. „Ide-
je van a munkának és ideje van a hála-
adásnak, a pihenésnek. Együtt kell szám-
ba vennünk a történteket, elrendezve 
magunkban rosszat és jót.” A prédikáci-
ót kenyéráldás követte. Az istentisztele-
ten az egyhetes ünnepi rendezvénysoro-
zatnak kiemelt támogatást biztosító ma-
gyar és szerb ajkú városvezetés Pásztor 
Róbert képviselő-testületi elnök,  Ziga 
Duro községi elnök és Ember Nikola 
községi elnökhelyettes is részt vett.

Temerini barátaink őszinte szeretet-
tel és megbecsüléssel fogadták Terézváros 
önkormányzatának küldöttségét, amelyet 
az idén dr. Vilics Csilla aljegyző vezetett. 
A több éve élő testvérvárosi kapcsolat ta-
valy ősszel új elemmel egészült ki, hiszen 
Teréz-napi búcsúnkon vendégfellépőként 
köszönthettük a temerini dalárda férfika-
rát. A helyi művelődési egyesület pártfo-
gása alatt működő, minden korosztályt 
felölelő néptánc- és népdalcsoport teréz-

városi bemutatkozására várhatóan az idén 
októberben is sor kerül. 

A temerini Illés-nap a helyi magyar-
ság nemzeti identitásának megvallását és 
a közösség nyelvi, egyházi, kulturális ha-
gyományaihoz való ragaszkodását, jelen-
tőségét juttatja kifejezésre, elismerésre és 
követésre méltó módon.

Az ünnepi felvonulás
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Las Vegasban indultam a veteránok 19. világ-
bajnokságán, életemben először – mondta. – 
Óriási volt a mezőny, több ezren neveztek be, 
köztük magyarok is. Én Szeri Attilával lép-
tem asztalhoz párosban, vele Németországban 
szoktam játszani, s elég jól megértjük egymást.

– Klampár Tiborral is megértette magát 
annak idején…

– Valóban, nagy sikereket éltünk meg 
együtt, Gergely Gabival úgyszintén. Tibit 
azonban nem sokkal korábban megműtöt-
ték, ezért nem vállalta az utazást. Bejelent-
kezett helyette Kalinics szerb világbajnok, 
aki végül az utolsó pillanatban lemondta 
a versenyt. Szeri Attila lett a párom, akivel 
négy meccset megnyertünk és felkerültünk 
a főtáblára, ahol azonban nagyon szoros 
mérkőzésen vesztettünk egy japán–auszt-
rál párostól, a későbbi bronzérmesektől. Kis 
szerencsével akár előrébb is végezhettünk 
volna. Mint ahogy én egyéniben, amit csak 

azért vállaltam, hogy „bemelegítsek” a pá-
rosra. Majd legközelebb jobban megy…

– Miért, nem ment el a kedve a folytatás-
tól, és máskor is akar indulni az öregfiúk 
világbajnokságán?

– Mi az hogy, még az Európa-bajnokságon 
is! Kedvet kaptam a versenyzéshez, elkapott a 
versenyláz, újra élvezem a játékot. Még sze-
rencse, hogy nagyjából évek óta tréningben 
maradtam, mert a barátaimmal rendszeresen 
pingpongozom és bemutatómérkőzésekre is 
járok, de ez mégiscsak más, hiszen tétmér-
kőzésekre készülök. Elég jó a fizikai állapo-
tom, kondizom, kerékpározom, szerválok, 
játszom, sokat is fogytam a világbajnokságra, 
de még le kell adnom pár kilót.

– Mennyiben másabb a mai asztalite-
nisz, mint a régi, amikor még aktívan 
versenyzett?  

– Teljesen más, sokkal gyorsabb a játék, 
minden az asztal felett dől el, nem pedig előt-
te, amikor több méterről adtuk vissza a labdát 
hosszú és látványos menetekben. Ráadásul a 
játszmák is jóval rövidebbek, 21 pont helyett 
11-ig tartanak, azaz hamar lefut egy meccs. Én 

lassan bemelegedő típus voltam mindig, nem 
egyszer fordítottam mérkőzést vesztes helyzet-
ből, akár 20-15-ről, azaz öt-, de még többpon-
tos hátrányból is. A labda nagyobb lett, ami 
szintén nem fekszik nekem – egyelőre!  

– A híres Jónyer-féle kiflipörgetés már 
kevés a győzelemhez?

– Igen, már nem lehetne vele kimagasló 
eredményeket elérni. A pörgetéseimre még 
ma is jól emlékeznek Kínában, ahová a vi-
lágbajnokságon is meghívtak. Ez a veterán 
vébé arra is jó volt, hogy a nevem újra ref-
lektorfénybe került, és több meghívást kap-
tam bemutatókra Amerikába és Kanadába. 
A Las Vegas-i megnyitón egyébként velem 
együtt öt világbajnok vehetett át díjat.

– Lesznek még Jónyerek a hazai ping-
pongcsarnokokban?

– Már vannak, Ongán, ahol gyerekesked-
tem. Az unokatestvéreim, akik bajnokságok-
ban játszanak, mindhárman Jónyerek, és elég 
ügyesek asztaliteniszben. Különben szó van 
róla, hogy az ott épülő sportcsarnokot rólam 
nevezik el.

Temesi lászló

„Kedvet kaptam a versenyzéshez”
Jónyer István négyszeres világ-
bajnok asztaliteniszező, a kerü-
let díszpolgára hosszú évek ki-
hagyása után először fogott ütőt 
a kezébe, hogy felkészüljön egy 
világversenyre – írtuk előző szá-
munkban. Az Egyesült Államok-
ban, Las Vegasban a szenior asz-
talitenisz-világbajnokságon in-
dult június végén, erre készült 
hetekig edzőpartnereivel. Ko-
moly helyezést ugyan nem ért el 
sem egyéniben, sem párosban, 
mégsem bánta meg, hogy eluta-
zott Amerikába, mert újra for-
gott a neve és „megszerette” a 
pingpongozást. A családja is ve-
le tartott.

CSOPORTOS ÓRÁK

CSAPATSPORTOK

KONDIGÉPEK

sportpont
Ahol élmény 
az egészség!

A világbajnokságon,
Las Vegasban

TerezVaros_20180726_12-13.indd   2 2018. 07. 23.   21:59:03



12    közös ügyeink    Terézváros 2018. július 26. Terézváros 2018. július 26.    MOzAik   13

Akárcsak az elmúlt évben, idén is 
június 16-ától 22-éig tartott a Te-
rézvárosi Család- és Gyermekjóléti 
Központ tábora az önkormányzat 
dunabogdányi üdülőjében. 

Alapvetően rászoruló, többgyermekes nagy-
családosok vehettek részt a nyaraláson, olya-
nok, akik az elmúlt 1-2 évben teljesen újonnan 
kerültek kapcsolatba az intézménnyel. Kivá-
lasztásuk során a szervezők arra törekedtek, 
hogy olyan családok jussanak lehetőséghez, 
akik még nem vettek részt hasonló táborozá-
son. A táboron belül és kívül is szerveztek szá-
mukra programokat. A külsős helyszínek kö-
zött volt a Dunabogdány közvetlen közelé-
ben lévő stampok park, ahol mezei vetélkedőn 
vettek részt a családok, egy másik alkalommal 
pedig a visegrádi fellegvárba vitték el a részt-
vevőket, majd bobozással zárták a napot. esz-
tergomban is járt a csoport, megnézték a bazi-
likát, felmentek a panoráma kilátóra és meg-
tekintették a Duna Múzeumot.

A táboron belül volt polgárőrök motor- és 
autóbemutatója, a Nemzeti Bűnmegelőzé-

si Tanács munkatársai tartottak egy rendőr-
kutya-bemutatót, valamint bűnmegelőzési és 
csapatépítő foglalkozásokat szerveztek, ame-
lyeknek hatalmas sikere volt. egy esti prog-
ramként tehetségkutatót rendeztek a tábor-
ban, amelyen mindenki felléphetett, a produk-
ciókat zsűrizték, helyezéseket és különdíjakat 
osztottak ki a legügyesebbeknek. A somlyói 
Mentőcsoport is ellátogatott a táborba, ők 
tűzoltó-bemutatót tartottak, amelynek kere-
tében az öltözéket, a tűzoltó kocsit, a vízszóró 
csövet próbálhatta ki mindenki. 

Mindezek mellett a kézműves-foglalkozá-
sokon (dekopázsolás, színezés, csillámtetová-
lás, arcfestés, intelligens gyurmázás) ügyes-
kedhettek a gyerekek, valamint zumbát és 
jógát is tanulhattak. Az első nap mindenki 
családi címert készített, amit kitehettek a szo-
bájuk ajtajára. Amit az összes program közül a 
legjobban szerettek és vártak mindennap, az a 
medencés fürdés volt, és szerencsére az idő is 
tökéletes volt ehhez. A változatos programok 
mellett a családoknak módjuk volt az ismerke-
désre, barátkozásra is. 

sok játékkal és tartalmas
programokkal telt el az egy hét

Nagycsaládosok 
Dunabogdányban

Koncz Gábor 80
Koncz Gábort ünnepelték 
július 8-án lányai, kollé-
gái és barátai 80. születés-
napja alkalmából. Az Új-
színház művésze ma is ak-
tív, több darabban játszik 
és a következő évadban is számítanak munkájára, pe-
dig tavaly csak hosszabb lábadozás után – öt gerinc-
műtéten esett át az elmúlt években – tudott újra szín-
padra lépni.

A Kossuth- és jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes művész és 
a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja Mezőkeresztesen született 
1938. július 8-án, 1959 és 1963 között végezte el a színház- és Filmmű-
vészeti Főiskolát. Két évig vidéki színházakban játszott, ám filmszerepe-
inek köszönhetően az egész ország megismerhette. A paraszti munká-
nak és a rendszeres sportolásnak köszönhetően előnyös fizikai adottsá-
gokra tett szert, amelyet különböző népszerű filmekben – legalább más-
fél százban – hasznosított, méghozzá kaszkadőrök nélkül! Gödön él, de 
Terézvárost tartja a második otthonának, hiszen az újszínház tagjaként 
több nagy szerepben láthattuk, az egyik legjobb alakítását A funtinelli 
boszorkányban nyújtotta, illetve nyújtja. Kedvenc sportja a vízisí, a lovag-
lás és a pingpong, műtétjei előtt hobbiból rendszeresen asztalhoz állt gö-
di otthonában a terézvárosi, négyszeres világbajnok jónyer istván aszta-
liteniszezővel. Már alig várja, hogy újra együtt játszhassanak. Két lánya 
van, Tekla és regina. 

(TeMesi)

Közösségi  élményt 
adó kóruséneklés
Megkezdte intenzív, egyhetes felkészülését júli-
us közepén a Nemzeti Ifjúsági Kórus Nemes Lász-
ló Norbert és Erdei Péter karnagy vezetésével, amit 
július végén egy turné követ.  

A Nemzeti ifjúsági Kórus ez év májusában alakult a Kodály-emlékév 
alkalmából. A jelentkezések után kiválasztott kórustagok július 15-én 
találkoztak először és kezdték meg a felkészülést Kecskeméten. Az 
együttes rendkívül sokszínű: érkeztek határon innen és túlról, vannak 
a tagok között zenei tanulmányokat folytatók, de egészen más terü-
letről érkezők is, például ápolónő, vegyész- és építészhallgató, terve-
zőgrafikus, iT-menedzser vagy éppen gazdálkodó. 

– A kodályi zenepedagógiában meghatározó szerepe van a közösségi 
élményt adó kóruséneklésnek, megtisztelő és megható, hogy Kodályné 
Péczely sarolta vállalta e fontos program fővédnökségét, hiszen ő élő ka-
pocs Kodály szellemisége és a mai fiatalok zenei nevelése között – emel-
te ki dr. vigh Andrea, a liszt Ferenc zeneművészeti egyetem rektora. 

– ezeknek a fiataloknak – akik egészen különböző helyekről és élet-
körülmények közül érkeztek – a kórus kiváló alkalmat nyújt arra, hogy 
megtanuljanak egymáshoz alkalmazkodni a közös cél érdekében. Na-
gyon rövid idő alatt kell úgy összecsiszolódniuk, hogy az eredmény egy 
magas szintű produkció legyen, és közben életre szóló élményeket is 
szerezhetnek – hangsúlyozta erdei Péter liszt-díjas karnagy. 

A 62 fős kórus a fellépéssorozat alatt öt koncertet adott és ad 
Keszthelyen, Bécsben, Galántán, Budapesten, illetve Kecskeméten. 
A liszt Ferenc zeneművészeti egyetem közreműködésével megvaló-
sult programot az emberi erőforrások Minisztériuma támogatta.

TerezVaros_20180726_12-13.indd   3 2018. 07. 23.   21:58:27



14    hirdetmény/apróhirdetés    Terézváros 2018. július 26. Terézváros 2018. július 26.    mOZaiK/hirdetmény   15

civil szervezetek részére

Budapest Főváros vi. kerület Terézváros Önkormányzata ezúton hirdet tematikus pá-
lyázatot a Terézvárosban működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötődő 
alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek részére az önkormányzat 2018. 
év ii. félévi keretéből igényelhető támogatás megszerzésére, a 2018. augusztus 1.–
december 31. között megvalósuló programokhoz. 

A pályázati alap éves keretösszege 12 millió forint. A támogatások odaítéléséről a 
képviselő-testület évente két alkalommal, nyílt pályázati eljárást követően dönt. A ii. 
fél évben felhasználható keretösszeg 6 millió forint.

pályázhatnak azok az alapítványok, egyesületek és egyházi jogi személyek, amelyek:
a) vi. kerület Terézváros közigazgatási területén bejegyzett székhellyel, 
b) bejegyzett országos vagy regionális szervezet esetén önálló terézvárosi szervezeti 

egységgel rendelkeznek, 
c) tevékenységüket részben vagy egészben Terézváros közigazgatási területén fejtik ki.

támogatandó célok:
1) a kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő cé-
lok, különösen:

a) a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködé-
sét, lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását 
szolgáló rendezvények,

b) városszépítészeti célok (pl. falfirka elleni tevékenység stb.),
c) környezetvédelem, zöldprogram,
d) bemutatók, kiállítások, előadó- és alkotóművészeti produkciók létrehozása,
e) tanácsadó, oktatási, fejlesztő és segítő tevékenységek, kiadványok,
f) a kerületi székhelyű köznevelési intézmények működését segítő alapítványok 

programjai,

2) a kerület lakosait segítő szociális és karitatív célok:
a) idősügyi programok,
b) a fogyatékkal élőket és a munkanélkülieket segítő projektek,
c) egyéb esélyegyenlőségi programok.

pályázati feltételek:
Pályázni a civil szervezetek pályázati úton történő támogatásáról szóló 3/2016. (ii. 
18.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint; 
– a terézvárosi Civil Adatbázisba nem regisztrált szervezeteknek az 1/A mellékletben 

szereplő, 
– a terézvárosi Civil Adatbázisba regisztrált szervezeteknek az 1/B mellékletben sze-

replő 
pályázati adatlapon, az ott előírt nyilatkozatok egyidejű csatolásával lehet. 

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az önkormányzat 
honlapján közzétegyék. 

A pályázati adatlap beszerezhető:
a) személyesen: 1067 Budapest, eötvös u. 3., 4. em. 410. 
b) vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.terezvaros.hu 

a pályázat beadási határideje: 2018. augusztus 31.

a pályázatot írásban az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Budapest Főváros vi. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási 
Főosztály (1067 Budapest, eötvös u. 3.)

információ: +36 1 342-7582

A pályázatok elbírálása után minden pályázót írásban értesítünk. A nyertes pályázók-
kal az önkormányzat támogatási megállapodást köt.

Hassay zsófia
 polgármester

pályáZati Felhívás

papír- és fémpénzt, bélyeget, képesla-
pot, papírrégiséget, régiségeket
vásárolunk és árverésre átveszünk.
vi. Andrássy út 16. 266-4154 Nyitva: h.–
sz.: 10–17, cs.: 10–19

villanyszerelést, régi lámpák, csillárok, 
kisebb háztartási gépek, kaputelefonok 
javítását, felújítását vállalom díjtalan ki-
szállással, kedvező áron. 
Telefon: 06-20-9-874-436

egyetemista lányomnak felújítandó 
emeleti öröklakást keresek. magánsze-
mély vagyok.
Tel.: 06-20-352-2204

Könyvfelvásárlás készpénzért. Könyvtá-
ros diplomával több mint 20 éves szak-
mai tapasztalat, belvárosi üzlet. Atticus 
Antikvárium 06-209-313-773

víZsZerelés, csapok, szifonok, véCé-
CsészéK, véCéTArTálYoK cseréje, ja-
vítása. Mosó-, mosogatógépek beköté-
se. Tel.: 06-30-447-36-03

KastélyOK BerendeZéséheZ vásá-
rolok antik bútorokat, festményeket, 
bronz tárgyakat, porcelánokat, Kovács 
Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórá-
kat (hibásat is) 6–12 személyes ezüst ét-
készleteket, gyertyatartókat, tálcát, stb., 
könyveket, régi katonai kitüntetések tár-
gyait és teljes hagyatékot első vevőként 
a legmagasabb áron.
Tel.: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.
com

Kéménybélelés, kondenzációs kazánok 
bekötése, szerelt kémény építés, szak-
vélemény ügyintézés. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06-30-680-6814

Felmentek az árak!
Arany, ezüst, borostyán, brilles ékszer, 
régiség és teljes hagyaték felvásárlás 
azonnal készpénzben! 
Kérem jöjjön el hozzánk vagy érdeklőd-
jön bővebben telefonon!
Tel.: 350 43 08, 06 70 884 4084 
Cím: Xiii., Hollán ernő 4.

Készpénzért vásárolok bútorokat, dísz-
tárgyakat, festményeket, órákat, csillá-
rokat, kitüntetéseket, hangszereket, bi-
zsukat, réz-, bronztárgyakat, szőnyege-
ket, díszes ruhákat, teljes, hagyatékot. 
Tel: 06-30-943-5583

eXKlUZív Felvásárlás!
Tört-fazon arany 6500 Ft-tól akár 17 
000 Ft-ig/g, ezüst 350 Ft-tól/g, boros-
tyán-korall ékszerek 4000 Ft-tól/g. ré-
gi pénzeket, érméket, kitüntetéseket, 
karórákat, képeslapokat, Herendi-zsol-
nay, mindenféle régiséget Teljes HA-
GYATéKoT.

v. szent istván krt. 25. Tel: 06-70/608-
60-82

Kéménybélelés, kondenzációs, illetve 
hagyományos tüzelőberendezésekhez, 
Ügyintézéssel, kiszállási díj nélkül. Mo-
solygós árak, ügyfélbarát munkavégzés. 
botoskemeny@gmail.com, 06(20)624-
0601

Belvárosi étterem szakácsot, fel-
szolgálót, konyhai kisegítő keres tel-
jes munkaidőben. 15 nap munka/hó-
nap 10.30–23.00-ig. Fizetés kétheten-
te, felszolgálóknak naponta jelentkez-
ni fényképes önéletrajzzal 100eves.
allas@gmail.com, Konfár Tibor séf-nél 
06-30/779-3070

sZOBaFestés, Mázolás, TAPéTá-
zás bútormozgatással. Parkettacsiszo-
lás, aljzatkiegyenlítés, PvC, szőnyegpad-
ló lerakás. Minőségi, precíz munka, mér-
sékelt árakon (alapítva: 1998). Csapó 

György. Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-780-
3732, festesma.iwk.hu

Kémények bélelése, átépítése, belső 
marása teljes körű ügyintézéssel. szabó 
Balázs 06-20-264-7752

KisKUnlaCháZai dUna-partOn 
(ráckevei Duna-ág)
CsAláDi Ház/NYArAlÓ ÜDÜlŐÖve-
zeTBeN elADÓ
Nappali, 3 hálószoba, amerikai kony-
ha, 2 fürdőszoba, 2 terasz, díszkert, 
cirkófűtés+kandalló, összkomfort. A ház 
fele alatt családi borozó pincetárolóval.
17 M Ft+ a berendezés, összesen: 
20,8 M Ft
Tel.: 06-30-874-9808

Bakoslak ingatlan 1,5-2 szobás eladó la-
kásokat keres készpénzes ügyfelei ré-
szére. Tel.: 06-20/368- 7777, e-mail: 
bakoslak.office@gmail.com

aBlaKJavítás! WWW.
aJtOaBlaKdOKtOr.hU
24 éve vállalOm KedveZŐ 
áraKOn aBlaKOK, aJtóK Ja-
vítását, illesZtését, ZáraK 
CseréJét, Festését, hŐsZiGe-
telŐ ÜveGeZését, sZiGetelé-
sét GaranCiával. Felmérés 
díJtalan! hOrváth áKOs 
tel: 06 70 550 02 69

ingatlanirodánk eladó budapesti 
lakásokat/házakat keres ügyfelei-
nek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 
3%, ügyvéd ingyenes. ismerősének 
lakása eladó? Hívjon, ajánlási ju-
talékot kap! laurus ingatlan, tel.: 
06-20-960-0600
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Biciklit loptak a társasházból
június 11-én éjfél és 10 óra között a Podmaniczky utca egyik tár-
sasházának a földszintjén lévő korláthoz lakattal rögzített 
Decathlon márkájú kerékpárt egy ismeretlen lakatlevágás mód-
szerével ellopta. 

eltűnt a pulton hagyott mobil
lopás miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki jú-
nius 8-án este a Teréz körút egyik vendéglátóegységé-
ben egy pulton felejtett mobiltelefont ellopott. 

Ki látta a mesterhegedűt?
egy ismeretlen a Paulay ede utcában található üzletből elvitt egy értékes mesterhe-
gedűt, amelyet a 18. században G. Gagliano nápolyi mester készített, továbbá egy né-
gyes tokot és egy fekete koffertokot. 

A Budapesti rendőr-főkapitányság vi. kerületi rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a felvéte-
len szereplő személyeket vagy tárgyat felismeri, tartózkodási, fellelhetőségi helyével kapcso-
latban információval rendelkezik, hívja a 06-1-461-81-41 telefonszámot, illetve névtelensé-
ge megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” 
zöld számán, a 107, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, vagy írjon a 
06rk@budapest.police.hu e-mail címre.

A renDőrséG híreiBenczúr Kerti esték
Gazdag programmal 
várták és várják a 
rendezők az érdeklő-
dőket a június 23. és 
augusztus 8. között 
rendezett Benczúr 
Kerti estéken (Ben-
czúr utca 27.). 

swingoperett 
címmel hallhat-
tak az érdeklődők június 27-én neves előadóktól – 
köztük Felföldi Anikó, Fischl Mónika és homonnay 
zsolt – operettslágereket, egyebek mellett Kál-
mán imrétől, ábrahám Páltól és zerkovitz Bélától. 
Az operettszínház szólistái szvingre hangolva ad-
ják elő a népszerű dalokat, kísért Bársony Bálint és 
zenekara. A rózsavölgyi szalon sikervígjátékait lát-
hattuk, A kulisszák mögött címűt július 18-án, A 
valami csaj(ok)at pedig július 25-én. 

Augusztus 8-án nyáresti filmslágerek csen-
dülnek fel náray erikával, Polyák lillával és szu-
lák Andreával.

a terézvárosi tanulmányi Ösztöndíjra történő jelentkezésről

Budapest Főváros vi. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
11/2012. (iv. 26.) rendelete alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros vi. kerü-
let Terézváros közigazgatási területén működő általános iskolák felső tagozatos ta-
nulói és Budapest közigazgatási területén működő gimnáziumok, szakgimnáziu-
mok és szakközépiskolák diákjai részére teréZVÁrOsi tanULmÁnyi ÖsZtÖndÍJ-
ra, amennyiben Budapest Főváros vi. kerület Terézváros közigazgatási területén be-
jelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek, 
és családjukkal együtt a pályázati felhívás közzétételét megelőzően legalább 90 nap-
ja igazolhatóan, életvitelszerűen Terézváros közigazgatási területén laknak, továbbá 
nappali rendszerű képzésben vesznek részt.

az ösztöndíj elnyerésére pályázhatnak azok az 

– ÁLtaLÁnOs isKOLÁs tanulók, akik: 
• 5–8. évfolyamra járnak, 
• példamutató magatartásúak és példás szorgalmúak,
• tanulmányi eredményük kiemelkedő (magatartás- és szorgalomjegyek nélkül számí-

tott átlaguk 4,5 feletti), vagy kerületi tanulmányi versenyen i–v., budapesti tanul-
mányi versenyen i–X., vagy országos tanulmányi versenyen i–XX. helyezést értek el,

• akiknek a családjában a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző tizen-
két hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát figyelembe véve – az egy főre ju-
tó havi jövedelem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíjnak a pályázati fel-
hívás közzététele időpontjában irányadó mindenkori legkisebb összege háromszo-
rosát (128 250 Ft-ot).

– GimnÁZiUmi tanulók, akik: 
• 9–13. évfolyamra járnak,
• legalább jó magatartásúak és jó szorgalmúak,
• tanulmányi eredményük kiemelkedő (magatartás- és szorgalomjegyek nélkül számí-

tott átlaguk 4,5 feletti), vagy tanulmányi versenyen legalább budapesti i–X. vagy or-
szágos tanulmányi versenyen i–XX. helyezést értek el,

• akiknek a családjában a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző tizen-
két hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát figyelembe véve – az egy főre ju-
tó havi jövedelem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíjnak a pályázati fel-
hívás közzététele időpontjában irányadó mindenkori legkisebb összege háromszo-
rosát (128 250 Ft-ot).

– sZaKGimnÁZiUmi és sZaKKÖZépisKOLai tanulók, akik: 
• a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti első szakképesítésüket 

szerzik
• legalább jó magatartásúak és jó szorgalmúak,

• tanulmányi eredményük kiemelkedő (magatartás- és szorgalomjegyek nélkül számí-
tott átlaguk 4,5 feletti), vagy tanulmányi versenyen legalább budapesti i–X. vagy or-
szágos tanulmányi versenyen i–XX. helyezést értek el,

• akiknek a családjában a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző tizen-
két hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát figyelembe véve – az egy főre ju-
tó havi jövedelem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíjnak a pályázati fel-
hívás közzététele időpontjában irányadó mindenkori legkisebb összege háromszo-
rosát (128 250 Ft-ot).

az ösztöndíj egy tanévre szól (12 hónapra: szeptember 1-jétől a következő év augusz-
tus 31-éig).  a terézvárosi tanulmányi Ösztöndíj összege 2018. 09. 01-jétől havi
35 000 Ft.

A pályázatot kizárólag személyesen lehet benyújtani a képviselő-testület 11/2012. 
(iv. 26.) rendeletének függelékeként rendszeresített adatlapon a Polgármesteri hivatal 
humánszolgáltatási Főosztályának 411-es szobájában (1067 Budapest, eötvös utca 3.).

a pályázathoz csatolni kell:
• megfelelően kitöltött és aláírt adatlapot,
• a tanulói jogviszony igazolását, továbbá a tanulmányokat folytató családtagok isko-

lalátogatási és hallgatói jogviszonyának igazolását,
• a bizonyítványok, oklevelek az igazgató vagy helyettese által hitelesített másolatát,
• a tanulmányi versenyre felkészítő szaktanár vagy az osztályfőnök ajánlását,
• a szociális rászorultságot, valamint a jövedelmet igazoló iratokat.

A pályázat benyújtásakor a polgármesteri hivatal munkatársa a személyes adatokat 
igazoló okmányok alapján ellenőrzi az adatlapon szereplő személyes adatok valódisá-
gát. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait – a vonatko-
zó jogszabályi előírások betartása mellett – az önkormányzat a szükséges időtartam-
ra nyilvántartásba vegye.

A pályázat elbírálása a diákok szociális helyzetének figyelembevételével történik. A jo-
gosultság megállapításakor a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző 12 
hónap alatt szerzett nettó jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

a pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

a pályázat elbírálása: a humán Bizottság a beadást követően, a szeptemberi ülésén 
bírálja el.

az adatlapok beszerezhetők: a terézvárosi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán 
és recepcióján, valamint letölthetők a www.terezvaros.hu honlapról (http://
www.terezvaros.hu/testuleti/rendeletek/hatalyos_rendeletek/2012_11b.pdf). 
Az ösztöndíjakról a 342-7582-es telefonszámon lehet érdeklődni.

A hivatkozott rendelet szövegének nem megfelelő pályázatok érvénytelenek. 

humánszolgáltatási Főosztály

pÁLyÁZati FeLhÍVÁs
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– Több mint húsz éve ismerjük egymást, 
de egy ideje nem találkoztunk. Nem csak 
a közönség, én is meglepődtem, hogy 
mennyire jó formában vagy. Mi a titkod?

– Nagyon régóta vallom, hogy ami-
re az ember akar, arra tud is időt szakíta-
ni. Minden más csak kifogás. A mozgás, 
a sport gyerekkorom óta része az életem-
nek, nem is emlékszem olyan időszakra, 
amikor valamit ne sportoltam volna. Vív-
tam, futottam, lovagoltam, úsztam, renge-
teg sportot kipróbáltam. A gyerekek szü-

letése után pedig otthon tornáztam, miu-
tán letettem őket aludni. Hogy ne legyen 
unalmas, közben filmet néztem, igyekez-
tem tényleg minden nap végén beiktatni 
azt az egy órát. Nyolc év után mentem el 
edzőterembe, ott néhány évig egy edző se-
gített. Pár éve a tévéműsorok miatt sűrűbb 
lett az időbeosztásom, nem volt időm el-
menni, akkor az itthoni stúdió előterében 
kialakítottunk egy házi edzőtermet, most 
ismét itthon edzek. Nekem ez az „énidőm”, 
magam vagyok a gondolataimmal, amikor 

pedig végzek, akkor jó érzéssel tölt el, hogy 
ismét le tudtam győzni a lustaságot.

– A család is csatlakozik?
– A legkisebb gyermekünk, Csabus tán-

col, a nagyobbak meg eljárnak máshová 
edzeni. A férjem, Csabi pedig még mindig 
tartja magát a régi hitvallásához, hogy no 
sport! De szerencsére jó a genetikája, nem 
látszik rajta. Egyébként nem gondolom, 
hogy a kilókon múlik bármi is, a kisugárzás 
és az egészség szerintem sokkal fontosabb.

– A konyhában is ennyire tudatos vagy?
– Szeretek főzni, szeretünk enni, sze-

retünk élni. És az élethez a gasztronómia 
is hozzátartozik. Most már sokkal jobban 
odafigyelek a minőségre, mint a mennyi-
ségre. De mindent eszem, eszünk, nem fo-
gyókúrázok. Mindennap eszem édességet 
is a kávé mellé. Rendes, jó minőségű cso-
koládét. Ilyenkor azt szoktam mondani, 
hogy ez az én egyik boldogsághormonom, 
meg hát finom is. Szeretjük a jó minőségű 
borokat is. Egyszer élünk, és az életet élvez-

A Terézvárosiak Napján fergeteges koncertet adott a kislánykora 
óta reflektorfényben élő énekes, Pintácsi Alexandra, azaz Szan-
di. Az egykori svájci sapkás imázs már rég a múlté, egy fiatal, csi-
nos és roppant energikus művészt láthatott, hallhatott a közön-
ség. Ránézésre hihetetlen, hogy három gyermek édesanyja, ha 
nem ismerném, azt gondolnám, hogy komplett stáb áll mögötte. 
Nincsenek körülötte hangos botrányok, huszonöt éve él és dolgo-
zik együtt – egykor nagy visszhangot kiváltó – szerelmével, Bog-
dán Csabával. A naptára év végéig tele, és akkor a legboldogabb, 
ha mindemellett a családjával is sok időt tud együtt tölteni.

A családnál semmi sem fontosabb
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ni kell! A mértékre viszont figyelek, az na-
gyon fontos.

– Évtizedek óta élsz, éltek a reflektor-
fényben, de semmilyen botrány nem fű-
ződik hozzátok. Ritkaságszámba megy, 
hogy csináljátok?

– Mi alapvetően nyugodtan éljük az éle-
tünket, nem stresszelünk feleslegesen. Az 
örömeinket magunknak éljük meg, és ha 
konfliktusunk van, azt sem verjük nagydob-
ra. A mai, közösségi média uralta világban 
is megpróbáljuk megőrizni magunknak azt, 
ami szerintünk csak ránk tartozik. A reggeli 
fogmosásnál nem okoz fejtörést, hogy aznap 
mit és melyik felületre posztolok a napom-
ból. Csak annyi hírt adok, amennyi a mun-
kámhoz elengedhetetlen. A gyerekek is ezt 
látják, és nekik sem életük fő mozgatórugója 
az ilyen típusú nyilvánosság. 

– Amióta megismerkedtetek, 0–24-ben 
együtt vagytok Csabival. Most őszintén, 
nem volt ebből még sohasem eleged?

– Ha hiszed, ha nem: nem. Természete-
sen ez nem az jelenti, hogy nincs hangos szó 
vagy nézeteltérés közöttünk. De ha már sok 
lesz nekünk egymásból, akkor nyilván le-
ülünk, megbeszéljük és változtatunk rajta. 
Úgy, hogy mindkettőnknek jó legyen. Sokat 
vagyunk együtt, de nem vagyunk összenőve.

– Annak idején sokan támadtak bennete-
ket a köztetek lévő 16 év korkülönbség mi-
att. (Itt muszáj megjegyeznem, hogy Csa-
ba viccesen azt kérte, ne írjam meg, melyi-
kük javára.) Utólag visszatekintve előny 
vagy hátrány volt ez a korkülönbség?

– Nincs olyan, hogy kor, nem évszámok, 
hanem lelkek találnak egymásra. Ha a ké-
mia működik két ember között, akkor a kor 
semmit nem számít.

– A féltékenység jelen van vagy volt vala-
ha a kapcsolatotokban?

– Egészséges féltékenység természetesen 
mindig volt és van a mai napig is.

– Anyukáddal és a nővéreddel is még 
mindig intenzív a kapcsolatod?

– A nővéremmel nagyon jóban vagyunk, 
szeretünk csajos programot szervezni, csak 
mi ketten. És anyukám is jelen van a minden-
napjaimban, ha két napig nem beszélünk, már 
nem érzem jól magam. A család egysége min-
dennél fontosabb. Fontos, hogy összetartsunk, 
és ezt a mintát lássák a gyerekek. Én is ezt ho-
zom otthonról. A nővérem lánya, Zolna most 
itt van nálunk, és észre se veszi néha, hogy 
anyának szólít. Óriási boldogság ez nekem. 

– Milyen anyuka vagy, szigorú vagy laza?
– Megbeszélős. Soha nem tiltottam sem-

mit, az a legrosszabb. Viszont mindent meg-
beszélünk. Vallom, hogy együtt kell lenni, 
nem csak egymás mellett lenni. Óriási a kü-
lönbség. Viszont fontos, hogy bizonyos dol-
gokat a saját kárukon kell megtanulniuk, ezt 
a saját érdekükben sem lehet megúszni.

– Követ valamelyik gyerek a pályán?
– Blanka a jég hátán is megél, rendkívül 

kommunikatív, nagyon korrekt és megbíz-
ható. Szeret énekelni, de inkább csak ma-
gának. Volt már közös fellépésünk, de egy-
előre úgy tűnik, hogy nem ez lesz a fő irá-
nya. Domonkos egy komoly gondolkodá-
sú 16 éves kamasz, aki egyáltalán nem akar 
és nem szeret szerepelni, mi pedig ezt tel-
jes mértékben tiszteletben tartjuk. A leg-
kisebb, Csabi pedig az Experidance Tánc-
akadémia növendékeként már három da-
rabban is táncol, szenvedélyesen szere-
ti. Nagyon büszkék vagyunk rájuk. Nem 
mondom, hogy nem küzdünk a kamaszkor 
nehézségeivel, keresik önmagukat, sokszor 
kell őket békén hagyni, de ez így van rend-
jén. Tudom, én is voltam kamasz.

– A sok fellépés és a ház körüli teendők 
mellett mivel töltődsz fel?

– Szerencsére engem a munkám is kikap-
csol, nem teherként élem meg a fellépéseket, 
még akkor sem, ha hosszú utat kell megten-
ni egy-egy helyszínre. Most, hogy előbb-
re tartok a korban, figyelek arra, hogy ne 
csak a testemre, a lelkemre is szánjak időt. 
Csak olyan emberekkel találkozom, akik 
nem szívják le az energiáimat, inkább jó ha-
tással vannak rám. És az is rengeteget szá-
mít, hogy nem mindent én csinálok otthon. 
A család egy közösség, amelyben mindenki-
nek megvan a feladata. Blanka elkészítette a 
táblázatot, kint van a falon szem előtt, azon 
vezetjük, hogy ki mikor mosogat és minden 
egyéb tennivalót.

– Hogy alakul a nyaratok?
– Rengeteg fellépés van, év végéig tele a 

naptárom. Hiszek abban, hogy ha valaki va-
lamit jól csinál, akkor az működik. Semmit 
nem veszek félvállról, mindig mindenhova 
felkészülten megyek. Ezt látják a gyerekek 
is. Nyaralásra maximum öt napot tudunk 
szánni, hiszen minden hétvégén az országot 
járjuk. Az idén nyáron már nemcsak Blanka 
barátja, de Domi barátnője is jön velünk egy 
pár napos pihenésre. Ősztől pedig új, izgal-
mas kihívások várnak rám, de erről egyelőre 
többet nem mondhatok.

sTeindl Gabi

terézvárosiaknak
szóló műsoraink 
a hatoscsatorna 

műsorán

hétfő
18.00 Terézvárosi magazin
Benne: ez történt a héten   

    Terézvárosban
Önkormányzati percek
Terézvárosi kékhírek
Programajánló
Magazinműsor
ez történt a héten 
Terézvárosban (ism.)

ismétlések
 kedd  1.30
 kedd  14.30
 szerda  10.30
 csütörtök  7.00
 szombat  13.00

az önkormányzati adások 
élőben is megtekinthetők a www.

hatoscsatorna.hu weboldalon, 
valamint visszanézhetők a 

www.terezvaros.hu weboldalon 
és a Terézvárosi Magazin a 

hatoscsatornán Facebook-oldalon.

a hatoscsatorna teljes 
műsorkínálata 

a www.hatoscsatorna.hu
weboldalon található.

e-mail:
info@hatoscsatorna.hu

terezvarosinfo@gmail.com

facebook: 
www.facebook.com
terezvarositelevizio

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

cím: 1064 budapest,
vörösmarty utca 65., vii. em.
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Budapest Főváros vi. kerület Terézváros önkormányzata Képviselő-
testületének 16/2005. (v. 23.) rendelete az önkormányzat által ado-
mányozható elismerő címekről és kitüntetésekről tartalmazza a Te-
rézváros Díszpolgára cím, a Terézvárosért, a Terézváros Mestere és 
a Terézváros Sportolója kitüntetés adományozásáról szóló eljárási 
szabályokat.

ezek szerint: 
• Terézváros Díszpolgára cím annak a személynek adományozható, 

aki életművével, kiemelkedő jelentőségű munkájával Terézváros-
ban és országosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános elis-
merést szerzett, és példamutató emberi magatartása alapján köz-
tiszteletben áll; továbbá annak, aki tevékenységével hozzájárult 
Terézváros jó hírnevének öregbítéséhez, elismerésre méltó hagyo-
mányainak gazdagításához.
A Terézváros Díszpolgára cím évente egy élő és egy elhunyt sze-
mélynek (posztumusz) adományozható.

• Terézvárosért kitüntetés azoknak a személyeknek adományozható, 
akik Terézvárosban hosszú éveken keresztül kiemelkedő szakmai, 
közéleti tevékenységet folytattak.
A Terézvárosért kitüntetésben évente legfeljebb két személy része-

síthető.

• Terézváros Mestere kitüntetés adományozható annak a személy-
nek, aki legalább 15 éve végez Terézváros területén kimagasló kis-
ipari szakmai munkát.
A Terézváros Mestere kitüntetés minden évben legfeljebb egy fő 
részére adományozható.

• Terézváros Sportolója kitüntetés adományozható annak a személy-
nek vagy csapatnak, közösségnek, aki vagy akik a jelölést megelő-
ző egy év folyamán kiemelkedő hazai, illetve nemzetközi sporttel-
jesítményt értek el, és Terézváros közigazgatási területén laknak 
vagy sporttevékenységük a városrészhez köthető.
Terézváros Sportolója kitüntetés minden évben egy fő vagy egy 
közösség részére adományozható.

A Terézváros Díszpolgára cím, a Terézvárosért, a Terézváros Meste-
re és a Terézváros Sportolója kitüntetés átadására minden évben a 
Terézvárosi Napok rendezvénysorozat során, ünnepélyes keretek kö-
zött kerül sor.

A fenti rendelet értelmében a Terézváros Díszpolgára címre és a Te-
rézvárosért kitüntetés adományozására:

– a Képviselő-testület tagjai, valamint bizottságai,
– a kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületei,
– minden választójoggal rendelkező terézvárosi lakos,
– az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmé-

nyek vezetői,
– továbbá a terézvárosi székhelyű, illetve tevékenységüket rész-

ben vagy egészben Terézvárosban kifejtő civil szervezetek, ala-
pítványok

tehetnek javaslatot.

A Terézváros Mestere kitüntetés adományozására javaslatot te-
hetnek:
– a Képviselő-testület tagjai, valamint az illetékes szakbizottság 

tagjai,
– minden terézvárosi lakóhellyel és választójoggal rendelkező 

lakos,
– a Kereskedelmi és Iparkamara tagjai.

A Terézváros Sportolója kitüntetés adományozására:
– a Képviselő-testület tagjai, valamint az illetékes szakbizottság 

tagjai,
– a kerületi székhelyű oktatási, kulturális és sportintézmények, il-

letve szervezetek vezetői,
– terézvárosi lakóhellyel és választójoggal rendelkező lakosok
tehetnek javaslatot.

Az írásbeli, indoklással ellátott javaslatot – az előző bekezdésekben 
meghatározottak – 2018. augusztus 15-ig nyújthatják be a polgár-
mesternek (1067 Budapest, Eötvös u. 3.).

Humánszolgáltatási Főosztály

Felhívás

Budapest Főváros vi. kerület Terézváros önkormányzata Képvise-
lő-testületének 16/2005. (v. 23.) rendelete az önkormányzat által 
adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről tartalmazza a 
Fromm Pál Emlékérem és a Terézváros Szociális Segítőjének emlék-
érem adományozásáról szóló eljárási szabályokat.

ezek szerint: 
• Fromm Pál Emlékérem annak az egészségügy területén dolgozó or-

vosnak, illetve egészségügyi szakdolgozónak adományozható, aki 
a kerület egészségügyéért, az itt élő polgárok egészségéért kiemel-
kedő teljesítményt nyújtott, és legalább tíz éve dolgozik Terézvá-
ros egészségügyi rendszerében.
A Fromm Pál Emlékérem minden évben egy az egészségügy terü-
letén dolgozó személy részére adományozható.

• Terézváros Szociális Segítőjének emlékérem annak a személynek 
adományozható, aki legalább öt éve végez Terézváros önkormány-
zata által fenntartott szociális vagy gyermekjóléti intézményben 
kiemelkedő szakmai munkát, és legalább 10 éves, a szociális ellá-
tásban szerzett munkaviszonnyal rendelkezik.
A Terézváros Szociális Segítőjének emlékérem minden évben egy 
fő részére adományozható.

A Fromm Pál Emlékérem átadására minden év októberében ke-
rül sor.

A Terézváros Szociális Segítőjének emlékérem átadására minden év 
novemberében, a szociális munka napja alkalmából rendezett ünnep-
ségen kerül sor.

A fenti rendelet értelmében a Fromm Pál Emlékérem adományozá-
sára:
– a Képviselő-testület tagjai, valamint az illetékes szakbizottság 

tagjai,
– a Terézvárosi Orvosi Kamara elnöksége,
– a Terézvárosban működő egészségügyi intézmények dolgozói,
– minden terézvárosi lakóhellyel és választójoggal rendelkező lakos

tehetnek javaslatot.

A Terézváros Szociális Segítőjének emlékérem adományozására ja-
vaslatot tehetnek:
– a Képviselő-testület tagjai, valamint az illetékes szakbizottság 

tagjai,
– a kerületi fenntartású szociális intézmények dolgozói,
– a kerületi fenntartású szociális intézményekben működő közalkal-

mazotti tanácsok,
– minden terézvárosi lakóhellyel és választójoggal rendelkező lakos.

Az írásbeli, indoklással ellátott  javaslatot – az előző bekezdésekben 
meghatározottak – 2018. augusztus 15-ig nyújthatják be a polgár-
mesternek (1067 Budapest, Eötvös u. 3.).

Humánszolgáltatási Főosztály

Felhívás
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Az Operettszínház évadzáró partiján, június 
végén adták át az idén alapított Honthy Han-
na-díjat. A hatfős szakmai zsűri döntése alap-
ján az év női és férfi főszereplője Gubik Petra 
és Homonnay Zsolt, karakterszínésze Szendy 
Szilvi és Peller Károly, az év alkotója Duda 
Éva, a közönség kedvence Veréb Tamás lett.

– Nagyon büszkék vagyunk a díjra, amit 
elsőként kaphattunk meg – mondták az ün-
nepeltek, akik sajnálkozva hozzátették, hogy 
koruknál fogva nem ismerhették Honthy 
Hannát, aki éppen 125 éve született és két 
éve egész alakos szobra áll a színházban, Pár-
kány Raab Péter szobrászművész alkotása. A 
Csárdáskirálynő egykori legendás Cecíliájá-
val együtt dolgozott két, azóta szintén legen-
dává vált művész, Lehoczky Zsuzsa és Felföl-
di Anikó, ők így emlékeztek meg a „nagyasz-
szonyról”:

– Hannácska igen figyelmes és jószívű 
volt, még vendégségbe is meghívott ben-
nünket, s a szívét-lelkét kitette – mondta Le-
hoczky Zsuzsa.

Felföldi Anikó is elmesélt egy történetet:  
Honthy híres volt a humoráról. A nyolcvana-
dik születésnapját a Csárdáskirálynő díszelő-
adásával ünnepeltük. Miközben Kellér De-
zső köszöntötte Hannuskát, azt lehetett látni, 
hogy ő ott topog mellette, mire Kellér meg-
kérdezte: „Művésznő, valami baj van?” „Nem 

– hangzott a válasz – taposom a nyolcvanat.” 
Két dolgot nem szeretett: ha valaki szemtelen 
volt, vagy ha valaki nagyon hízelgett. Én egyi-
ket sem csináltam, jóban is voltunk.

Oszvald Marika még azzal is büszkélked-
het, hogy kislányként a nagy primadonna 
ölében ülhetett, hiszen édesapja gyakran fel-
lépett Honthyval, és néha bevitte őt a szín-
házba. 

– Mesterségbeli fogásokat is el lehetett 
lesni tőle – mondta –, elsősorban azt a sik-
ket, azt az elegáns tartást, ami nélkülözhetet-
len az operettben még akkor is, ha nagyon 
modernül játszunk, mert ezek a szerepkörök 
megkövetelnek bizonyos dolgokat. És lehet, 
hogy ma már furcsa nekünk a hanghordozá-
sa, de úgy tudott poentírozni, mint kevesen. 

Egyszer egy riporter megkérdezte 
Honthytól, melyik három szerepét vinné el 
egy lakatlan szigetre.

– A Mayát, a Cecíliát és a Nagymamát – 
válaszolta. 

Majd jött egy újabb kérdés:
– Siker és rajongás kíséri önt, amióta csak 

a pályára lépett. Nem érzi magát elkényezte-
tettnek?

– Soha. Ma is lámpalázam van. A nyolc-
vanadik születésnapomon, mielőtt fellép-
tem, háromszor keresztet vetettem a füg-
göny mögött.

Honthy Hanna legkedvesebb operett-
partnerei között említette Rátonyi Róbertet, 
akiről az idén négynapos operettfesztivált 
neveztek el Veszprémben. A legendás szí-
nész 1992-ben halt meg, özvegye július 13-
án ünnepelte a 91. születésnapját. Két gyer-
mekük született: 1953-ban ifj. Rátonyi Ró-
bert, aki zongoraművész, két évre rá pedig 
Rátonyi Hajni, aki színésznő lett. Ők öröm-
mel fogadták, hogy Keller János színész és 
Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Sándor 
Színház igazgatója létrehozta az I. Rátonyi 
Róbert Operettfesztivált. A rendezvény júni-
us végén négy napig tartott, s az Operettszín-
ház művészei vettek részt rajta.

– Célunk, hogy Rátonyi Róbert nevét, 
aki itt többször rendezett, szélesebb körben 
ismertté tegyük és népszerűsítsük a műfajt 
– nyilatkozták. Ez sikerült, mert telt házak 
előtt játszottak a fővárosi művészek, köztük 
Oszvald Marika, Szóka Júlia, Vadász Zsolt, 
Lukács Tímea és Nyári Zoltán. 

Rátonyi Róbert humoros, könnyed stílu-
sával szívesen látott figura volt a színpadon, 
kiemelkedő alakítást nyújtott számos da-
rabban, de az igazi sikereit a Csárdáskirály-
nő hozta meg, legtöbbször Bóni grófként, 
olykor Miska pincérként láthatta a nagyér-
demű. Elmondása szerint 2172 alkalommal 
szerepelt a darabban és bejárta vele a vilá-
got. 1971-ben a Nagymező utca túloldalára, 
a Thália Színházba szerződött, hogy prózai 
darabokban is kipróbálja magát, amelyekben 
szintén nagy sikert aratott. Az idén lenne 95 
esztendős.

Temesi lászló

A primadonnák primadonnájára, Honthy Hannára emlékeztek az Ope-
rettszínházban, ahol első alkalommal adták át a Honthy-díjat. A zenés 
teátrum művészei megemlékeztek a nagy táncos-komikus legendáról, 
Rátonyi Róbertről is, akiről hagyományteremtő operettfesztivált ne-
veztek el.

Honthy Hanna-díj és rátonyi róbert-gála
– operettlegendákra emlékeztek

Peller Károly és Oszvald Marika 
Honthy Hannával

Gála a veszprémi
I. Rátonyi Róbert Operettfesztiválon
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(Meleg tengerek)
Valami egészen máson dolgoztam, amikor rámcsörrent a vonalas-
nak nevezett tárcsás telefon. Hogy írnék a tengerről! – szólított fel 
egy rezes szárazföldi hang. Méghozzá nem is akármit: esszét, ér-
tekezést. A terejedelme pedig kettő usque három flekk legyen. Ez-
zel meg is szakadt a nemzetközi kapcsolat. Nem volt időm elmon-
dani, hogy vénember vagyok, és már harmadik hónapja egy üze-
neten dolgozom. „Levél fiaimhoz” lesz a cime, már összeszedtem 
hozzá az anyagot.

„Tiszavirág életem / Tengereken tengetem.” Volt egy ilyen 
kamaszkori rigmusom. Nyilván ez ihlette meg a rámcsörrenő 
jóbarátokat.

Amit most irok, fél évszázaddal az idézett csalafinta klapan-
ciák után lát napvilágot. Fiaim tízezer kilométerekre élnek, én 
pedig egyre gyengébbnek érzem magam. El kell mondanom, 
amit tudok. Még idejében. Mielőtt elpatkolok.

/És most itt van ez a szunámi. A tenger. Amikor úszni tanítot-
tam őket! – jut eszembe. Hogy is volt? Megkérdezem az élettársamat. 
Hogy úszni?! – szól ki a fürdőszobából. Hát az biztos, hogy te nem! 

Ez eddig fél flekk, ha jól számolom. Ideje rátérnem az óceán-
ra. A tartalomnál mindig fontosabb a terjedelem.

n

Egy apró szigeten éltem le az életemet. Akármerre indultam út-
nak, leértem a partra félóra alatt. Északon a hűvös atlanti, délen 
a langyos karibi habok.

A trópuson izzad az ember. És a szobákon nincsenek zárható aj-
tók-ablakok. Szerelmeskedni lejár a vízbe az ember. Besétálnak a 
tengerbe a párok. A fiúk a mély vízbe csábítják a lányokat. Akinek 
nem ér le a lába, kiszolgáltatott. Van, aki fejest ugrik: a parton ücsör-
gők megcsodálhatják a fényes márványcombokat. Ez azonban csak 
egy pillanat: úszni nem tudnak a trópusiak.

A szerelmesek átölelik egymást, a nők a fiúk derekára kulcsol-
ják a lábukat. De ezt már nem látja senki. Én is csak tapasztalat-
ból tudom. Így ringanak, mint a nenüfárok. A tavirczsák. Csak a 
tágra nyitott szemekből lehet sejteni, hogy merre tartanak.

Mert itt, a meleg tengerekben ismeretlen a korai magömlés. 
Az ejakuláció prekox. Mozi után a kislányok nevetgélve mesé-
lik, hogy a hősök még ki sem gombolták a nadrágjukat, és a sze-
relemnek máris vége van.

Mi itt addig szeretjük egymást, amig kedvünk tartja. Amig 
csak ránkesteledik. Nekem is így fogant meg valamennyi fiam. 
A meleg tengerek habjaiban.

Ezzel be is fejezem. Visszatérek az üzenethez, amin harma-
dik hónapja dolgozom.

(Határesetek...)
Tulajdonképpen örülnöm kellene: sehogyan sem akarnak elfogy-
ni az asztalomon tornyosuló ajándék könyvcsomagok. Megszok-
hattam volna: néhány – a szépirodalom határmezsgyéin bóklá-
szó – irásmű mindig a végére marad. Dehát számomra sokszor a 
verejtékízű remekművekné1 is érdekesebbek ezek a naiv, ártatlan 
kísérletek.

Elsőnek egy íróakadémia antológiáját veszem a kezembe. 
Ennek a szép kiállítású 200 oldalas könyvnek még a címe, „A 
tökéletes zártság egyetlen pillanata” is döcög. Füzesi Magda elő-
szavát olvasva aztán megnyugszik az ember. A gyűjtemény tar-
talma hét fiatal kárpátaljai bemutatkozása. Idegen környezet-
ben születő magyar irodalom.

Ezek a elszánt fiatalok – Füzesi Magda helyesen jegyzi meg – el-
várják, hogy azonos mércével mérje őket a magyar írótársadalom.

Az Előretolt Helyőrség akadémiájának ezentúl én is szoritani 
fogok.

n

Az Exit Kiadó novelláskötete könyvritkaság. Az „Egy orvos törté-
neteiben” egy orvos ír a betegeiről. Átmenti számunkra egy köztár-
sasági elnök rigmusait, de van itt sző Devecseri Gáborról, Örkény 
Istvánról, sőt Weöres Sándor verseiről is.

„Maga legalább olvasott tőlem valamit?” – kérdezi professzo-
runktól, dr. Szigetitől Örkény. „Mert itt híres beteg vagyok, de 
senki sem olvasta az írásaimat.”

Írónknak Weöres Sanyika „mutáló madárhangjáról” és ked-
venc vörösboráról is van néhány találó szava.

Egy orvos-író emlékei. Nem egészen novellák, de kétségtele-
nül érdekes feljegyzések nagyjaink utolsó napjairól. Az iroda-
lomtörténet kutatói számára mindenképpen értékes anyag.

n

Jakab-Köves Gyopárka „Bal nyolcas” című regényének is orvos, ezút-
tal egy fiatal fogorvos a hőse. Szenvedő hőse: az írónő a Kádár-kor-
szakról ír, „elvásott, széttört fogak között” egy kis bakonyi faluban.

László, a fogász, nem tud (nem akar) beleépülni ebbe a világba, 
ahol „aki nem felel meg az elvárásoknak”, kigolyózzák. Magányosan 
jár-kel a „kopott, elhanyagolt, barátságtalan” faluban, egyetlen re-
ménysége a szerelem. Valami képzelt, kölcsönös bizalom.

Erről az utolsó menedékről szól a regény. Érdekes történet, egy 
szigorúbb korrektúra sokat segíthetett volna rajta. De hát hová lettek 
ma már a régi idők gondos, lelkiismeretes korrektorai!

(A kiadók feladatairól...)
Akinek nem inge, ne vegye magára! Fájdalom, napjainkra kihal-
tak már a régi idők nagyszerű boltosai. Utazni, ma, még vállfában 
is röhejes.

Helyüket átvette egy olyan nemzedék, amely legfeljebb asztalt 
tud teríteni. Mindezt számtalanszor megírtam. Egy kiadó felada-
ta nem az, hogy felvegye a támogatást és hazahozza a nyomdából 
a könyveket.

Újabban már szerkesztők és korrektorok sincsenek. Még azt is 
a szerzőtől várják, hogy életrajzot írjon, bibliográfiát, önméltatá-
sokat. Hogy fordítókat és kiadókat keressen magának idegen nyel-
veken.

Kedves könyveseink! Szakmánk új nemzedéke! A szerzők kép-
viselete a ti exkluzív feladatotok! Az íróknak éppen elég, ha meg-
írják műveiket.

Ferdinandy György

Forgácsok 
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székelyek

egyed ákos: A székelyek rövid képes TörTéneTe

TorTomA könyvkiAdó, Háromszék vármegye kiAdó, 

kiskApu kiAdó – 2015

91 oldAl, 2990 forinT

A magyar őstörténet olyan izgalmas, hogy a 
tudósok idestova 150-200 éve nem szűnő lel-
kesedéssel kutatják azt. Az amatőr múltkuta-
tók, az ábrándkergetők, az önjelölt és agresz-
szív „mindent jobban tudók”, a valódi tudó-
sokat és szakembereket pocskondiázók is 
könyvtárnyi irodalmat lapátoltak már ösz-
sze a témakörben. És a székely őstörténet – 
ami természetesen a magyar történelem része 
– talán még izgalmasabb. Hiszen már abban 
sem vagyunk biztosak, hogy kik ők. Attila né-
pe, vagyis hunok? Bolgárok? Törökök? Ava-
rok maradéka? Szkíták vagy szicíliai légioná-
riusok leszármazottai?

A kitűnő akadémikus nyelvész és nyelv-
történész, az ELTE egykori rektorhelyettese, 
Benkő Loránd szerint nem kizárt, hogy ma 
minden tizedik magyar – ha tud róla, ha nem, 
ha számon tartja, ha nem – székely. Ugyan-
akkor Szűcs Jenő, a remek történész, az MTA 
Történettudományi Intézete Középkori Osz-
tályának főosztályvezetője, az önálló Kelet-
Közép-Európa régió koncepciójának egyik 
kidolgozója 1982-ben úgy vélte, hogy „a szé-
kely eredetkérdés egyike a történelem igazán 
soha ki nem bogozható rejtélyeinek”.

Egyed Ákos erdélyi történész, a magyar 
és a román Tudományos Akadémia tagja, 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke remek 
kis képes könyvet adott közre a székelyekről. 
Az eredet kérdését ő sem oldja meg, viszont 
könnyen áttekinthető, olvasmányos és egé-
szen bizonyosan hiteles, megbízható össze-
foglalását nyújtja annak, amit a székelységről 
ma tudhatunk.

szmgy

Bocsássanak meg…
A nő egy bankautomata tövében ült. Csíkos sportnadrágban, vedlett ka-

bátban, olcsó ciklámen színbe hajló hajjal.
Bocsássanak meg…
Ismételte gyönge hangon, s mellé pataknyi könny ömlött lefelé az arcán, 

ami új árnyalatnak számított a kéregetési repertoárban. Mellette rózsaszín-
ben ott játszott a gyereke, egy kis játék mackónak tanította éppen, hogyan 
kell magasabb lépcsőfokra lépni, hogy elérje a pénzkiadó nyílást.

Hűvös szél fújt kelet felől, a nő kapucnit húzott, a feje tetején előre-hátra 
konyult a csúcs, amint hüppögve beleringatta magát a könyörgésbe. 

A járókelők közül néhányan érezték, hogy valami nem stimmel; nem így 
szokott ez történni. Hol vannak az alázatos pillantások, az előre nyújtott te-
nyér, a bekötött láb, és más lelkiismereti elem, netán a szomszéd utcasarkon 
lesben álló koldusfuttató.

Alig álltak meg páran, hogy ellenőrizzék a jelenséget, volt aki a közeli pa-
don ülve figyelte  a viselkedésüket, hogy biztosan jó helyre adja-e a pénzt – 
már ha úgy dönt.

A nő gyanútlanul folytatta a ringatózást, a gyerek szépen elült, az utcai ár-
nyékok is megkegyelmeztek, s helyet adva a napsütésnek, vonultak tovább.

Egy nő már a második kört tette, amikor megszólította őket:
Mi történt magukkal?
Kirúgtak a munkahelyemről.
Mit dolgozott?
Éjszakai takarítónő voltam.
És hol van ennek a gyereknek az apja?
Elment tőlünk.
Újabb kövér könnycsepp gördül az arcán, csöppen, csurran, mohón beisz-

sza a maszatos pulóver. Volt, nincs.
Először emeli fel a tekintetét, egyik szeme barna, a másik zöld, alatta 

gyógyuló véraláfutás.
A gyerek felélénkül a társaságra, de nem adja az anyját, az ölébe ül, átka-

rolja a nyakát, és kérdezősködik.
Mikor jön a Jézuska?
Télen, kislányom, majd télen.
De jöjjön most is!
Maradj veszteg kicsikém, beszélgetünk a nénivel.
De nekem most kell Jézuska…
Az anya gyengéden eltolja magától a kullancsot, a fülébe súgva neveli, a 

gyerek belenyugszik, és visszatér a mackójához. Folytatódik az ismerkedés.
És rokonok vannak?
Egyik nagynéném segített.
Ez valamiféle tartozás?
18 400.
És minden nap kijön ide?
Csak addig, ameddig össze nem szedem.
Esetleg valami haladék?
Ma van a határidő, hogy befizessem... A végét nem hallani, kinek.
A járókelő nő oszt szoroz, már döntött, és azon gondolkodik, bemegy 

a bankba, és kéri őket, hogy segítsenek összeadni a pénzt, van ott elég… – 
Hálivúdéknál ekkorra már szem nem maradna szárazon. De az anya különös 
érzékkel megelőzi.

Ne tegye, azonnal elzavarnának innen.
Igen, elnézést, ez… ez valóban jó hely… Hebegi a nő vörösen, és hogy más 

ne lássa, e cikkért remélt összeg felét sután előrenyújtja.

Horváth júlia Borbála

Nyári Jézuska 
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Gondolnák, hogy a fagyinak is históriája van? 
Ugye hogy nem? Én sem. Pedig gondolhat-
tuk volna, hiszen ma már mindennek míto-
sza van és históriája.

Lássunk hát egy kis fagyi-kultúrhistóriát! 
Fernand Braudel gyönyörű mediterráneum-
könyvének lábjegyzeteiben botlottam először 
a hóvízbe. A szó a múltból köszön rám: „Hó-

vízeszű vagy!” – mordult rám olykor kölyök 
koromban apai nagyapám, ha újra és újra el-
felejtettem valamit.

Utánabogarászok kicsit.
A százötven éves Czuczor-Fogarasi szótár 

szerint eleink a hóvízzel mostak és mosakod-
tak is. Vajon itt, a Kárpát-medencében, ahol 
rengeteg a forrás- és folyóvíz, ahol mindenna-

pi jelenség a hó, miért használták őseink a hó 
levét? Gyakorlati trágyázástan című könyvé-
ben dr. Wolff Emil – a hohenheimi akadémia 
professzora – már 1872-ben megadja a ma-
gyarázatot: „a desztillált vízhez az eső- és hó-
víz áll a legközelebb, mert a természetben elő-
forduló vizek közül ezek tartalmazzák a leg-
kevesebb ásványi anyagot”. Tudta ezt alföldi 
édesanyám is, aki lágy vizű mezővároskájából 
apai nagyszüleimék vasas vizű Buda környé-
ki falujába költözve – ha csak tehette – esővíz-
ben mosta a haját. És tudták a régiek is, akik 
a szeptemberi és a májusi hó vizének szépítő, 
gyógyító erőt tulajdonítottak.

Braudel a hóvíz felhasználásának fény-
koráról tudósít. Szaladin szultán például el-
lenfelének, a keresztesek egyik vezérének, 
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Fagyi – finomság ötezer éve 
Fortepanról vadászott nagy képünkön 1960-ban, az Andrássy út végé-
ben, a Hősök tere előtt járunk. Akkor már nem Sztálin apánkról, népünk 
bölcs tanítómesteréről van elnevezve és nem is a Magyar Ifjúság útjának 
hívják: a Népköztársaság útja nevet hordja büszkén az egykori pesti Su-
gár út. Lám, milyen múlandó a világ! Semmi nem állandó, csak a változás 
örök. És a fagylalt utáni vágy. Legyen kisdobos, úttörő, cserkész vagy le-
vente: a nyári hőségben mindnek fagyi után csorog a nyála.
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Oroszlánszívű Richárdnak küldetett üdítő 
hóvizet. Hogy Isten atlétája, az újabban ho-
moszexuálisnak vélt lovagkirály értékelte-e 
az ajándékot, azt nem tudni, az viszont kide-
rül a szövegből, hogy a Mediterráneumban 
mindig is megbecsülték, csemegeként ke-
zelték a hűvös, szilárd csapadékokat, példá-
ul az Atlasz gleccsereinek augusztusi jegét, 
a Libanon szűk mélyedéseiben sosem olva-
dó hómezők vagy az afrikai hőségben izzó 
andalúziai Granada fölött magasodó Sierra 
Nevada csúcsainak nyári havát.

Törökországba a Fekete-tengeren keresz-
tül hajókkal szállították a kaukázusi havat.

Isztambulban az 1500-as években 
Burszából behajózott jégtörmeléket és hó-
vizet árultak az utcán a hóvízárusok. Egy 

időben anatóliai kaszárnyáikban a janicsá-
roknak mindennap porcióztak a csodás ne-
dűből.

Egyiptomban, Kairóban, Lisszabon-
ban sem voltak ismeretlenek a hóvíz- és 
jégdaraárusok. A hűtőszekrény nélküli világ-
ban nagy üzlet volt a jég és a hó: Egyiptomban 
a pasák is részesedni akartak az üzletből, Ró-
mában monopolizálták a hóvíz árusításának 
jogát. 1568-ban Kasztília perzselő nyarán II. 
Fülöp őrült és szadista fia, a mégis szép emlé-
kű Don Carlos annyi hóvizet vedelt, hogy állí-
tólag abba pusztult bele.

1494-ben egy a Szentföldre zarándokokat 
szállító hajó kapitánya Szíria partjainál nagy 
zsák havat kapott ajándékba. Oránba, a spa-
nyolok Afrika-parti erődjébe Spanyolhon-
ból hajókon szállították a méregdrága havat. 
Egy 1754-ben kelt irat szerint Máltán a lova-
gok meg sem lennének nélküle, mert minden 
nyavalyájuknak a hóvíz a legfőbb orvossága. 
A legnagyobb magyar mesemondó, Jókai is 
tud róla: egyik korai regényében elbolondí-
tott sztambuli tulipánokról ír, amelyek azért 
virágoznak szeptember közepén, mert a rafi-
nált szultáni kertészek a Kaukázus hegyeiből 
behajózott hóval augusztusi telet varázsolnak 
nekik, s a hamis hóolvadástól elbolondított vi-
rágok azt hiszik, itt a tavasz.

Talán mondanom sem kell, hogy mint 
mindent, a fagyit is a kínaiak „találták fel”. 
Ötezer éve ők is hóléből indultak ki, és tejet 

meg gyümölcsöt kevertek hozzá. Makedóni-
ai Nagy Sándor imádta a fagyit, és ha volt ele-
gendő, a katonától sem irigyelte a havas desz-
szertet. Hippokratész gyógyított vele. Az első 
modern fagyizót viszont Párizsban nyitották 
meg, bár korábban némely nagyhírű kávé-
zó már szolgált vele. A tölcsér, amit mi isme-
rünk, fiatal találmány; kapaszkodjanak meg, 
alig százhúsz éves.

Ha hihetünk a szóbeszédnek nagy 
fagyifaló volt „a haza bölcse”, Deák Ferenc, 
aki leginkább a hófehér kókusz- és a vérvö-
rös gránátalmafagyiért ballagott el rendsze-
resen az első pesti fagylaldába, Fischer Pé-
ter úr kioszkjába. Akkoriban nem hogy fa-
gyinak, de még fagylaltnak sem nevezték – a 
különleges desszert neve jeges sörbet, fagyos 
falat, hideg nyalat, jegeczedett tejhab, jeges 
tejszín vala.

A felettébb rejtélyes M. Ts. mester Szakáts 
Könyv című, 1743-ból reánk maradt munkája 
tartalmazza az első magyar nyelvű fagylaltre-
cepteket: az eper-, pisztárcia és czirperízű nya-
lánkságokat. Elnevezésük kicsit körülményes: 
„Eper Víz, vagy ama jeges hó forma”, valamint 
„Ez a jeges eszköz Pisztárczibol Czirperből”. 
(A czirper egyébként, mint azt Csíki Sándor-
tól megtudhatjuk, nem más, mint a Kárpátok 
magas hegyeiben honos havas cirbolyafenyő 
magja, amelynek íze a mandulafenyőénél is 
különlegesebb.)

Szalay GyörGy

Fagyi – finomság ötezer éve 
1915
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Sosem gondoltam volna, hogy a balkono-
kon micsoda élet zajlik. Az a tétova gondo-
lat kerülget, hogy a vegetáció bőségét és tar-
kaságát illetően a trópusi őserdők után talán 
nyomban a pesti balkonok következnek.

Néhány csalogató címadás a világhá-
lóról: „Fűszerkert a balkonon”, „Balkon-
fák, balkonládák, balkonzöldítés”, „Tél, ta-
vasz, nyár és ősz a balkonon”, „Erkély-
re fel!”, „Bepillantás a balkon rejtett életé-

be”, „Balkoniáda”, „Madárvilág a balkonon”, 
„Ha kicsi az erkélyed, toldd meg egy ötlet-
tel”, „Így kezdd a balkonzöldítést”, „Megva-
lósult álom: az első balkonom”, „A Balkán-
tól a balkonig”, „Muzsikáló balkonok”, „Bal-
konszerelem”, „Nyaralj a balkonon!”, „Kí-
gyók, békák, teknőcök a balkonon”, „Szex 
az erkélyen”, „Balkonrapszódia”, „Balkon-
ládák fortélyai”, „Burjánzó balkonok”, „Kis 
balkon, nagy gond, meg a nagy balkon is”…

Nem folytatom, de higgyék el, akad még 
néhány csemege.

Ássunk egy kicsit mélyebbre. Mi min-
den lehet az erkély? Mivel kecsegtet, mit 
tartogat nekünk?

„Ha balkonod van, akkor van kerted is. 
Ha van erkélyed, akkor van egy tenyérnyi 
lugasod, egy zsebkendőnyi méhesed, egy 
falatka természet az ajtód előtt.”

„Mutasd az erkélyed, és megmondom, 
ki vagy. Fantáziátlan, léha, együgyű alak, 
vagy álmodni képes, színes egyéniség.”

„Az erkély a határ a kint és a bent között. 
Páholy, ahonnét szemlélheted a világot. Az 
erkély lehetőség és kiteljesedés. Cél és eszköz. 
Az erkély helyettesítheti a hétvégi házacskát, 
a szállodai teraszt, a homokos tengerpartot.”

„A terasz luxus. A tetőterasz pénz, ha-
talom, gazdagság. A balkon, a falatnyi er-
kély filozófia, lehetőség a befelé fordulásra, 
a meditációra. Lehet leshely is. Magasles. 
Kormányállás. Kilátótorony.”

„Igen, lehet kopár is, mint érdemtelen 
gazdája, tulajdonosa lelke. Lehet lomtár és 
raktár. Lehet terméketlen, kietlen puszta-
ság. Nincs lehangolóbb egy jobb sorsra ér-
demes, parlagon heverő balkonnál.”

„Nem baj, ha kicsi, csak legyen érzékeny 
és játékos. A nők többsége nem az ormót-
lan, se vége, se hossza balkont kedveli. Le-
het kicsi, de legyen gusztusos.”
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Balkon
A Pallas nagylexikon a következő meghatározást adja az erkélyre: „Az 
épület homlokzatán kiugró kő-, vas- vagy falemez, melyre a szobákból 
egy vagy több ajtón át kilépni és rajta szabadon tartózkodni lehet. Kő-, 
vas- vagy fabalusztráddal van ellátva és a lemezt oszlopok, gyámkövek 
vagy kariatidok tartják. Kétféle van: nyitott, melyet franciás elnevezéssel 
leginkább balkonnak neveznek, és csukott, melyre röviden csak az erkély 
elnevezést használjuk.”

Király utca

Lovag utca
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„Az erkély oázis. Van annál jobb, mint ki-
készíteni egy kancsó limonádét (egy pohár 
viszkit, egy krigli hideg, habos sört, egy hű-
vös nagyfröccsöt) az erkélyasztalkára? Aztán 
elővenni az Anna Kareninát (Salingert, Rej-
tő Jenőt, Katherine Anne Portert), fellapoz-
ni a megfelelő oldalon, eligazítani a hátunk 
mögött a párnát, és mielőtt elmerülnénk a 
regény világában, még egyszer lepillantani a 

park zöld lombjaira vagy az utcára?”
„Az erkély menedék.”
„Nincs könnyű dolgunk, ha néhány négy-

zetméternyi erkélyen kell megteremtenünk 
privát mennyországunkat, de megoldható. Mi 
kell hozzá? Inspiráció. Ez az, amit adni tudok. 
Balkoninspirációk a balkonvarázslótól.”

„Akinek kicsi az erkélye, az nagy erkély-
re vágyik, akinek nagy az erkélye, az terasz 

után ácsingózik, akinek terasza van, annak 
óriási terasz kell, akinek nagy a terasza, az 
kertet akar. És mit tanácsolok én? Addig 
nyújtózkodj, amíg az erkélyed ér!”

„Balkonlecsóhoz mi kell? Először is bal-
konpaprika és balkonparadicsom. Só, olaj, 
kolbász etcetera… Innen már ugyanaz, mint 
bármelyik rendes lecsó. FONTOS! Viszont 
az igazi balkonlecsóhoz igazi balkonpaprika 
és igazi balkonparadicsom kell. Ha ez nem 
adott, a lecsónk soha nem lesz igazi balkon-
lecsó.”

„Isten ha kopár, elhanyagolt, kihaszná-
latlan erkélyt lát, a szeme sír.”

Marek János

zichy Jenő utca

szinyei Merse Pál utca

szív utca

TerezVaros_20180726_24-25.indd   3 2018. 07. 23.   22:50:40



Terézváros 2018. július 26.    arcok/helyek terézvárosban  2726    hirdetés     Terézváros 2018. július 26.

TerezVaros_20180726_26-27.indd   2 2018. 07. 23.   21:41:13



Terézváros 2018. július 26.    arcok/helyek terézvárosban  27

Az Imperial courts 1993–2015 a hol-
land fotográfus, Dana Lixenberg hosszú 
távú fotográfiai projektjének az eredmé-
nye. 1992-ben Lixenberg egy holland fo-
lyóirat megbízásából utazott Los Angeles 
déli központjába, hogy dokumentálja a 
színes bőrű motoros, Rodney King bru-
tális rendőri bántalmazását és az érintett 
fehér bőrű LAPD rendőrök sorozatos fel-
mentése körül kiéleződött helyzetet. Fel-
kereste azt a területet, ahol a zavargások 
zajlottak, így került kapcsolatba a Watts 
negyedében található Imperial Courts 
nevű szociális telep lakóival. Akárcsak 
korábbi projektjeiben, Lixenberg itt is 
olyan egyénekre és közösségekre fóku-
szált, akik nehéz szociális körülmények 
között próbálják fenntartani magukat. 
Türelmes és figyelmes megközelítésé-
nek köszönhetően intenzív közös mun-
ka alakult ki a lakók és az alkotó között, 
amiből olyan magával ragadó, bensősé-
ges portrék születtek, amelyek távol tart-
ják magukat a társadalmi sztereotípiák-
tól. Az Imperial Courts című sorozatával 
Dana Lixenberg 2017-ben elnyerte a ran-
gos Deutsche Börse Fotográfiai Díjat. A 
Mai Manó Házban megrendezett kiállí-
táson a fekete-fehér portrék mellett (ké-
peink ezek közül valók), videókat, hang-
felvételeket és egy interaktív web-doku-
mentumfilmet is láthatunk, amelyek bő-
vítik a portrék kontextusát és amelyeken 
keresztül közelebb kerülünk a lakók-
hoz, valamint az ő személyes történe-
tükhöz. A projektről megjelent egy szin-
tén több díjat nyert kiadvány is a Roma 
Publications kiadónál.

A boI, egy vándor éneke a holland film-
rendező, Anne Marie Borsboom projekt-
je, amely három különböző médium, egy 
dokumentumfilm, egy fotókönyv és egy 
fotóinstalláció párbeszédéből áll. A BOI 
egyedülálló anyaga Nitzan Krimsky éle-
tének tíz évét és lányból boi-á változását 
dokumentálja. Borsboom eredeti célkitű-
zése az volt, hogy olyan országok lakosa-
inak mindennapjaiba nyújtson betekin-

tést, melyek politikai és vallási feszültsé-
gekkel küzdenek, menet közben viszont 
projektje egy belső küzdelem történeté-
vé vált, amelynek során arra keresi a vá-
laszt, hogy kik is vagyunk valójában. Az 
alkotó követte Nitzan Krimsky életét és 
testi változásait, és elkísérte utazásain a 
világ minden sarkába. A történet egy ba-
juszos lánnyal indul, az identitások kö-
zötti lebegéssel folytatódik, majd az utol-
só lépések megtételével zárul. Közelről 
megismerhetünk egy lenyűgöző és meg-
kapó embert, aki legalább annyira áldo-

zat, mint amennyire hős. A nemritkán 
provokatív képeket – amelyek nem ke-
vés nárcizmusról és megszállottságról ta-
núskodnak – áthatja az identitás és rep-
rezentáció módozatainak állandó kuta-
tása. A projekt részeként megtekinthető 
könyv és a dokumentumfilm egy folya-
mat eredménye, amely azt kutatja, hogy a 
fotográfia mint médium mennyiben ké-
pes dokumentálni, illetve létrehozni egy 
identitást, valamint hogy a fényképezés 
aktusa miképpen lehet eszköze a képze-
let és az új valóságok létrehozásának.

izgalmas fotók a Mai Manó Házban
A hűvösebb nyári napokon, ami-
kor strandra nem lehet menni, 
de kedvünk támad otthonról ki-
mozdulni, érdemes útba ejteni a 
Nagymező utcai Mai Manó Házat. 
Augusztus közepéig izgalmas ki-
állításokkal várják a látogatókat.

26    hIrdetés     Terézváros 2018. július 26.
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A nyárra és a melegre való tekintettel ezúttal 
egy könnyedebb helyen tettem látogatást. Már 
több ízben írtunk róla, hogy a melegben az is 
kiváló, hogy nem kívánjuk a nehéz ételeket, a 
többfogásos választékot. Nálam ilyenkor azon 
van a hangsúly, hogy ami keveset eszek, az mi-
nőségi alapanyagokból készüljön. 

A Cup and scoopba eredetileg csak fagyizni 
tértem be, de kiderült, hogy szuper szendvi-
cseik is vannak, nemcsak a hagyományos-
nak számító sonka-sajtos. A spenóttal, sajt-
tal, szárított paradicsommal vagy avokádó-

val, kecskesajttal, ruccolával és sonkával töltött 
melegszendvicsek is mind jól néztek ki, de az 
igazi csúcs a brie sajttal és tejcsokoládéval töl-
tött verzió. A sajt és a csoki pont annyira ol-
vad krémesen össze, amitől még nem gejl, nem 
tömény, viszont abszolút laktató. Aki ellen bír 
állni az édességeknek, az tulajdonképpen ezzel 
a szendviccsel a főételt és a desszertkérdést is 
megoldhatja. De az édesszájúaknak bőven van 
még miből válogatnia itt. 

A legfontosabb, hogy minden helyben ké-
szül, adalékanyagok nélkül. A fagylaltpult-
nál az érzékenyeknek, allergiásoknak sem kell 
megijedniük, itt ugyanis az összes gyümölcs-
fagyi tejmentes, és mindig van a pultban cu-
kormentes, tejből készült, illetve teljesen cu-
kor- és tejmentes verzió is. Nekem általában 
kellemetlen tapasztalataim vannak, illetve vol-
tak eddig a cukormentes fagyikkal, az esetek 
többségében a kukában landolt, semmi íze 
nem volt. Ennek tükrében az elején itt sem 
szavaztam túl sok bizalmat, és egy gombócot 
kértem a cukormentes mogyoróból. Na, az 
annyira finom volt, amilyet még soha, sehol 
nem ettem. Ezen felbátorodva elvitelre is kér-
tem több más ízt is. A sós karamelláról szin-
tén csak szuperlatívuszokban lehet említést 
tenni, és akkor jöjjenek a sehol nem látott ext-
rák: a bor- és sörízű fagylalt. Nem, nem elírás, 
ilyen is van. És igazi, jó minőségű vörösborból 
és sörből készül, szerintem két-három gom-

bócnyit már a szonda is kimutat. Tehát ne úgy 
képzeljük el, mint sok helyen a sztraccsatellát, 
amiben nagyítóval kell keresni a csokoládé-
darabokat, ez itt tömény alkohol, de a legjobb 
a javából. A legviccesebb pedig az volt, hogy 
egy ismerősömnek meséltem a boros fagyiról, 
aki másnap elment megkóstolni, és elkesered-
ve hívott, hogy nincsen. Ugyanis a nyolcvan-
féle (!!!) fagylalt, amit készítenek, folyamato-
san változik. Ha délelőtt elfogy valamelyik íz, 
akkor délután másik kerül ki helyette, és ez így 
megy a hét minden napján. 

De még mindig lehet fokozni: a fagyit kür-
tőskalácsba is lehet kérni. Ezt speciálisan mele-
gítik, de hidegen is finom. Nemcsak édes, ha-
nem sós verzióban is elérhető, ami sajtkrém-
mel van töltve, és a sós ízű fagyikhoz ajánlják. 
A külföldiek imádják, ez aztán tényleg felér 
egy komplett étkezéssel. Aki szereti a fagyit, 
annak érdemes többször ellátogatni a kávézó-
ba. Az alap vanília, csokoládé és eper mellett 
csak extra ízek vannak a kínálatban, és ahogy 
már említettem, mindig más. Citromos körtés 
keksz, fügés mascarponés, csokis mogyorós, 
fehérboros, vörösboros, márványsajtos. 280 
forintos egységárával ráadásul nem csak a leg-
jobb ízű, a legjobb árú is a környéken.

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.

sört, bort tölcsérből

Cup and sCoop KáVézó-FagyIzó
1062 Budapest, Andrássy út 76.
(Bejárat a Rózsa utca felől.)

Ízek, illatok, látvány   10/10
a hely szelleme   10/10
személyzet   10/10
ár/érték   10/10
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FőZZünk együTT…

könnyű nyári ételeket
Hideg gyümölcsleves
Hozzávalók: 70 dkg sárgadinnye, 2 érett 
barack, 1,5 dl főzőtejszín, 2 evőkanál méz, 
2-3 mentalevél.
Elkészítése: A meghámozott gyümölcsöket 
felszeleteljük, és egy edénybe tesszük, majd 
ráöntjük a tejszínt és robotgéppel pépesítjük. 
Amikor csomómentes, a mézet is belekever-
jük és újra összedolgozzuk. A mentalevele-
ket beletesszük, a levest 2 órára hűtőbe rak-
juk és tálaljuk. 

Zöldséges tészta
Hozzávalók: 25 dkg teljes kiőrlésű penne- 
vagy orsótészta, 20 dkg lágyabb juhsajt, 
2-3 paradicsom, 20 dkg uborka, 20 dkg lila 
hagyma, 20 dkg vegyes színes paprika, 1 kis 
konzerv kukorica, 1 cs. petrezselyem, 1 dl 
olívaolaj, só, darált bors, 1 citrom leve.
Elkészítése: A tésztát megfőzzük, leszűrjük 
és hideg vízzel leöblítjük. Ez után kis kockára 
vágjuk a zöldségeket. Egy tálban összekever-
jük a tésztát a darabolt zöldségekkel, a leszűrt 
kukoricával, az apróra vágott petrezselyem-
mel, az olajjal, a sóval, a borssal, a citrom le-
vével és a végén belemorzsoljuk a sajtot. A 
zöldségek aránya és fajtája természetesen íz-
lés szerint változhat, minden jó hozzá, amit 
még a kicsik is szívesen megesznek.

Lazacsaláta
Hozzávalók: 30-40 dkg lazac, 2 lila hagy-
ma, 1 csilipaprika, 2-3 citrom facsart leve, 
friss koriander, őrölt bors, só.
Elkészítése: A lazacot enyhén megpirít-
juk, éppen csak annyira, hogy színt kapjon. 
Minden összetevőt összekeverünk, majd 
hűtőbe tesszük egy órára. Tálalás előtt meg-
locsoljuk citromlével és a korianderrel dí-
szítjük. Piritóssal vagy kukoricachipsszel tá-
laljuk.

Grillezett ananász
Hozzávalók: 1 érett ananász, 4 ek. cukor, 1 
vaníliarúd kikaparva, 2 dkg vaj, 1,5 dl tej-
szín.
Elkészítése: Levágjuk az ananász alját és te-
tejét, majd feldaraboljuk. A belső részét és a 
héját is kivágjuk. Az ananászhasábokat a for-
ró grillserpenyőbe tesszük, oldalanként 2-2 
percig sütjük, majd megszórjuk a cukorral, 
hogy elkezdjen karamellizálódni. A 4 evőka-
nál cukrot és a vaníliát vastag aljú serpenyő-
be tesszük, és addig melegítjük közepes lán-
gon, amíg a cukor felolvad. Levesszük a tűz-
ről hozzáadjuk a tejszínt és a vajat, ha pedig 
egybeolvadt, ráöntjük a grillezett ananászha-
sábokra. 

A nyárban az (is) zseniális, hogy sokkal könnyebben lemondunk a nehéz, eltelí-
tő ételekről. A forróságban se a gyomrunk, se a szemünk nem kívánja a púposra 
pakolt tányért és a szénhidrátban gazdag ételeket, mivel csak terhelik az emész-
tőrendszerünket. Folyadékot igyunk bőségesen, és használjuk ki a rengeteg nyári 
zöldséget, gyümölcsöt. Ilyenkor jól jöhet egy-egy tápláló turmix vagy smoothie, 
csak egy turmixgép kell hozzá. A halakat se hagyjuk ki, fogyasszuk bőségesen, 
hiszen nemcsak fehérjékben és vitaminokban gazdagok, jelentős ásványianyag- 
és nyomelemforrások is. A halakban lévő omega–3 zsírsavnak köszönhetően a 
gyakori halfogyasztás jótékony hatással van az egész testre. Csökkenti az idősko-
ri szemmegbetegedéseket, a mellrák-, az infarktus-, az érelmeszesedés- és az agy-
vérzés kockázatát, valamint hatékony segítséget nyújt a depresszió ellen. Egész-
ségesek, megszépítik a hajunkat és a bőrünket, ráadásul bármennyit ehetünk be-
lőlük anélkül, hogy hízástól kellene tartanunk. Számos variációban elkészítve 
rendszeresen tarthatunk halas napokat. A zöldségekből is kiváló fogások készül-
hetnek, levesnek pedig a legjobb a melegben egy hideg, krémes gyümölcsleves.
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Délelőttönként a helyi iskola tanárai tar-
tottak nyelvórákat a gyerekeknek, tudá-
suknak megfelelően három csoportban. 
A nyelvtani és nyelvhasználati ismeretek 
tanórai keretekben történő bővítésén túl 
fontos volt az is, hogy a gyerekek hétköz-
napi szituációkban is használják a német 
nyelvet. A délelőtti program része volt, 
hogy a kisváros főterén információkat 
gyűjtve válaszoljanak az aznap megkapott 
kérdéssorra, amely a városka és a környék 
történelmére, hagyományaira, kultúrájá-
ra, mindennapi életére vonatkozó isme-
reteket tartalmazott. A feladatok megol-
dásához el kellett olvasniuk információs 
táblákat, és meg kellett szólítaniuk a vá-
roslakókat, akik készségesen válaszoltak 
a kérdésekre. A délutáni programok so-
rán szintén természetes közegében talál-
koztak a német nyelvvel írásos vagy szó-
beli formában, hiszen vagy meg kellett ér-
teniük a különböző tájékoztató táblákat, 
feliratokat, szövegeket, vagy német nyel-
vű idegenvezető segítségével ismerkedtek 
meg az adott helyszín látnivalóival.

Obervellach az Alpokban fekszik, a kö-
zelben 2-3000 m magas hegyek vannak, 

kirándulóhelyek, sípályák várják a tu-
ristákat. Felmentek a Mölltal-gleccserre, 
ahol hóesés fogadta őket, még hógolyóz-
ni is tudtak. Végigjárták a Groppenstein-
szurdokot, megcsodálva az ott folyó bővi-
zű patak vízeséseit. Jártak a Scharek- és a 
Goldeck-hegyen, ahonnan csodálatos ki-
látás nyílt az Alpok hegyeire és völgye-
ire. Ellátogattak Goldgräberdorf faluba 
is, ahol ősi technikával tanultak aranyat 
mosni. Megismerkedtek a japán makákó 

majmok életével, akik természetes körül-
mények között élnek a Landskron várának 
tövében létrehozott állatkertben, a várban 
láttak madárröptetést, és jártak Klagen-
furt városában a hüllőházban, ahol kígyót 
is simogathattak. Ezenkívül elmentek a 
Porsche Múzeumba és a Minimundusba. 
Utóbbi egy szabadtéri kiállítóhely Kla-
genfurtban, ahol megtekinthető Auszt-
ria, a környező országok és a világ né-
hány nevezetes épületeinek kicsinyített 
mása. Hajókáztak a Millstätti-tavon, va-
lamint látták Ausztria legnagyobb völgy-
záró gátját, a Staumauert. Rengeteg él-
ménnyel gazdagodva tértek haza az egy-
hetes út végén. 

Az ausztriai erdei iskola megvalósulá-
sát az önkormányzat is támogatta az isko-
la alapítványának, a Terézvárosi Tudástér 
Alapítványnak juttatott összeggel.

A Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola harminchat né-
met nyelvet tanuló diákja a tanévzárót követő hétvégén Ausztriá-
ba, Obervellachba utazott egy hétre erdei iskolába. Az utazás cél-
ja a német nyelv gyakorlása, valamint a szomszédos ország termé-
szeti és kulturális kincseinek megismerése volt. Ezt a célt szolgál-
ták a délelőtti, anyanyelvi tanárokkal folyó nyelvórák, valamint a 
délutáni programok, ahol szintén mód nyílt a nyelv megértésére és 
használatára.

obervellachban jártak a két tannyelvű diákjai

Nyári hóesésben
a Mölltal-gleccseren
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Előző számunkban a bőr napvé-
delméről írtunk, most essen szó 
a haj ápolásáról. A tűző nap, az 
erős sugárzás és a magas hőmér-
séklet nem csak a bőr számára 
kihívás, a hajszálakat is megvi-
seli.

A legpraktikusabb, ha a nyár vagy a nya-
ralás kezdete előtt meglátogatjuk a fodrá-
szunkat. Ha új frizurát nem is szeretnénk, 
a töredezett hajvégeket mindenképpen ér-
demes levágatni, esetleg kicsit ritkíttatni, 
ha dús, hogy a nagy melegben ne süljünk 
a hajkoronánk alá. A hosszú hajat ne fog-
juk össze szorosan gumival, mert az meg-
viseli a melegben a hajszálakat, elég, ha 
csak lazán vagy csattal tűzzük össze. Ha 
hosszú ideje használjuk ugyanazt a sam-
pont, akkor nyárra érdemes váltani, van-
nak már kifejezetten a nyári hőségre gyár-
tott kímélő samponok, és ezeknek az illa-
tuk is a tengerparti levegőt idézi. Ráadá-
sul a gyártók már arra is figyelnek, hogy 
a hajszínünknek megfelelő, speciális, szín-
védő termékeket vásárolhassunk. 

A hajápolásban a véráramlást és a 
hajhagymák tápanyagellátását serken-
tő koffein (a legtöbb jó minőségű sam-
pon tartalmazza) mellett sokat segít a 
kendermagolaj használata, amely nagy-
mértékben tartalmaz Omega–3 és –6 
zsírsavakat. A kendermagolaj a fejbőr-
be és a hajba dörzsölve segít megaka-
dályozni hogy a bőr elveszítse nedves-
ségtartalmát, így őrizve meg feszességét, 
hidratáltságát. A sok zöldség fogyasztása 
szintén hasznos a fejbőr és a haj számára 
(is). A C-vitaminban gazdag sárgarépa és 
paprika különösen jó választás. A klasszi-
kusnak számító tojásos-mézes pakolást is 
nyugodtan vessük be nyáron kéthetente, 
kiválóan táplálja és fényesíti a hajat. Haj-
mosás után a törülközőszáraz hajra érde-
mes kihűlt csalánteát önteni. A fényének 
is jót tesz, de abban is segít, hogy kevés-
bé zsírosodjon. A töredezett hajra hasz-
náljunk halolajat, sok vitamint és ásványi 
anyagot tartalmaz, kiválóan regenerál. 
A festett szőke hajat szokta a leginkább 
megviselni az erőteljes napsugárzás, 
hogy ezt elkerüljük, ápoljuk kamillate-
ával. A vörös hajra kiváló az eper- vagy 
meggypakolás. Néhány szem gyümölcsöt 
turmixoljunk össze kevés almalével és te-

gyük pakolásként a fejünkre. A sötétbar-
na hajra a kávéval összekevert nyers to-
jás mehet, fél órát legyen a fejen. Ameny-
nyiben lehetőségünk van rá, a megfelelő 
ápolás után a szabad levegőn szárítsuk a 
hajunkat. Ha elengedhetetlen a hajszárí-
tó használata, akkor a legalacsonyabb fo-
kozatot használjuk. 

A tenger sós és a medence klóros vi-
ze szintén nem túl szerencsés a hajnak. 
Ilyenkor minden este mossuk meg. A 

tengeri fürdőzés után este gyakran ta-
pasztalható, hogy a szokásosnál jobban 
összegubancolódik a haj. Ezen a ricinus-
olaj-pakolás tud könnyen enyhíteni, ke-
verjünk össze belőle egy evőkanálnyit 
kókuszolajjal és ezzel kenjük át a hajun-
kat. Így a rakoncátlan haj azonnal kezel-
hetővé válik. A tűző napon lehetőség sze-
rint viseljünk valamilyen fejfedőt, de ér-
demes a hajat is befújni kifejezetten nyári 
hajápoló spray-vel. 
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Hajápolás nyáron
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Melyik vendégeink egyik kedvenc szezonális meleg főétele svédasztalunkról?

Beküldendő a számmal jelölt sorok tartalma 2018. augusztus 22-ig. Előző rejtvényünk nyertesei: Lintner Veres Adrienn, Matsch jenőné.
Cím: Terézváros szerkesztősége, 1067 Budapest, eötvös utca 3. 

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

* Megfejtés
1.rész Elavult *

Horvátorszá-
gi sziget

------------------
Megfejtés

2.rész

Állóvíz
------------------

Pára
InterCity

Ruténium
------------------
... Ce-tung

Ócskaság
------------------

Szicíliai 
vulkán

Kálium

Kelvin
------------------
Testünkben 

folyik

Rövid mgh
------------------

Azon a 
helyen

Óvoda
------------------

Partner

Jómagam

* Nyomtató 
márka Oldal

 Fociban 
a bíró 

használja
------------------

Húz
Bot Alá keverve!

Kopasz
------------------
Át visszafelé!

Rideg része!
------------------

Kötőszó

Ilyen 
olaj is van

Lantán
------------------
Máté msh-i

Gyökeres, 
növényi 

rész

Egyiptomi 
napisten

------------------
Kertet művel

Angol névelő Nedv

Megfejtés
3.rész

------------------
Nagyon fon-
tos személy

Dal Előd * Asszonynév-
képző

MÉRETEK, ÁRAK:
1/1 oldal kifutó* 210x297 mm 200 000 Ft + áfa
1/1 oldal 184x254 mm 180 000 Ft + áfa
1/2 oldal fekvő  184x125 mm 100 000 Ft + áfa
1/2 oldal álló     90x254 mm 100 000 Ft + áfa
1/3 oldal fekvő     184x83 mm 70 000 Ft + áfa
1/3 oldal álló     59x254 mm 70 000 Ft + áfa
1/4 oldal fekvő     184x60 mm 60 000 Ft + áfa
1/4 oldal álló     90x125 mm 60 000 Ft + áfa
1/8 oldal fekvő     90x60 mm 35 000 Ft + áfa
1/8 oldal álló     43x125 mm 35 000 Ft + áfa

FELÁRAK: 
hátsó borító:  +25% 
elhelyezési felár:  +20% 
negatív:  +20% 
tervezés:  +15%
*Kifutó hirdetésnél körben 
5 mm ráhagyást kérünk!

A hirdetések feladása:

Telefon: 06 1/342-0905, 
2451-es mellék
e-mail: sajto@terezvaros.hu

Hirdessen A Terézváros mAGAzinBAn!
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A lakásbiztosítás
A lakásbiztosítás olyan vagyonbiztosítás, 
amelynek keretében a biztosító díj fizetése el-
lenében az adott szerződésben szereplő ingat-
lanban, illetve az ott található ingó vagyontár-
gyakban a jövőben véletlenszerűen bekövetke-
ző károk helyreállítása céljából térítést fizet. A 
biztosítási forma elnevezésétől függetlenül te-
hát az nemcsak társasházi lakás, hanem vala-
mennyi (például nyaraló) ingatlan tekinteté-
ben létező megoldás. A lakásbiztosítás lehet 
egy- vagy többkockázatú (a kockázatokra a 
következő pontban részletesen kitérek). Idő-
tartama szerint a lakásbiztosítás köthető ha-
tározott vagy határozatlan időre. Határozat-
lan időtartam esetén a biztosítási időszak ál-
talában egy év, amely a következő biztosítási 
évfordulóig tart, de évfordulóról évfordulóra 
automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha a 
szerződő azt nem szünteti meg. A lakásbizto-
sítás a biztosító és a szerződő között jön létre, 
ahol jellemzően a szerződő és a biztosított azo-
nos személy.
 
Kockázatok
Az ilyen fajta vagyonbiztosítási móddal min-
den veszélynem ellen védhetjük magunkat, 
illetve ingatlanunkat, így a tűz-, elemi károk, 
katasztrófakockázatok, betörés-, üveg- és víz-
kár (csőtörés) ellen. Ezek a kockázatok min-
den biztosító alaptermékében megtalálha-
tók, de egyre gyakrabban előfordul, hogy a 
biztosítók különféle egyéb kockázati eleme-
ket is beépítenek a lakásbiztosítási terméke-
ikbe. Így ha még nagyobb biztonságot szeret-
nénk, akkor különböző speciális szolgáltatá-
sokra, eseményekre is kiterjeszthetjük a biz-
tosításunkat, ilyen például a lakás kulcsának 
ellopása, elvesztése miatti zárcsere, bútorüve-
gezések, tükrök törése, készpénz eltulajdoní-
tása, áramkimaradásból eredő károk, a bank-
kártya elvesztése, ellopása miatt keletkezett 
veszteség csökkentése. Általános értelemben 
a biztosítható ingóságok három csoportba 
sorolhatók: általános háztartási ingóságok (az 

olyan vagyontárgyak, amelyek egy háztartás-
ban általánosan előfordulnak:  bútorok, sző-
nyegek, függönyök, lámpák, elektroakusz-
tikai berendezések, konyhagépek, kerti esz-
közök, barkácseszközök, ruházat, könyvek, 
játékok, szobanövények stb.) vagy kiemelt ér-
tékű ingóságok (idetartoznak a biztosító által 
meghatározott egyedi értéket meghaladó hír-
adástechnikai, szórakoztatóelektronikai, op-
tikai készülékek, berendezések, hangszerek, 
például televízió, videó, kamera, hifi, számí-
tógép-konfiguráció), míg legvégül az értékőr-
ző ingóságok (olyan ingóságok, értéktárgyak, 
amelyek lakásban való tartása általánosan el-
fogadott, ám egyedi nagy értéket képviselnek, 
és általában értékőrző tulajdonsággal rendel-
keznek, például  nemesfémek, ékszerek, gyűj-
temények, képzőművészeti és iparművésze-
ti alkotások, antik tárgyak, valódi szőrmék).

Külön kell szólni a lakásbiztosításhoz kap-
csolódó kiegészítő biztosításokról, amelyek ál-
talában csak külön díjfizetés ellenében vehetők 
igénybe. Ilyenek például a felelősségbiztosítá-
sok, amelyek a más tulajdonában, ingóságai-
ban keletkezett kár rendezésére szolgálnak. Ha 
például egy tűzeset következtében a környező 
lakások vagy épületek valamelyike sérül, akkor 
a lakásbiztosításhoz tartozó felelősségbiztosí-
tás nyújt fedezetet. Ebben a körben is kieme-
lendő az üvegbiztosítás, amit a lakásbiztosítá-
sok többsége csak meghatározott összegha-
tárig tartalmaz, az ezenfelül keletkezett károk 
térítése csak kiegészítő üvegbiztosítás meglé-
te mellett lehetséges. A kiegészítő biztosítások 
közzé sorolom a rablás esetére szóló biztosítást 
is (itt rablás alatt értve az olyan vagyon elleni 
erőszakos bűncselekményt, amikor valaki el-
tulajdonít valamint mástól úgy, hogy erősza-
kot, illetve az élet vagy a testi épség elleni köz-
vetlen fenyegetést alkalmaz, vagy öntudatlan, 
illetve védekezésre képtelen állapotot idéz elő).
 
A biztosítás kezdete
A biztosítási szerződés általában egy nap-
pal azután lép hatályba, hogy a szerződő 

fél az első díjat befizette a biztosító szám-
lájára vagy pénztárába. Ha a szerződő fél a 
biztosító képviselőjének a díjat megfizette, 
úgy azt legkésőbb a fizetés napjától számí-
tott negyedik napon a biztosító számlájára, 
illetve pénztárába beérkezettnek kell tekin-
teni. Eltérő az egyes biztosítók gyakorlata 
abban a tekintetben, hogy az első biztosítá-
si díj mikor tekinthető megfizetettnek. Van 
olyan társaság, amely az ügyfél általi befize-
tés napját tekinti a díjfizetés napjának, más-
hol az ügyfél által megfizetett díjnak a bizto-
sító számláján történő megjelenését tekintik 
a biztosítási díj megfizetési napjának. Mivel 
a két gyakorlat között jelentős – akár több-
napnyi – eltérés is lehet, ezért szerződéskö-
tés előtt érdemes mindig meggyőződni ar-
ról, hogy a választott társaság melyik gya-
korlatot követi. A felek eltérhetnek a fősza-
bálytól és megállapodhatnak abban, hogy a 
szerződő az első díjat egy későbbi időpont-
ban fizeti meg. Ez az úgynevezett halasztott 
díjfizetés lehetősége. A szerződés ilyenkor a 
díjhalasztásban való megállapodást követő 
napon lép hatályba.
 
Alulbiztosítás
Az alulbiztosításról (pro-rata) akkor be-
szélünk, ha a vagyontárgy tényleges értéke 
meghaladja a biztosítási szerződésben rögzí-
tett biztosítási összeget. Ilyen esetben a biz-
tosító káresemény esetén a kárt csak arányo-
san téríti meg, mégpedig olyan mértékben, 
ahogyan a károsodott vagyontárgy tényle-
ges értéke aránylik a vagyontárgy biztosítá-
si összegéhez.
 
Indexálás
Az újérték-biztosítás fenntartása érdekében a 
vagyonbiztosítási összegeket a biztosítási év-
fordulót megelőzően a következő biztosítá-
si időszakra a biztosító az átlagos árszínvonal 
változásához igazítja. Ezt indexálásnak, más 
néven értékkövetésnek nevezzük. Ennek so-
rán a biztosító a biztosítási összeg korrekciója 
érdekében a Központi Statisztikai Hivatal ada-
tait veszi figyelembe. Természetesen a biztosí-
tási összegek változását a biztosítási díj változá-
sa is arányosan követi.

Önrész
A biztosítás egyaránt köthető önrésszel (a kár 
azon része, amely a szerződés alapján a biztosí-
tottat terheli) vagy önrész nélkül. Amennyiben 
egy szerződést úgy kötünk meg, hogy abban 
vállaltunk önrészt, akkor az legtöbbször vala-
mekkora díjkedvezménnyel is jár, az ugyan-
azon szerződéstípus önrész nélküli változatá-
hoz képest.

dr. Mogyorósi sándor jegyző

A biztosítás iii.
Az előző számokban egy olyan témát kezdtünk el elemezni, ami a 
mindennapi életünk része, de remélhetőleg nem sokszor kerülünk 
tényleges kapcsolatba vele, ez pedig a biztosítás. Szóba került már 
a biztosítás megjelenése és fogalma, valamint azok fajtái is, illetve 
részletesen boncolgattuk az utasbiztosítás szabályait. Ismét hang-
súlyozom, hogy a cikksorozatnak nem célja, hogy a kedves olva-
sót biztosítás kötése felé irányítsa vagy attól éppen eltántorítsa, az 
írások csupán igyekeznek bemutatni az ezen szolgáltatás körében 
megtalálható – elsősorban jogi – szabályokat, most éppen a lakás-
biztosítás területéről.
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Immár este hatkor kezdődnek a 
Hunyadi téri TÉR/ZENE – ZENE/
TÉR-koncertek, így a közönség 
már a hűvösebb időben élvez-
heti az igényes produkciókat. Az 
utóbbi hetekben valódi fúvósze-
ne, ragtime, pop és jazz is szólt a 
Zenepavilonban.

JúNIus 30. Verőfényes, szép 
nyári délelőtt lépett színre a Hu-
nyadi téri Zenepavilonban a te-
rézvárosi szlovákság meghívásá-
nak eredményeként a hatvanta-
gú Tótkomlósi Ifjúsági Koncert 
Fúvószenekar. Krcsméri János 
karmester, a zenekar vezetője a 
koncert előtt elmondta: Tótkom-
lós szlovák nemzetiségű telepü-
lés, így történt, hogy a terézváro-
si szlovákság meghívására érkez-
hettek Budapestre. Együttesük 
21 európai országban járt már, 
s most nagy örömükre szolgált, 
hogy a VI. kerületben is bemu-
tathatták tudásukat. A szabadté-
ri koncertre a hagyományos fú-
vós műfajok, az indulók, polkák 
mellett musicaleket is elhoztak 
az ifjú fúvósok. A terézvárosi kö-
zönség nagy tapssal mondott kö-
szönetet a teret minőségi zenével 
megtöltő Békés megyei zenekar-
nak.

JúlIus 7. Fantasztikus han-
gulatú koncertet adott a Buda-
pest Ragtime Band a Hunyadi 
téren. A közel negyven esztende-
je alakult együttes pillanatok alatt 
megtalálta a közönség szívéhez 
vezető utat, ameddig a szem el-
látott, a téren csak mosolygós ar-
cokat és a zene ritmusára dobo-
ló lábakat lehetett látni. Az egy-
től egyig professzionális muzsi-
kusokból álló zenekar gazdag és 
sokszínű műsorában a ragtime- 
és a dixieland-örökzöldek mel-
lett az operák humoros feldolgo-
zásai, a zenei paródiák és olyan 
klasszikusnak számító könnyű-
zenei dallamok, mint az Ösz-
szecsendül két pohár, az Engem 
nem lehet elfelejteni és a Nyári 
délután is helyet kaptak. A Buda-
pest Ragtime Bandet jól ismerik 
a hazai és külföldi színpadokon, 
a formáció neves fesztiválokon, a 
magyar, az amerikai, a német és 
a svájci televíziók szórakoztató 
műsoraiban gyakran megfordul.

JúlIus 14. Janicsák Veca és 
zenésztársai szórakoztatták a 
közönséget. Az X-Faktor tehet-
ségkutató műsorban 2010-ben 
feltűnt művész a legjobb női 
énekesként a negyedik helyen 
végzett a megmérettetésen. Nép-

szerűsége onnan datálódik. Ed-
dig négy lemeze jelent meg, me-
lyek közül dupla platina- és több 
platinalemezzel is büszkélked-
het. Munkássága során ötször 
választották az év énekesnőjé-
nek, 2017 tavaszán Simon Kor-
nél színésszel közösen meg-
nyerte A nagy duett című tévé-
vetélkedőt. Ugyanebben az év-
ben új formációt hozott létre 
két vokalistával és egy dj.-vel, s 
most is ebben a felállásban szó-
rakoztatták a terézvárosi közön-
séget. Janicsák Veca régi és új 
dalait tapssal jutalmazták a je-
lenlévők, az énekesnő pedig a 
számok között azt is elmond-
ta: örül, hogy a Hunyadi téren 

szerepelhet, ilyen kellemes, szép 
környezetben ugyanis ritkán 
léphetnek fel.

JúlIus 21. Igazán színvonalas 
koncert részesei lehettek mind-
azok, akik július 21-én a Hunyadi 
téren jártak, ezen a szombat es-
tén a Jazzy Stripe zenekar és Far-
kas Zsolti szórakoztatta a közön-
séget. A Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem jazz tanszékének 
egykori és jelenlegi hallgatóiból 
Jazzy Stripe néven összeállt zene-
kar alapítója Csík Dániel. Kon-
cepciójuk alapján olyan jazz-ze-
nét játszanak, amelyben más ze-
nei stíluselemek is felfedezhetők, 
mint például a klasszikus, fun-
ky, pop, könnyű rock, latin ze-
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A fúvósoktól a popzenén át a jazzig
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Janicsák Veca

Budapest ragtime Band

Koncertsorozat a Hunyadi téren
köveTkező Fellépők:

Augusztus 4.  operettszínház – Musical Gála
Augusztus 11.  Fourtissimo zenekar

Augusztus 18. Queen Tribute zenekar
Augusztus 25. lakatos Folk és l.l. junior

TÉR/ZENE – ZENE/TÉR
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A sorozat következő 
rendezvényének időpontja:
2018. augusztus 29., 17.00

Vendég: ács Margit

széPiroDAloM
A lírA-PonTbAn

ne. Ezáltal nemcsak a jazz műfa-
jában edződött fülek számára le-
het érdekes a produkció, hanem 
a könnyedebb, populárisabb 
vagy akár a komolyzenét szere-
tőknek is. Röviden és tömören: 
zene embereknek! A fiatalokból 
álló együttes vezetője a Hunya-
di téri koncert elején elmond-
ta: igazán kedves számukra ez a 
helyszín, ugyanis néhány éve ép-

pen ezen a színpadon, a Zenepa-
vilonban debütált a csapat. Ven-
dégük ezen az estén Farkas Zsol-
ti volt, aki az Ének iskolája című 
tévéműsor első évadának győz-
tese lett, illetve a 2018-as év fiatal 
jazz-zenésze verseny győztese-
ként csatlakozott a formációhoz. 
A Hunyadi téri közönség ezúttal 
is lelkes tapssal jutalmazta az elő-
adókat.
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tótkomlósi ifjúsági
Koncert Fúvószenekar

A Jazzy Stripe 
és Farkas zsolti

a terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjra történő jelentkezésről

budapest Főváros vi. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te a 11/2015. (iv. 30.) helyi rendelete alapján a szociálisan rászoruló kerületi fiatalok 
esélyegyenlőségének biztosítása érdekében pályázatot hirdet terézVÁrOSi FeL-
SŐOKtAtÁSi ÖSztÖndÍJrA.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a legalább a pályázati felhívás közzétételét megelőző 
30. naptól bejelentett terézvárosi lakóhellyel rendelkező
– Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében teljes idejű alap-, 

mester- vagy osztatlan képzésben résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendel-
kező, a pályázat benyújtását megelőző félévben 3,5-ös tanulmányi átlagot elérő 
hallgatók, valamint

– Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményébe teljes idejű alap-, 
mester- vagy osztatlan képzésre felvételt nyert jelentkezők, akik a Humán bizott-
ság döntéshozatalát megelőző időpontig aktív hallgatói jogviszonyt létesítenek és 
a középiskola utolsó tanévének végén szerzett tanulmányi átlaguk legalább 3,5, 
továbbá

– családjukban a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző tizenkét hónap 
alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát figyelembe véve, az egy főre jutó havi jövede-
lem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíjnak a pályázati felhívás közzété-
tele időpontjában irányadó legkisebb összege négy és félszeresét (128 250 Ft-ot) és

– szociálisan rászorulónak minősülnek.

szociálisan rászorulónak minősül különösen az a hallgató, aki a meghatározott jöve-
delmi feltételen túl 
– árva vagy félárva,
– tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagy akinek a családjában tartósan be-

teg vagy súlyosan fogyatékos személy él, és rá való tekintettel magasabb összegű 
családi pótlékot folyósítanak,

– a szülője munkanélküli vagy nyugdíjas,
– kiskorú gyermekét saját háztartásában neveli,
– a családjában legalább két kiskorú gyermekről gondoskodnak.

Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjban legfeljebb 4 alkalommal részesülhet a pá-
lyázó. 

A pályázat személyesen, kizárólag a 11/2015. (iV. 30.) önkormányzati rendelet füg-
gelékében található adatlapon nyújtható be. A pályázathoz többek között csatol-
ni kell:
– a hallgatói jogviszony igazolását (hallgatójelölt esetében a felvételt, utólagosan 

pótolva a jogviszony igazolást), 
– a tanulmányokat folytató családtagok iskolalátogatási és hallgatói jogviszonyá-

nak igazolását,
– a tanulmányi átlagot,
– a szociális rászorultságot, 
– valamint a kiírásban szereplő 12 hónapra vonatkozó jövedelmet igazoló iratokat, 
– megfelelően kitöltött és aláírt adatlapot.

Az adatlapok beszerezhetők és a 11/2015. (iv. 30.) rendelet teljes szövege megte-
kinthető a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában, vagy le-
tölthető a www.terezvaros.hu honlapról (http://www.terezvaros.hu/testuleti/ren-
deletek/hatalyos_rendeletek/2015_11.pdf). Az ösztöndíjakról érdeklődni lehet a 342-
7582-es telefonszámon.

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

Az ösztöndíj hat hónapra, a 2018. szeptember 1-jétől 2019. február 28-áig terjedő 
időszakra szól és 25 hallgató nyerheti el. A terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj ösz-
szege 2018. szeptember 1-jétől havi 40 000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázat benyújtásának helyszíne: 
budapest Főváros vi. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 
Főosztályának 411-es szobájában (1067 budapest, eötvös utca 3.).

A hivatkozott rendelet szövegének nem megfelelő pályázatok érvénytelenek. 

Humánszolgáltatási Főosztály

pÁLyÁzAti FeLhÍVÁS
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Andrássy Gyógyszertár Engedményt a nem támogatott (OTC) 
gyógyszerekre és termékekre tudunk adni

1062 Budapest, Andrássy út 99. 
Telefon: +36 (1) 342 8382

10%

Aréna márkabolt – Westend City Center Sportcikk, sportruházat 1062 Budapest, Váci út 1–3. 
Telefon: +36 (1) 238 7240

5%

Boszorkánymúzeum Szabadidő, kultúra 1061 Budapest, Hegedű u. 9. 
Mobil: +36 (20) 618 5432

11%

Budapest Kamaraszínház 
(Tivoli, Ericcson Stúdió, Shure Stúdió)

Színház 1065 Budapest., Nagymező u. 8. 
Telefon: +36 (1) 351 6812"

10%

Budapesti Operettszínház Operett 1065 Budapest, Nagymező u. 17. 5%, illetve 10%

Csokoládé Múzeum Művészet, régiség, antikvitás 1162 Budapest, Bekecs u. 22. 
Telefonszám: +36 (1) 401 5000

10%

Duran szendvics Élelmiszer 1051 Budapest, Október 6. u. 15. 10%

Duran szendvics Élelmiszer 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 7. 10%

Duran szendvics Élelmiszer 1024 Budapest, Retek u. 18. 10%

Duran Szendvics Élelmiszer 1065 Budapest, Bajcsy–Zsilinszky út 7. 
Telefon: +36 (1) 267 9624

10%

Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér Kulturális programok 1067 Budapest, Eötvös u. 3. 
Telefon: +36 (1) 690 0970"

10% a saját szervezésű kulturális programokra

Főzelékfaló Ételbár – Allee Szállás-vendéglátás, étkeztetés 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8–10. 10%

Főzelékfaló Ételbár – Bartók-ház Szállás-vendéglátás, étkeztetés 1114 Budapest, Bartók Béla út 43–47. 
Mobil: +36 (70) 427 9940"

10%

Főzelékfaló Ételbár – Ferenciek tere Szállás-vendéglátás, étkeztetés 1053 Budapest Petőfi S. u. 1. 
Mobil: +36 (70) 427 2310

10%

Főzelékfaló Ételbár – Köki Terminál Szállás-vendéglátás, étkeztetés 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. 
Mobil: +36 (70) 427 2310

10%

Gergely cukrászda Szállás-vendéglátás, étkeztetés 1095 Budapest, Mester u. 12. 
Telefon: +36 (1) 789 6840

10%

Gergely cukrászda Szállás-vendéglátás, étkeztetés 1238 Budapest, Hősök tere 11. 
Telefon: +36 (1) 287 8447

10%

Gravír Expressz – Westend Virág, ajándék, dísztárgy 1062 Budapest ,Váci út 1–3., Eötvös sétány 3. 
Telefon: +36 (1) 238 7125
Mobil: +36 (20) 922 2384

10%

Hotel Silver Szállás-vendéglátás, étkeztetés 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 25. 10%

Jóni Bertalan www.szelvedodoki.hu Szélvédőjavítás 1064 Budapest, Szondi u. 37/C 
Mobil: +36 (30) 600 7000

20%

Konkurencia Fehérnemű Divat- és méteráru 1062 Budapest, Váci út 1–3. 
Telefon: +36 (1) 238 7297

10%

Mann Veronika Női fodrász 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 45. 10%

Montázs Teaház és Galéria Teázó, kávézó 1064 Budapest, Vörösmarty u. 75. 10%

Novetex Matrac – Bemutatóterem Egészségügyi termék, szolgáltatás 1091 Budapest Üllői út 81. 
Telefon: +36 (1) 216 0139

10%

Novetex Matrac – Duna Plaza Egészségügyi termék, szolgáltatás 1138 Budapest, Váci út 178. 
Telefon: +36 (1) 239 2724

10%

Oktogon Gyógyszertár Gyógyhatású készítmények, étrendkiegészítők 1067 Budapest, Teréz krt. 7. 
Telefon: +36 (1) 342 1189

10%

Omega3 Bázis Reform-, egészségmegőrző élelmiszerek 1068 Budapest, Király u. 80. 10% az Omega-3 tartalmú élelmiszerekre, halspe-
cialitásokra

Operetthajó-Zenehajó Az operaház művészeiből alakult Operetthajó 
Társulat nemzetközi műsora

Mobil: +36 (20) 3329 116 
www.operetthajo.hu

10%

Pilkington AGR Autó-motor alkatrész 1062 Budapest, Váci út 1–3. 
Telefon: +36 (1) 238 9797

10%

Planet Sushi – Oktogon Szállás-vendéglátás, étkeztetés 1066 Budapest, Oktogon tér 3. 
Telefon: +36 (1) 413 7830

20%

Plastform Betű- és Formatervezési Kft. Reklámtábla, gravírozás 1064 Budapest, Izabella u. 80. 20%, kivéve világító fólia

Regős Vendéglő és Falatozó Étterem 1068 Budapest, Szófia u. 33. 
(nyitva: h.–szo.: 11.00–22.00)

10%

Ring Café Kávézó, étterem 1061 Budapest, Andrássy út 38. 
Telefon: +36 (1) 269 2786

15%

Segítő Mária gyógyszertár Egészségügyi termékek, szolgáltatás 1066 Budapest, Teréz krt. 22. 6%

Sepsi Éva Nyugdíjas fodrász házhoz menne Mobil: +36 (30) 398 4597 10%

Sommer cukrászda Helyben sütött sós és édes sütemények, torták, 
 cukormentes készítmények, nyáron házi főzött 

fagylalt

1068 Budapest, Lövölde tér 5. 
Nyitva tartás: h.–p. 9.00–18.00, szo.–v. 10.00–18.00 

Telefon: +36 (1) 341 0118 
Mobil: +36 (30) 922 6676

10%, fagylaltra nem érvényes a kedvezmény

Szentmihályi Optika Fotó-optika, napszemüveg 1165 Budapest, Veres Péter u. 112. 
Telefon: +36 (1) 404 9296 
Mobil: +36 (70) 340 6835

20%

Szentmihályi Optika Fotó-optika, napszemüveg 1161 Budapest, Csömöri út 182. (György út sarok) 
Telefon: +36 (1) 405 4551

20%

T.G.I. Friday’s Amerikai Étterem Szállás-vendéglátás, étkezés 1066 Budapest, Oktogon tér 3. 
Telefon: +36 (1) 321 8739

20%

T.G.I. Friday’s Amerikai Étterem Szállás-vendéglátás, étkezés 1062 Budapest, Váci út 1–3. 
Telefon: +36 (1) 238 7004

20%

Temetkezési Szolgáltató Irodák Temetkezés, gyászjelentés 1076 Budapest, Bethlen G. u. 13. 
Telefon: +36 (1) 322 7078"

Kegyeleti szolgáltatások, a munkadíjból 10%, gyász-
jelentés-szerkesztésből 12% kedvezmény
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vasedény lakberendezés 1042 Budapest, istván tér 4. 
Telefon: +36 (1) 369 0283

5%

vasedény lakberendezés 1072 Budapest, rákóczi út 18. 
Telefon: +36 (1) 780 8940

5%

vasedény lakberendezés 1027 Budapest, Margit krt. 24. 
Telefon: +36 (1) 201 3424

5%

vasedény lakberendezés 1211 Budapest, Kossuth lajos u. 70. 
Telefon: +36 (1) 276 4766

5%

vasedény lakberendezés 1132 Budapest, váci út 4. 
Telefon: +36 (1) 237 0550, mobil: +36 (70) 329 8578

5%

vasedény lakberendezés 1024 Budapest, Margit krt. 7. 
Telefon: +36 (1) 212 2886, mobil: +36 (70) 329 8101

5%

vistaCafé étterem szállás-vendéglátás, étkeztetés 1061 Budapest, Paulay ede u. 7. 
Telefon: +36 (1) 268 0888

10%

eötvös Patika gyógyszertár Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 
egyéb termékek széles választéka

1067 Budapest, eötvös u. 16. 
Telefon: +36 (1) 342 0137

7%

Csokoládé Múzeum Komplett túravezetés, kóstolgatás, filmvetítés Budapest Xvi. ker., Bekecs utca 22. 10%

Pátria irodaszer saját gyártású nyomtatványok, jó minőségű iroda- és 
iskolaszerek, illetve papír-írószer termékek

Budapest vi. kerület, Nagymező utca 50. 
Telefon: +36 (1) 312 3459, www.patria.hu

10%

iparművészeti múzeum Budapest iX. ker, Üllői út 33–37. 
Telefon: +36 (1) 456 5107, www.imm.hu

20%

Keleti horgászbolt Botok, orsók, horgok, uszók, olmók, csalik, egyéb
kiegészítők kaphatók

Budapest vii. ker., Garay utca 20. 
Telefon: +36 (1) 342-3385, 
www.keletihorgaszbolt.hu

10%

Kabiri szőnyegház 1122 Budapest, Krisztina krt. 11. 
Telefon: +36 (1) 212 4143

30%

sandy Bizsu West end 1062 Budapest, váci út 1–3. 10%

lévai optika 1092 Budapest, ráday utca 5. 
Telefon: +36 (1) 217 0416, Mobil: +36 (20) 974 1102

10%

Gyulai istván fogtechnikus 1073 Budapest, erzsébet Krt. 51. 
Telefon: +36 (1) 342 3429, mobil +36 30 231 1519

10%

lumbeja Poutinevie Kiprobálhatják a kanadai étel különlegességünket 1077 Budapest, izabella utca 27/A 10%

euro Tyrea Autó Gumiszerviz 1107 Budapest, Fogadó utca 6., mobil: +36 (70) 320 4232 10%

Autóüveg soós 1139 Budapest, váci utca 85–87. 
Telefon: +36 (1) 370 8385, mobil: +36 (30) 940 0211

25%

szélvédő Doki szélvédőjavítás Nonstop 1142 Budapest, Nezside utca 17.
 Telefon: +36 (30) 600 7000

20%

Ford Autószerviz 1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 54. 
Telefon: +36 (1) 287 1788, mobil: +36 (20) 923 6320

15%

Maja Autókozmetika 1157 Budapest, erdőkörülő utca 49. 
www.majaautomoso.hu

20%

Fadrusz Cukrászda 1114 Budapest, Bocskai utca 21., 2. üz. 
Telefon: +36 (1) 209 1123

15%

Café vian 1075 Budapest, Király utca 13.
Telefonszám: +36 (1) 878 1350

10%

enter Center vendégházak 4200 Hajdúszoboszló, Hajnal utca 7. 
Telefon: +36 (52) 270 948, Mobil: +36 (30) 229 6731"

22%

Apartman Bódi Hortobágy 5309 Berekfürdő, Fürdő utca 26. 
Telefon: +36 (59) 519 001, mobil: +36 (20) 945 0454

10%

Krasznár és Társa könyvesbolt 1098 Budapest, Dési Huber utca 7. 10%

ulpius-ház könyvesbolt 1137 Budapest, Pozsonyi út 23. 
Telefon: +36 (1) 330 2670

10%

Pesti forrás antikvárium 1062 Budapest, Aradi utca 28 10%

Borsányi Mártonné ruha-bőr tisztító 1095 Budapest, Mester utca 41/A 
Telefon: +36 (1) 216 2370

változó

Pizza King 1176 Budapest, Akácfa utca 9/a 
Telefon: +36 (1) 220 0624, mobil: +36 (20) 585 4605

15%

Pizza King 1146 Budapest, Thököly utca 178/b 
Telefon: +36 (1) 220 0624, mobil: +36 (20) 585 4605

15%

Fuji japán étterem 1025 Budapest, Csatárka utca 54. 
Telefon: +36 (1) 325 7111, mobil: +36 (30) 393 3000

változó

istván cukrászda 1051 Budapest, oktober 6. utca 6., tel.: +36 (1) 331 3274 10%

Bőségtál étterem 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12–14, lurdy ház 
Telefon: +36 (1) 456 1279, mobil: +36 (30) 218 8522

10%

Thuasne gyógyászati 1073 Budapest, erzsébet Krt. 15. 
Telefon: +36 (1) 322 2356

10%

Mini Coop ABC 1066 Budapest, Dessewffy utca 24. 12%

Duran szendvics 1065 Budapest, Bajcsy-zsilinszky utca 7. 10%

lipóti Pékség 1238 Budapest, Hősök Tere 9. 10%

rapidus optika 1052 Budapest, váci út 9–21., Millenium c, 1. em. 
Telefon: 36 (1) 318 3613, mobil: 36 (70) 778 8540

20%

szentmihályi optika 1165 Budapest, veres Péter út 112. 
Telefon:+36 (1) 404 9296 
Mobil: +36 (70) 340 6835

20%
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„ElőadáSOKK”
2018. szeptember 25., kedd - 18.30
A grafológus szerepe az önismeret fejlesztésében, 
állás- vagy párkeresésben
Dr. Szőllőssy-Csoma Enikó igazságügyi írásszakértő, 
grafológus szakértő előadása
Jegyár: 1600 Ft; nyugdíjas/diák/pedagógusjegy 1200 Ft; Jegyár: 1600 Ft; nyugdíjas/diák/pedagógusjegy 1200 Ft; 
terézvárosiaknak 800 Ft

Képzőművészeti kalandozások
Görbe Márk művészettörténész előadássorozata

2018. szeptember 13., csütörtök - 18.30
Pagonyok, lizsék és virányok - A XIX. századi magyar 
tájkép
Jegyár: 800 Ft; nyugdíjas/diák/pedagógusjegy 600 Ft;
terézvárosiaknak 400 Ftterézvárosiaknak 400 Ft

Útibeszámolók
2018. szeptember 20., csütörtök - 18.30
Afganisztán és az iszlám - 
egy világutazó élményei a konfliktuszónából
Előadó: Vándorboy, azaz Csonka Gábor világjáró stoppos, 
a Járatlan Utakon Fesztivál szervezője és szellemi atyja 
Jegyár: 1200 Ft; nyugdíjas/diák/pedagógusjegy 800 Ft;Jegyár: 1200 Ft; nyugdíjas/diák/pedagógusjegy 800 Ft;
terézvárosiaknak 600 Ft

Magyar Népmese Színház: 
A kóró és a kismadár 
2018. augusztus 15., szerda – 10.00
Interaktív mesejáték 6−12 éves korosztály számára 

A kismadár nagyon egyedül érzi magát, ezért a kóróval A kismadár nagyon egyedül érzi magát, ezért a kóróval 

szeretne összebarátkozni. A büszke kényes kóró azonban 

nem áll vele szóba. A kecskét, a farkast, a falut, a tűzet, 

vizet, a bikát, a bunkót, a férgecskét hiába hívja 

segítségül, nem hallják meg a kismadár egyszerű kérését. 

Végül a kiskakasnak éppen arra van szüksége, amit a 

kismadár felajánl neki. 

Játszó személyek: Játszó személyek: 

Zanotta Veronika, Balázsi István, Illés Dániel
A programra a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött 
(tel.: 322-2886)

Rózsakunyhó Alkotóműhely:
A százéves befőtt titkai
2018. szeptember 26., szerda 19.00 
Előadó: Halmos Mónika, az ehető virágok szakértője
Rendhagyó családtörténeti és gasztronómiai kalandozás 
egy 1918-ban készült befőtt és a kalandos sorsú 
Gregersen család két, másfélszáz éves, kézzel írt Gregersen család két, másfélszáz éves, kézzel írt 
receptes gyűjteménye alapján.
Jegyár: 900 Ft, nyugdíjas/diák/terézvárosi 450 Ft

Eötvös10 Kuckó
Kötetlen játék szülői felügyelettel

Nyári nyitvatartás: 

szeptember 3-ig 

hétköznaponként 

9.30-12.30-ig, 

július 9-től július 9-től 

augusztus 12-ig zárva.

Jegyár: 500 Ft/gyermek, 

terézvárosiaknak 250 Ft/gyermek
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Tázló klub
2018. szeptembertől újra várjuk a moldvai zene és tánc 

kedvelőit. Az ötödik évadunkat is tánckurzussal kezdjük, 

így az is bátran csatlakozhat, aki soha sem járt még 

táncházban. Tánctanáraink, Molnár Előd és Skopp Júlia 

segítenek elsajátítani a táncokat, kialakítani és 

fejleszteni azt a közös mozgáskultúrát, ami fejleszteni azt a közös mozgáskultúrát, ami 

meghatározza a táncolás élményét.

Táncházunkba minden alkalommal vendég zenekart 

hívunk, akik a házigazda Tázló együttessel felváltva 

muzsikálnak. A táncház egyetlen szünetében moldvai 

népdalokat tanítunk.

2018. szeptember 7., péntek
19.00−21.00 Csángó tánckurzus19.00−21.00 Csángó tánckurzus
21.00−01.00 Évadnyitó moldvai bál  
Jegyár: 800 Ft, diák/nyugdíjas/terézvárosi 500 Ft
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Csoóri Sándor Alap támogatásával jött létre.

Szivárvány bérlet 2018/2019
Nagycsoportos óvodások és kisiskolások számára

2018. október 3, szerda – 10.00 és 14.00
Soltis Lajos Színház: A mindentlátó királylány
Magyar népmese nyomán írta: Gimesi Dóra
Aki bújt, aki nem, megyek… Hova lehet elbújni egy 
mindent látó királylány elől? Megtalál a tenger fenekén, mindent látó királylány elől? Megtalál a tenger fenekén, 
meglát a föld alatt, még a felhők fölé is ellát. Hiába a 
legfondorlatosabb csel, a pengeéles elme, a 
legvarázslatosabb trükk, a királylány csak fordul egyet a 
sarkán és már – ipiapacs! – meg is vagy. Nem maradt a 
birodalomban már se királyfi, se herceg, se lovag, se báró, 
se gróf. A király és a királyné végső elkeseredésében 
odaadná a királylányt az első akárkinek, aki belép a kapun. odaadná a királylányt az első akárkinek, aki belép a kapun. 
Aladár, a kondás legény téved a palotába, de hova bújjon?

2018. december 5., szerda – 10.00 és 14.00
Rutkai Bori Banda 

Mesekoncert sok játékkal, tánccal, bábokkal
A táncos dalok egyik játékból a másikba repítenek, a A táncos dalok egyik játékból a másikba repítenek, a 
dalszövegek humortól, nyelvi leleményességtől szikráznak. 
Bori saját kezűleg készített, horgolt bábjaival, kellékeivel 
kelti életre a mesedalokat, a gyerekek zenei 
idegenvezetőikkel kalandról kalandra vándorolnak.

2019. február 13., szerda – 10.00 és 14.00
Aranyszamár Bábszínház: Péter és a csodaágy 
Péter egy olyan fiú, aki időnként rongál: fát, bútort és Péter egy olyan fiú, aki időnként rongál: fát, bútort és 
egyéb fából készült jószágokat. Amikor édesanyja 
váratlanul megbetegszik, Péterből egy csapásra 
megrögzött bútorrongáló lesz. Váratlanul megjelenik egy 
magát Csillagmadárnak tituláló kanári (vagy egy kanári 
kinézetű Csillagmadár?), hogy megakadályozza Pétert a 
rongálásban. És mert ez nem sikerül neki – váratlan 
váratlan hátán! –, Pétert a fák hatalmas és éleslátású váratlan hátán! –, Pétert a fák hatalmas és éleslátású 
tanácsa elé penderíti, hogy ott döntsenek a fiú sorsáról.

2019. április 10., szerda – 10.00 és 14.00
VSG Kamarabalett: 
A rendíthetetlen ólomkatona
Az eredeti mese vége szomorúnak tűnhet, ám ebben a 
feldolgozásban a Balerina és hős társa, a Katona szép 
duettjével ér véget az előadás.duettjével ér véget az előadás.

A 4 előadásra szóló bérlet ára: 4600 Ft
Akció szeptember 14-ig: 3600 Ft

Információ: Kontha Nelli 690-0990; kontha.nelli@eotvos10.hu

Nosztalgia táncklub  
2018. szeptember 4., kedd 15.00 
Bakacsi Béla 
2018. szeptember 18., kedd 15.00 
Kristály duó
Jegyár: 500 Ft, terézvárosi nyugdíjasoknak 250 Ft
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