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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
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Lídia, Wizer László ernőné, Mihályfi Mária, bencsik
zoltán, soós Andrea
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egyenvilág
Nem irigylem a mai fiatalokat. Hihetetlen mennyiségű információ zúdul rájuk mindenhonnan, és akarvaakaratlanul is próbálnak minden téren megfelelni. Szakemberek kimutatták, hogy a közösségi oldalaktól
való függőségük nem feltétlenül saját igényük, hanem tartanak attól,
hogy ha kimaradnak, lemaradnak.
Ma már teljesen természetes, hogy
az általános iskolások túlnyomó részének van saját profilja a közösségi
oldalakon. Ahol aztán megosztják,
hogy mit reggeliztek, hol „lógtak”
suli után és egyéb nagyon fontos információkat. Amikor meg együtt
vannak, nem beszélgetnek, mindenki nyomogatja a saját kütyüjét, maximum megmutatják egymásnak a
vicces videóikat. Sajnálom őket. Miközben azt gondolják, hogy semmiről nem maradnak le a telefonjaik,
közösségi oldalaik által, valójában
„csak” a való világról maradnak le,
virtuálisan élik az életüket. Nincsenek egyéniségek, mindenki beáll a
kötelezőnek gondolt sorba. Mindent
lájkolnak, amit a többiek is, mert ciki, ha nem. Egy huszonéves magyar
lány mozgalmat alapított, amelynek lényege, hogy merjünk kimaradni dolgokból. Hogy ne dicsérjünk valamit, ami valójában nem is tetszik,
ne akarjunk tartozni olyan helyekhez, emberekhez, amelyekhez, akikhez valójában nincs közünk, nem ismerjük vagy nem érdekel. Azaz merjünk kilógni a sorból, merjünk különbözni. Kíváncsi leszek, hányan
mernek csatlakozni. Nemrég néztem a FIFA díjátadó gáláját. A legjobbak legjobbja a horvátok sztárja,
Luka Modric lett. Ő az, aki nagymértékben kilóg a sztárfocisták sorából.
Nincs agyontetoválva, nem modell a
felesége és szemlátomást nem költ
vagyonokat se fodrászra, se hajzselére, se gyémánt fülbevalóra. Ellenben három nyelven beszélt és így
köszönte meg a díjat. Szerintem itt
kezdődik az egyéniség.
sTeINDl GAbI
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Az idén is számos árus
hozta el a portékáját

Napsütés, jókedv és családi
programok a kerület ünnepén
A Családok éve jegyében telt az idei Terézvárosi búcsú, ahol nemcsak színes programok, ragyogó napsütés, de rengeteg finomság és
kézművesvásár is várta az érdeklődőket.

A Rippel fivérek

Tihanyi Tóth Csaba
és Bognár Rita

A kétnapos programot a Búgócsiga Zenede gyerekprogramja nyitotta, majd a kerület óvodásai, iskolásai vették birtokba a
színpadot. A gyerekek produkciója után
a népszerű Rippel testvérek szó szerint elkápráztatták produkciójukkal a nézőket.
Nagy tetszést aratott, amikor a közönség
soraiból önként jelentkezőkkel bemutatták,
hogy nem is annyira bonyolult a mutatványuk. Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita
színművész-énekes házaspár olyan népszerű dalokkal készültek, amelyeket a közönség is jól ismert és velük együtt énekelt. A
délutáni program főszereplői ismét a gyerekek voltak, az Apacuka zenekar interaktív műsorába szinte minden kisgyerek bekapcsolódott. Kárász Eszter családi körben
énekelt a színpadon, Inhof Katalin pedig a
kisfiával mutatott be flamencotáncokat. A
Benyus Testvérek kamaraegyüttese a komolyzene kedvelőinek szerzett örömteli
perceket, majd Badár Sándor humorista jóvoltából vidám percek következtek. Fia, Tamás bűvészelőadással lepte meg a közönséget. Az estét az Ocho Macho együttes koncertje zárta, akik fergeteges hangulatot varázsoltak az utcába.
A vasárnap ünnepi szentmisével kezdődött, amelyet Cserháti Ferenc esztergom–

budapesti segédpüspök celebrált. A hagyományokhoz híven a szertartás utáni
körmeneten is sokan vettek részt. A színpadon a Kifli zenekar és a Bab Társulat
Három kívánság című műsorával szórakoztatta a megjelent családokat. Táncbemutató következett, majd Terézváros testvérvárosainak bemutatkozása: a Kerka
Táncegyüttes, Kiskerka, Hermann Gréti –
Lentiből, Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület Néptáncegyüttese és a Dalárda Temerinből, valamint a The Crazy
Plumbers zenekar Kézdivásárhelyről. A
Söndörgő népzenei műsora után a The
Biebers zenekar zárta a kétnapos rendezvényt. A programok mellett természetesen számos árus hozta el portékáját a búcsúba, a házi készítésű lekvárok, szörpök
mellett finom kolbászokat, sajtokat kóstolhattak a látogatók, de egyedi készítésű
ajándéktárgyakat, kézművestermékeket is
vásárolhattak. A SportPont munkatársai
különféle ügyességi feladatokkal, a kerületi rendőrkapitányság kollégái pedig játékos közlekedésbiztonsági tesztekkel várták az érdeklődőket. A TEKA óriási kirakós játékkal készült, és a búcsúba kilátogatók a népszerű kerékpár-regisztrációt is
igénybe vehették.
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A vasárnap ünnepi
szentmisével és a hagyományos
körmenettel kezdődött

A kerka
Táncegyüttes

fergeteges hangulatot
teremtett az Ocho Macho

A The Biebers zenekar
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A legjobbak elismerése
Szép őszi idő várta a búcsúba érkező vendégeket vasárnap is.
A testvérvárosok elfogadták Terézváros meghívását, így a városünnepen ott volt Kézdivásárhely delegációja Derzsi Gyula
alpolgármester, Lenti delegációja Horváth László polgármester vezetésével, Temerin küldöttsége Sziveri Béla képviselővel az élen.
A kétnapos esemény legemelkedettebb
programja minden évben a kitüntetések átadása, nem volt ez másként az idén sem.
Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere
ünnepi beszédében egyebek mellett arról
szólt, hogy ez az alkalom különösen jó arra, hogy az itt élők együtt köszöntsék városrészük és templomuk védőszentjének névnapját, érezzék a helyhez, a saját helyükhöz
tartozás élményét, lehetőségét, nem csupán
földrajzi, de erkölcsi értelemben is.
– Ha éves városünnepünk lényegét egy
szóban kéne megragadni, az nem volna

más, mint az összetartozás. Hiszem, hogy
a közösség legjobbjainak köszöntése is a
közöttünk lévő kötelékeket erősíti – fogalmazott Hassay Zsófia. A Hatoscsatorna
stábja által készített kisfilmek amellett,
hogy bemutatták a kitüntetetteket, azt is
egyértelművé tették, miért lehet büszke a
kerület a díjazottakra, s a képviselő-testület miért éppen őket választotta a sok kiváló jelölt közül.
Az idei esztendőben Terézváros posztumusz díszpolgára nemzetünk egyik legnagyobb színésze, Darvas Iván, aki a Lilomfi

című film főszereplőjeként szerzett országos ismertséget. Díszpolgári címet kapott
dr. Prugberger Tamás jogászprofesszor.
Személyét négy egyetemi város: Szombathely, Szeged, Debrecen és Miskolc is a magáénak érzi, ám ő büszke terézvárosinak
vallja magát. Többszörös tanszékvezető,
egyetemi tanárként kiemelt figyelmet fordít
a környezetvédelemre, a fiatal szakemberek
nevelésére, a Kárpát-medence magyarságának sorskérdéseire. A Terézvárosért díjat az
idén két köztiszteletben álló ember nyerte
el. Bódi Csilla, a Bajza Utcai Általános Iskola igazgatója valamennyi munkatársa és
diákja ajánlásával állhatott ki az ünneplők
elé. Aki ismeri, tudja, hogy él, hal az iskoláért, név szerint ismer minden gyermeket.
A másik kitüntetett: Herczlné Rohonyi Olga, aki egy fogyatékkal élő embereket segítő társadalmi szervezet helyi vezetője. Azt
mondják, a legaktívabb és a legmelegebb
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Darvas iván díját fia, Benjámin vette át
Hassay zsófia polgármestertől és
simonffy márta alpolgármestertől

Posztumusz
terézváros
DíszPolgára

Darvas Iván

az idei díjazottak
Hassay zsófia polgármesterrel

szívű valamennyi fővárosi kollégája közül.
A Fromm Pál Egészségügyért Emlékérem
idei díjazottja Nagy Sándor negyedszázada
háziorvos Terézvárosban, betegei rajonganak érte. Terézváros mestere, Zámbori Vilmos kisgyermekkora óta tanulja és műveli szakmáját, az ortopéd cipészet minden
csínját-bínját ismeri. Mestersége az élete, az
üzletbe még hétvégén is bejár, munkáját a
felesége is segíti.
A Terézváros Sportolója díjat ezúttal
olyan kiválóság nyerte, aki sportágában,
a maratoni kenuzásban tizenhétszer lett a
világ legjobbja. Csabai Edvin ízig-vérig terézvárosi, születése óta a kerületben él.
A kitüntetettek ikonjai annak a tehetségnek, emberségnek, elhivatottságnak,
ami Terézváros közösségében szerencsés
módon oly gyakran megtestesül.
A Családok éve jegyében tartott kétnapos, díjtalanul látogatható programokat az
idén is a terézvárosi önkormányzat megbízásából a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. állította össze és rendezte meg.

Darvas Iván 1925. június 14-én bején (szlovákia) született Darvas szilárd néven. szülei:
Darvas János és Antonyina Jevdokimova. Gyerekkorát Prágában töltötte, ahol édesapja újságíró volt. édesanyja révén oroszul beszélt,
német iskolába járt, így németül is megtanult. Társalgási szinten elsajátította a cseh és
a magyar nyelvet is. otthon magyarul beszéltek, amiről azt hitte, hogy egy titkos nyelv.
1939-ben költözött Magyarországra, 1943-ban érettségizett, 1945-ben egy
szovjet katonai alakulat tolmácsa volt. A
színikadémiát – ahol évfolyamtársa volt
kállai Ferenc – nem fejezte be, részben a
második világháború miatt, részben azért,
mert már 21 évesen (1946) szerepet kapott
a Művész színházban várkonyi zoltánnál,
ahol 1949-ig itt játszott. ekkor vette fel az
Iván keresztnevet, hogy Darvas szilárd költő, humoristától megkülönböztesse magát.
1949–1956 között a Madách színházban
is játszott.
Az 1956-os forradalom idején forradalmi
bizottságot szervezett, hogy bátyját, Darvas Attila tervezőmérnököt kihozza a börtönből, akit kémkedésért és államellenes
tevékenységért ítéltek el. ezért a forradalom leverése után huszonkét hónap börtönre ítélték (1957–1959), majd évekig nem
játszhatott. segédmunkásként az Astoriánál, később egy vII. kerületi, Damjanich utcai műanyagfröccsöntő üzemben dolgozott
1959–1963 között.
1963-ban kerülhetett újra színpadra Aczél György közbenjárásának köszön-

hetően. Az 1963–1964-es évadra a Miskolci Nemzeti színházba, majd 1964–1965-ben
a József Attila színházba szerződött. Itt a II.
József címszerepét, illetve Fredet (Imádok
férjhez menni) játszhatta el.
1965–1989 között a vígszínház tagja volt
várkonyi zoltánnál. 1990-től szabadfoglalkozású színész lett.
1990-ben újra politikai szerepet vállalt,
a szabad Demokraták szövetsége színeiben országgyűlési képviselő lett. Mandátumát 1994-ig töltötte be. 1993–95 között ismét a Művész színházban játszott, 1995-től
a szolnoki szigligeti színházban lépett fel.
Utolsó éveiben sokat betegeskedett, teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. súlyos vese- és szívműtéten esett át. Tizenkét
nappal 82. születésnapja előtt, budapesten halt meg. Temetése nem volt, hamvait
a család hazavitte.
számos kitüntetés, díj tulajdonosa volt:
kétszeres kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész, szülőhelye, Tornalja (beje) díszpolgára. A Halhatatlanok Társulatának tagjaként lábnyomát a budapesti operettszínház
előtti járda őrzi. egy időben Terézváros lakója
volt, második feleségével, Házy erzsébettel a
Lendvay utca 20. szám alatt éltek.
1972-ben vette feleségül harmadik nejét,
Motorcza Irén fotóst. két gyermekük született: ráchel Tatjána (1975) és benjámin olivér (1976).
Legismertebb színházi szerepe: Gogol
egy őrült naplója című művének főhőse,
Popriscsin alakjának megformálása, a darabot tíz évig játszották. A Liliomfi, a Dollárpapa és a bakaruhában című filmmel futott
be. sokoldalúságához nem fér kétség: színházi és filmszerepei mellett színdarabokat
fordított és rendezett. remekül rajzolt, karikatúrákat készített, műveit rendszeresen
kiállították. Lábjegyzetek címmel önéletrajzi regényt is írt.
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TERÉZVÁROS DÍSZPOLGÁRA DR. PRuGbERGER TAmÁS

A kutatás és az oktatás a hivatása
Terézváros idei díszpolgára dr. Prugberger Tamás professzor.
A szakmájában és a közvetlen lakókörnyezetében is közmegbecsülésnek örvendő jogtudós immár negyedszázada lakik a
kerületben.
– mit jelent az ön számára a Terézváros
Díszpolgára cím?
– Nagy megtiszteltetésnek érzem a díszpolgári cím adományozását, mert egyrészt
elméleti jogászi és politikai elemző munkásságom nemcsak a szűk szakmai közösségen belül, hanem szélesebb társadalmi
közösségben is visszhangra talált, másfelől
mert olyan önkormányzati közegtől kapom
az elismerést, amelynek irányvonalát magam is vallom.
– Rendkívül szerteágazó és komoly
szakmai elismerésekkel övezett pályafutásának mely állomásait emelné ki?
– Pályafutásom jelentős állomása a Szövetkezeti Kutató Intézetben eltöltött tíz
évem, ahol elmélyültek a szövetkezeti jogi
és szövetkezetelméleti, valamint jogszociológiai ismereteim, azok könyvekben és tanulmányokban való feldolgozásai során. A
magyar szövetkezeti joghelyzetnek a külföldivel történő összehasonlításaként állt
össze az az összegező szintézis, amellyel
megírtam és sikerrel megvédtem akadémiai doktori értekezésemet
1988-ban. Pályafutásom második állomásaként értékelem a
Miskolci Egyetemre való professzori kinevezésemet, a
Debreceni Egyetemre továbbfoglalkoztatású profeszszori meghívásomat,
valamint a Trieri Egyetem Európai Munkajogi
és Munkaügyi Intézetében töltött vendégprofesszori és vendégkutatói időszakaimat.
Pályafutásom második
szakaszában váltam kutató mellett oktatóvá is.
A felterjesztés szerint
nemzetközileg is elismert tudományos
munkásságomért

két állami kitüntetésben (a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztje, 2011 és Középkeresztje, 2016) részesültem.

– Több egyetemen is oktat. mit jelent az
ön számára a tanítás, a jövő nemzedékével való foglalkozás?
– A kutatáson és eredményének feldolgozásán, publikálásán kívül az oktatást érzem hivatásomnak, ahol nemcsak a szakmai
ismeretek átadására, hanem az önálló gondolkodás és világszemlélet kialakítására is
törekszem. Állandó vélemény- és információcserében vagyok hallgatóimmal, és ebből
kölcsönösen gazdagodunk. A visszajelzések
szerint talán ezért is vagyok népszerű a hallgatóim körében. Elismerést az oktatás területén elsősorban azért kaptam, mert mintegy
tizenöt doktorjelöltemet tudtam nemcsak sikeres értekezésvédéssel PhD tudományos fokozathoz juttatni, hanem sikerült őket
az egyetemen bent tartani. Közülük öt már habilitált, három egyetemi tanári kinevezést is kapott,
egy most fejezi be akadémiai
doktori értekezését. Két német
doktoranduszom a hazájában
jó nevű ügyvédként működik, egy habilitáltam pedig a
Bonni Egyetemen professzor.
E doktorjelölti körből terjesztettek fel a mestertanári cím
aranyfokozatára.
– mit jelent az ön számára
Terézváros?
– Terézvároshoz gyermekkoromtól fogva vonzódom. A háború után
a nagyszüleimnél laktam, hogy a lakásuk ne
alakuljon át társbérletté, másik két testvérem
maradt a szülőknél.
Nagyszüleim belváro-

si, második emeleti lakása nagy esőzések
és hóolvadások idején a bombatámadások
okozta sérülések miatt beázott. Ilyenkor a
közeli rokonainknál aludtunk az Andrássy
úton, az Operaház szomszédságában. Terézvárosban kedvelem az Opera környékét, a Hunyadi teret, a köröndöt, az Epreskertet és a környező utcáit, a Rippl-Rónai
utca 40. szám alatti, általam is lakott társasház parkosított és fákkal borított kertjét, a Benczúr utcát a Benczúr házzal, az
Eötvös utcát az ottani művelődési házzal.

– mivel tölti a szabadidejét? mit tudhatunk a családjáról?
– Szabadidőmet koncertlátogatással,
olvasással töltöm. Rendszeresen úszom,
télen pedig a Városligeti Jégtánckör tagjaként a társaság hölgytagjaival jégtáncolok,
ezenkívül síelek. Időnként Miskolcon a
kollégáimmal teniszezem. Feleségem Sebestyén Erika, a Szegedi Tudományegyetemen végzett médiaszakos bölcsész. Első
házasságomból származó lányom, Kinga
angolszakos nyelvtanár, aki a szombathelyi Savaria Múzeumban fordító és idegenvezető.
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HERCzlné ROHOnyI Olga
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TERézvÁROSéRT KITünTETéS
BódI CSIlla

sokak segítője és támasza Harmincnégy év odaadás
Herczlné Rohonyi Olga a Mozgássérültek Budapesti Szervezetének terézvárosi csoportját vezeti. Sokak segítője és támasza. Közösségteremtő,
humánuma, önzetlensége példa lehet mások számára is.
Már igen hamar szembesült
azzal, hogy sérült emberek is
vannak közvetlen közelünkben. Kishúga volt beteg, s mint
kiderült, őt magát is érintette a
csípőficam, ám ebből szerencsére akkoriban sikerült jól kigyógyítani.
– Annyira meggyógyultam,
hogy rendszeresen jártam táncolni, és még a terhességem
alatt is magas sarkú cipőket viseltem. Aztán a harmincas éveimben kiderült, hogy bizony
visszatért a csípőbetegségem,
ami sok fájdalommal és fokozatos romlással járt. Átestem egy
súlyos műtéten, ami sokat javított az állapotomon, de bizony
manapság is óvatosnak kell lenni, és ha úgy alakul, viselni kell a
fájdalmat. De megállni nem tudok, olyan szaladgálós vagyok,
mint az édesapám volt, akit sajnos tragikusan korán elveszítettünk. Édesanyám rengeteget
dolgozott, hogy megéljünk hárman, s én is már 16 évesen az iskola mellett dolgoztam. Előbb
gyors- és gépíró voltam, majd
munka és gyereknevelés mellett
tettem le az érettségit, valamint
elvégeztem a pénzügyi és számviteli főiskolát – mesélt küzdelmes, de szép életéről Herczlné
Rohonyi Olga.
A Terézvárosért kitüntetés új birtokosa azt is elárulta,
hogy lehetőségei szerint igyekszik mindenkinek segíteni, aki
hozzáfordul ügyes-bajos dolgaival. A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének 2010 óta
vezetőségi tagja, 2018 májusában alelnöknek választották.
Jelenleg az erzsébetvárosi és a
terézvárosi klubot is ő vezeti.

– Havonta egy alkalommal
vannak klubnapjaink. Rendezvényeinket az Eötvös10-ben
tartjuk, mindig megünnepeljük a húsvétot és karácsonyt
is. Szeretünk együtt színházba, koncertre járni, többször
megyünk kirándulni országon belül és külföldre is. Örülök annak, ha a tagjaink aktívak, mert magam is azt vallom, hogy nem szabad feladni, menni kell és leküzdeni az
akadályokat. Persze ez nehezebb, ha egyedül van az ember, de éppen ezt a közösséget, a barátságokat igyekszik
megteremteni az egyesületünk
is. Szerencsére sok támogatást kapunk az önkormányzatoktól, és ha csak lehet, pályázunk is, így egyre több módon
tudunk segíteni a tagjainknak.
Ha kell, buszt küldünk értük, ha kell, szakképzett ápolót közvetítünk ki vagy az otthonápolást biztosítjuk – sorolta mindennapi teendőit Terézváros kitüntetettje, aki sok
mozgásában korlátozott kerületi lakos számára hozott már
megoldást a problémákra, s
ezt a jövőben is lelkesen teszi.

Harmincnégy esztendeje szerető odaadással tanítja,
neveli a Bajza Utcai Általános Iskolába járó gyermekeket. Első számú vezetőként az értékeket megőrizve és gyarapítva, új hagyományokat teremtve, sikeresen irányítja az intézmény életét Bódi Csilla, a Terézvárosért kitüntetés idei díjazottja.
Szakmai tevékenységét kollégái
is nagyra értékelik, kiváló pedagógusnak, toleráns, szociálisan
rendkívül érzékeny, segítőkész
embernek tartják. Olyan innovatív, a nevelőtestületet motiváló, közösségteremtő vezetőként
jellemzik, aki mindig felismeri az iskola életében a továbblépéshez és a szakmai fejlődéshez
szükséges új területeket és lehetőségeket.
Kiváló kapcsolatot ápol a
szülőkkel, a kerület óvodáival,
intézményeivel is. Bár 550 tanulója van az iskolának, igazgatóként mégis név szerint ismeri minden diákját.
Visszaemlékezve a pályaválasztásának időszakára elmesélte, még amikor igazából el
sem gondolkodott azon, mihez
is szeretne kezdeni felnőttként,
nagymamája már akkor mindig
azt mondta: „Kislányom, neked
gyerekekkel kell foglalkoznod”.
A középiskolában, amikor elérkezett a döntés ideje, gyógypedagógusnak jelentkezett. A
főiskola után azonban képesítés nélküli óvónőként helyezkedett el, majd a tanítóképzőbe
felvételizett. Megjegyezte: lehet,
hogy első hallásra kicsit kacskaringósnak tűnik az út, de nem
bánta meg a választását, tanítóként megtalálta az élethivatását.
Számára a pedagógusi pálya
egyik szépsége, hogy a tanítás
mindig új kihívásokat tartogat
a hivatást gyakorlóinak. „Mindig meg kell újulni, új módszereket megismerni, lépést kell
tartani a fejlődéssel, hogy értsem a tanítványaimat. A taní-

tás fiatalon tart! Nagyon szeretem meghallgatni a tanulók
problémáit és közösen keresni rájuk a megoldást. Boldoggá tesz, ha a kollégáimnak bármiben segíteni tudok. Minden
nap új tervekkel, ötletekkel
megyek be az iskolába”– foglalta össze röviden, mi is az a
hihetetlen vonzerő, ami évtizedek óta a katedrán tartja.
Kérdésünkre elmondta: leginkább arra büszke, hogy 365
gyerekkel kezdte az igazgatóságot, ma 550 tanuló jár az intézménybe. A másik, ami meghatározó élményt, büszkeségre okot adó pillanatok sokaságát jelenti, a csapatmunkában
készített és megvalósított, a
100. tanévét ünneplő Bajza100
programsorozat. A felemelő
eseményeken túl a legfontosabb
eredmény, hogy az iskola épülete teljesen megújult.
Egész felnőtt élete Terézvároshoz köti, igazi, mélyen elkötelezett lokálpatriótaként éppúgy szereti a számára 34 esztendeje otthont jelentő városrészt, mint a hivatását.
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fromm pál-emlékérem Dr. Nagy SáNDor

A nagyrabecsült háziorvos
páciensei egészségének megőrzését legalább olyan fontosnak tartja, mint
magát a gyógyítást a fromm pál-emlékérem idei kitüntetettje, dr. Nagy Sándor háziorvos, aki huszonhetedik esztendeje a Szondi utcai rendelőben látja
el terézvárosi pácienseit.
Gyakorlatilag egészen kicsiny fiúcskaként eldöntötte, hogy édesapja nyomdokába lépve ő is orvos
lesz. Bár amikor a nagy elhatározás megszületett, fogalma sem volt
arról, mi fán terem a gyógyítás,
csupán megtetszett neki a szomszéd szobából átszűrődő sok szép
latin kifejezés, amelyet a két orvos, édesapja és barátja beszélgetés közben használt – mesélte ma
is megmosolyogva a gyermeki pályaválasztás motivációját.
Aztán a dolog komolyra fordult, s a gimnázium elvégzése után
sikerrel felvételizett a Semmelweis
Egyetemre. Tanulmányait 1985-

ben fejezte be. Első munkahelyén
az Erzsébet Kórház – egykori Korányi Kórház – baleseti belgyógyászatán hét esztendeig dolgozott, a
háziorvoslás mellett 1992-ben kötelezte el magát.
A szaktudáson túl nélkülözhetetlennek tartja, hogy az orvos
– átérezve problémáikat – kellő
együttérzéssel forduljon páciensei
felé. Számára az is nagyon lényeges, hogy krónikus betegségben
szenvedő betegei is kiegyensúlyozott, teljes életet éljenek. Mint fogalmazott: a betegségtudat beárnyékolja a mindennapokat, legyen
szó cukorbetegségről vagy hiper-

tóniáról, megfelelő gyógyszerezéssel és életvitellel a legtöbb eltérésen
segíteni lehet.
Az elmúlt évtizedek alatt a páciensei száma 1300-ra növekedett,
ezt a számot ideálisnak tartja. Betegeinek hatvan százaléka középkorú, a szépkorúak és a fiatalok táborához tartozók száma nagyjából
megegyezik. Elmondása szerint jól
ismeri a hozzáfordulókat, ez nemcsak a kórisméjükre, hanem sorsuk alakulására, családi hátterükre is vonatkozik. „Az idő múlását
jelzi, hogy azok, akik 27 esztendeje még kisgyerekek voltak, ma már
családanyák és családapák. és már

nem édesanyjukat kísérve, hanem
páciensként érkeznek a rendelőbe.
Talán éppen ez az egyik legszebb
dolog a háziorvoslásban” – jelentette ki.
A körzetébe tartozók nagyra
becsülik és szeretik a munkáját értő odafigyeléssel, emberséggel és
tisztelettel végző orvost. Sokan akkor sem váltanak háziorvost, ha
elköltöznek a kerületből, hanem
visszajárnak hozzá. Talán anélkül
is, hogy valaha elhangzana, pontosan tudják, hogy Nagy doktor
szent meggyőződése, orvosnak
lenni a legszebb hivatás.

TerézvároS meSTere zámbori vilmoS

Aki visszaadja a járás örömét
a Terézváros mestere címet az idén zámbori vilmos ortopéd cipész nyerte el.
az évtizedek óta a podmaniczky utcában tevékenykedő mester szaktudásának köszönhetően nagyon sokan szabadultak meg fájdalmaiktól és kapták
vissza a járás örömét.
Az üzlettérből nyíló kicsiny műhelyben példás rend uralkodik,
a tudatosan kialakított térben
minden szerszám a mester keze ügyében található. Zámbori
Vilmos szerint a rendezett környezet, a tisztaság a tisztességes
munka egyik alapfeltétele.
Zámbori Vilmos már tízéves
korában szívesen tett-vett édesapja műhelyében, aki ortopéd
cipész volt. Számára nem is volt
kérdés, amikor eljött a pályaválasztás ideje, hogy a Práter utcai
szakmunkásképzőbe jelentkezik
cipésznek. A hároméves képzés után a Divattervező Vállalatnál helyezkedett el, hogy a gépi
munka fortélyait is megismerje. Másfél év után behívták ka-

tonának, majd amikor leszerelt,
segédként édesapja műhelyében
folytatta munkáját. Az „inasévekre” mai napig hálás szívvel
gondol vissza, édesapja ugyanis igen szigorú, de nagyon nagy
tudású, kiváló mesterember volt.
Szinte észrevétlenül lehetett tőle ellesni azt a sok apró fogást,
amelyek ismeretében a láb különböző rendellenességeire jó és
kényelmes cipő készíthető.
Mivel nem egyszerűen ortopéd cipész, hanem jó ortopéd
cipész akartam lenni, ezért egy
évig újra az iskolapadba ültem,
a méretvételtől kezdve a tervezésen át a javításig, az ortopéd cipő
készítéséig megtanultam mindent, többek között az anatómiát

– idézte fel a kezdő éveket Zámbori Vilmos.
Miután mestervizsgát tett,
édesapjával együtt dolgoztak,
így az évtizedek alatt felhalmozott munkatapasztalat, mesterségbeli tudás apáról fiúra szállt.
A jó példával élve Zámbori
Vilmos is igyekezett továbbadni
„tudományát”. Öt tanulója volt,
de legnagyobb bánatára mindegyik elhagyta a pályát. Úgy véli
azért, mert nincs becsülete a szakmának, az emberek lenézik az efféle munkát. A mester szerint ez
nagy kár, mivel ez nemcsak hasznos, de szép és szerethető foglalkozás. A számát sem tudja, hányszor fordult elő, hogy egy vevő
sírva kérte, próbáljon meg segí-

teni, mert nem tud menni, nem
tudja sem a munkahelyi, sem az
otthoni feladatait ellátni. De előfordult az is, hogy egy olyan fiatal nő kereste fel, akinek egy baleset miatt megrövidült az egyik
lába. „Mindig boldogsággal töltött el, ha különböző betétekkel,
cipők átalakításával sikerült valamilyen deformitást láthatatlanná
tenni, ha a sírva érkező vevőim
mosolyogva távoznak” – mondta Zámbori Vilmos.
Zárógondolatként hangsúlyozta, a saját mesterségét illetően a legfontosabbnak a szakma
szeretetét, a tudást és a tisztességet tartja.
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TerézvároS SporToLója
cSabai edvin

egyedülálló teljesítmény
Tizenhétszeres világbajnok, a kenus maratoni szakág
egyik legeredményesebb versenyzője. Születése óta
Terézvárosban él.
Itt került először közösségbe,
a kerületben volt bölcsődés és
óvodás. Tanulmányait az Erkel Ferenc Általános Iskolában
kezdte, az érettségi bizonyítványt a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban szerezte meg.
Számos kerületi és országos
sportversenyen vett részt, értékes helyezéseket szerezve az iskolának és a kerületnek. Mint
mondta, számára egyértelmű,
hogy terézvárosi. Mindig is az
volt, s az is maradt, feleségével
és kétéves kislányával ma is itt
él. Élvezi a belváros minden előnyét, elviseli a hátrányait, de soha eszébe sem jutott, hogy máshol telepedjen le.
A szakma és a szaksajtó által
a világ legjobb maratonistájának
mondott Csabai 1985-ben, a
Fradiban kezdett el kenuzni
Bánszki Imre irányításával. Első
jelentősebb nemzetközi sikerét
1994-ben egy ifjúsági világkupán érte el, amelyen 1000 méter egyesben a harmadik helyen
végzett. Az első maratoni versenyén 1996-ban vett részt, ebben
az évben nemcsak az országos
bajnokságon, de már a világbajnokságon is rajtolhatott. Györe
Attilával alkotott legendás párosuk 1997-ben alakult, ebben
az esztendőben már a második
helyet szerezték meg az Európa-bajnokságon. 1998-ban pedig első világbajnoki érmüket is
átvehették, hiszen szintén a második helyet szerezték meg Fokvárosban.
1999-től nem volt megállás: Györével több mint tíz évig
nem kaptak ki sem a hazai, sem
a nemzetközi porondon. Egyéniben először 2004-ben rajtolt, s
rögtön világbajnoki címmel debütált. Ludasi Róbert tanítványa

Fórum az építési szabályzatról
Lakossági fórumot tartott az önkormányzat a készülő kerületi építési szabályzatról október 8-án
délután a polgármesteri hivatal épületében.

összességében tizenhétszeres világbajnok, ami valóban egyedülálló a maratoni szakág történetében. Világbajnoki címeit a 36
km-es távban érte el.
Aktív sportolói pályafutását
2009-ben fejezte be, néhány évig
edzőként dolgozott, ma sportvezetőként, sportigazgatóként tevékenykedik. Egyik legszebb feladatának tartja, hogy a Kolonics
György Alapítvány elnöke, így
fiatal tehetségek pályafutását segítheti. A tragikusan fiatalon elhunyt Kolonics Györggyel éveken át együtt sportolt, barátok
is voltak, így elvesztése különösen mélyen érintette, ám most a
nevével fémjelzett alapítványban
dolgozva egyengeti az ifjú kenusok karrierjét.
Csabai Edvin jelenleg is a
Magyar Olimpiai Bizottság tagja, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökségi tagja, a sportszakmai, utánpótlás és tudományos
bizottság vezetője. Mint mondta,
manapság már nincs ideje a kenuzásra, ha mozgásra vágyik, inkább fut. Sokat köszönhet feleségének, aki nemzetközi kosárlabda-játékvezető, így maximálisan
megérti férje sport iránti elkötelezettségét.

Mint ismeretes, a képviselő-testület a nemrég döntött a településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról, ennek keretében Terézváros Kerületi Építési Szabályzatának elkészítéséről
is, amelynek célja a magasabb
rendű jogszabályokkal, így különösen az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló törvény, a településkép védelméről szóló jogszabály, az
országos településrendezési és
építési követelményekről szóló kormányrendelet, a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló rendelet, valamint
a Budapest Főváros Településszerkezeti Tervével való összhang megteremtése.
A döntésnek megfelelően elkészült a Kerületi Építési Szabályzatnak a Bajcsy-Zsilinszky
út–Deák Ferenc tér–Király utca–Lövölde tér–Városligeti fa-

sor–Dózsa György út–Podmaniczky utca–Teréz körút–Nyugati tér által határolt területre
vonatkozó tervezete.
A fórumon Matus István, a
kerület főépítésze ismertette a
folyamatot, a körülményeket,
majd Lőrinczi Ádám, a Főépítészi és Településfejlesztési Iroda
munkatársa kivetítő segítségével
mutatta be a már több felületen
is elérhető szabályzatot, amely
bárki által véleményezhető.
A fórumon megjelent érdeklődők több kérdést is feltettek a szakembereknek, egyebek
mellett a szintterületi mutatókról, amelyekről kiderült, hogy
azok számítását kormányrendelet szabályozza, így a kerületnek nincs befolyása rájuk. Mások az épületek magassági korlátozásáról érdeklődtek, volt,
aki a zöldesítést, fák kiültetését
szorgalmazta.
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Megújult a kölcsey tornaterme
A terézvárosi önkormányzat támogatását is felhasználva újították fel
a Kölcsey Ferenc Gimnázium tornatermét.
Az ünnepélyes megnyitón Fazekas Csaba,
az intézmény igazgatója nagy örömmel
újságolta, hogy az összességében százmilliós rekonstrukcó keretében teljesen megújult a régi tornaterem és a hozzá tartozó
öltözők. A teremben felszedték az addig
balesetveszélyes parkettát, helyére a megfelelő szigetelés után a legkorszerűbb, prémium minőségű sportpadló került. Új világítási rendszert építettek ki, és az eredeti mintájára készült el a borovi fenyő falburkolat is.
Az igazgató beteljesült álomnak nevezte a beruházást, amelynek megvalósítása
négy évet vett igénybe és széles körű öszszefogást igényelt. Az iskola tantestülete
annyira magáénak érezte a kezdeményezést, hogy volt alkalom, amikor saját kezűleg dolgoztak a tornaterem átalakításán. Fazekas Csaba emléklappal köszönte
meg minden együttműködőnek és támogatónak a segítséget, így Hassay Zsófiának, Terézváros polgármesterének, aki
beszédében elmondta, az önkormányzat jó szívvel támogatta a felújítást azzal
a 15 millió forinttal, ami önrészként elengedő volt ahhoz, hogy a projekt fennmaradó, 70 százalékos költségét biztosító
taotámogatás lehívható legyen.
A polgármester méltatta a neves alma
mater működését, amelyről személyes tapasztalatai is vannak, hiszen 1998 és 2002

Bíró József, a kölcseyért Alapítvány elnöke,
Vajda zsuzsa testnevelő tanár,
munkaközösség-vezető
és Hassay zsófia polgármester
az ünnepélyes átadáson

között a kerület oktatásért felelős alpolgármestereként segítette a középiskola szakmai életét és diákjóléti tevékenységét.
Bár a Kölcsey fenntartója már nem a kerület, a mai napig rengeteg szál köti össze
az iskolát és az önkormányzatot. A gimnáziumhoz kapcsolódó civil szervezetek
programjait segíti Terézváros, a diákok tanulmányi ösztöndíjra és a Terézváros Ifjú Tehetsége támogatásra pályázhatnak,
ezen túl az önkormányzat anyagi segítséget
nyújt a vezetői engedély és az első, államilag elismert nyelvvizsga megszerzéséhez is.
– Büszkék vagyunk a Kölcsey már végzett és jelenlegi tanulóinak teljesítményére,
arra, hogy a gimnáziumot beválasztották a
Sportiskolák Országos Szövetségének tag-

jai közé. Örvendetesen hosszú a Kölcseyben végzett hírességek névsora, ehhez kapcsolódva hadd áruljam el, hogy az idei Terézváros sportolója címre volt kölcseys
diákot, egy igazi lokálpatriótát, egy tizenhétszeres világbajnokot, Csabai Edvint választottuk meg – árulta el a polgármester.
Az ünnepélyes tornaterem-avatón megjelent Sárfalvi Péter, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma sportért felelős helyettes államtitkára, aki arról beszélt, hogy a beruházás a mindennapos testnevelés feltételeit
javítja, ami fontos a kormányzat számára.
Mint megtudtuk, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumba jelenleg 825 diák jár, s közülük
400 igazolt sportoló, így jól ki tudják majd
használni a most megújult tornatermet.
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elkezdődtek az őszi tanfolyamok
Az idén ősszel száztizennégyen jelentkeztek az önkormányzat által
szervezett ingyenes tanfolyamokra.
Az ünnepélyes „tanévnyitóra” október 3-án az Eötvös10 színháztermében került sor, ahol a tanulni vágyó
terézvárosiakat Papp László alpolgármester köszöntötte.
Papp László az önkormányzat és Hassay
Zsófia polgármester nevében köszöntötte a megjelenteket. Örömmel állapította
meg, hogy szemmel láthatóan sokakban él
a hasznos, a mindennapokban is jól használható tudás megszerzése iránti igény. Ez
azt jelzi, hogy az önkormányzat jó úton jár,
amikor újra és újra útjára indítja a népszerű
tanfolyamokat – jegyezte meg. Majd elismerését fejezte ki mindazoknak, akik visszatérő diákként – túljutva az alapszinten – haladó, illetve továbbhaladó csoportokban kívánják elmélyíteni tudásukat.
Beszédében az alpolgármester a konkrét
számokkal sem maradt adós. Tájékoztatása
szerint az angol nyelvi képzést az idén ősszel
a 28., a számítástechnikai tanfolyamot pedig
22. alkalommal hirdette meg az önkormányzat. Mint mondta, a közkívánatra tavaly őszszel még csak kezdő szinten elindított németnyelv-tanfolyam is sikeresnek bizonyult,
így az alapszintet teljesítők a mostani félévtől már haladó és továbbhaladó csoportokban folytathatják tanulmányaikat.
Mint megtudtuk, az oktatás és a tanulás hatékonyságának növelése érdekében a
visszatérő diákoknak az angol nyelvi képzés is tartogat újdonságokat. A jövőben a
középhaladó szinten más csoportba kerülnek azok, akik korábban 60, 90 vagy annál
is több órát végeztek el. Ezenkívül új lehe-

Bajza Utcai Általános iskola
diákjai adtak műsort

tőségeket kínál a beszédközpontú haladó
kurzus azoknak, akiknek már megvannak
a szükséges alapjaik, és nem nyelvvizsgára
készülnek, hanem társalgási szinten szeretnék elsajátítani a nyelvet.
Papp László köszönetet mondott a tanfolyam szervezésében, előkészítésében, lebonyolításban résztvevőknek, a tanároknak és oktatóknak. A jelentkezőknek is
megköszönte, hogy vállalkoztak erre a kalandra, a kívánt eredmény eléréséhez mindenkinek kellő kitartást és szorgalmat kívánt. Végül hangsúlyozta: vállalásuk teljesítéséhez az önkormányzat támogatására
bizton számíthatnak, továbbra is minden
forrást, eszközt és lehetőséget biztosít ahhoz, hogy néhány hónap múlva mindenki
átvehesse a tanfolyam sikeres elvégzéséről
szóló oklevelét.
Az alpolgármester köszöntője után a Bajza
Utcai Általános Iskola diákjai ünnepi műsorral kedveskedtek a tanfolyam résztvevőinek.

Rosta gyöRgy sokadszor iratkoztam be
az angolnyelv-tanfolyamra. A nyelvtudást
nagyon fontosnak tartom. Amikor elkezdtem az angolt, eldöntöttem, hogy legalább
olyan szinten megtanulom a nyelvet, hogy
megértessem magam, ha külföldre utazom.
Az igazság az, hogy én már nem akarok nyelvvizsgázni, de szeretnék egy idegen nyelven jól
elboldogulni. A tanfolyamon kiváló tanárok
vannak, örülök, hogy most indul egy kifejezetten a beszédre összpontosító kurzus.

DR. VaRga emília Németnyelv-tanár vagyok, nagyon régen
ugyan, de tanultam
már angolul. Mivel nem
használtam a nyelvet,
az egykor megszerzett
tudásom megkopott.
Másfél éve, amikor
visszaköltöztem Terézvárosba, úgy gondoltam, élek a lehetőséggel,
és beiratkoztam az angoltanfolyamra. bevallom, magam is meglepődtem, milyen magas
színvonalon folyik az oktatás, milyen jók a tanárok. A folytatás ezek után nem volt számomra kérdéses, már a továbbhaladó szintnél tartok. Az előző 30 óra után már ismét
meg merek szólalni angolul. Terézvárosban
rengeteg a turista, fontosnak tartom, hogy
amikor útbaigazítást kérnek, tudjak segíteni.
Ma már az angol egyfajta lingua franca, közvetítőnyelv lett. Az a természetes, hogy ezt a
nyelvet használja mindenki. Jó érzéssel tölt el,
hogy most már, ha angolul szólnak hozzám,
nem jövök zavarba.
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Mozgás és életkor – konferencia az eötvös10-ben
Nyolcadik alkalommal rendezte meg szakmai konferenciáját a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület (MSMME) október 4-én az
Eötvös10-ben. A mozgás mint a legalapvetőbb létezési módunk című,
több mint hetven – felnőtt értelmi sérültekkel foglalkozó – szakember
részvételével zajló konferenciasorozat zárórendezvénye az időskorúak
mozgásterápiájával foglalkozott.
simonffy Márta, a terézvárosi önkormányzat alpolgármestere nyitóbeszédében hangsúlyozta: a
szakembereket elismerés és köszönet illeti azért
az embertársaikat segítő, komoly szakmai felkészülést és odaadást igénylő munkáért, amit nap
mint nap végeznek. Mint fogalmazott: a mozgás,
hasonlóan a művészethez, nagyon sokféle baj,
betegség esetében segítséget, olykor gyógyírt jelent. Az alpolgármester örömének adott hangot,
hogy a szakmai rendezvény az érdeklődőknek – a
személyes találkozáson túl – lehetőséget biztosít
arra, hogy megismerjék azokat az egymást is kiegészítő új módszereket, tapasztalatokat, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy munkájuk a későbbiekben még eredményesebb legyen.
ezután a rendezvény főszervezője, Mattyasovszky-zsolnay zsófia (képünkön) vázolta fel az
Angliában már működő szociális rendszer alapján az egyik lehetséges jövőképet. kiemelte, hogy

a szigetországban az intézményi formáknak és
a speciális képzéseknek köszönhetően a fogyatékkal élők is dolgoznak. Az 56. életév betöltését követően a sérült embereknek felajánlják,
hogy „nyugdíjba” vonulva átkerülhetnek egy másik intézménybe, ahol szabadidős tevékenységgel tölthetik napjaikat vagy a továbbiakban nyugdíjasként folytathatják munkájukat. A mozgás
jelentősége ebben a modellben is kiemelt szerepet játszik.
Az előadók – két neves gyógytornász, fizioterápiás, valamint szociális szakemberek – az elméleti ismeretek megosztásán túl saját tapasztalataikról, eredményeikről is beszámoltak, amelyeket a jobbára koruk vagy betegségük miatt
mozgásszegény életmódú idősek táncos terápiájával értek el.
A délutáni programban a Magyar speciális
Független Filmszemle díjazott alkotásait tekint-

rekordrészvétel a maratonon

a polgármesteri hivatal csapata

Az október 6-án és 7-én rendezett 33. sPAr budapest Maraton Fesztivál
sok tekintetben a legek versenye volt. Összesen 33 495-en vettek részt a
kétnapos rendezvényen, amelyből negyven fő a terézvárosi polgármesteri hivatal dolgozója vagy dolgozó hozzátartozója volt. A hivatal futócsapata még sohasem teljesített egy versenyen több mint 200 kilométert. két futónk is lefutotta a maratoni távot. először indítottunk majd
30 fős gyaloglócsapatot.
A polgármesteri hivatal futói szombaton 32, vasárnap 190 kilométert futottak, szombaton 29-en gyalogoltak összesen 67 kilométert.
Almási barnabás és Piszker zoltán duó összesen több mint kilométert,
a Nagy Mónika, bender Máté, Dargai sándor, Dargai Huba, sarkar Nirmal,
Piszker zoltán, kőmíves József duplaváltó kétszer 42 kilométert teljesített. A bazsika Mónika, Nagy-verók éva, Lázok-etelaky sára Magdolna, szente szidónia Hermina női váltócsapat is teljesítette a maratoni távot. A 4x2 km-es váltóban négy csapat indult, a részt vett futók: dr. vilics
Csilla, katonáné szabó ildikó, szente szidónia Hermina, valentinyi Andrea, kőmíves József, baka Tibor Dargai Huba. A céges versenyben 4x2 kilométeres váltóban 106 induló közül 22. helyezést ért el a hivatal csapata
(Piszker zoltán, sarkar Nirmal, bender Máté, Dargai sándor).

hették meg az érdeklődök, amelyeket fogyatékossággal élő filmesek, pszichiátriai és szenvedélybeteg alkotók, autizmussal élők, valamint a
szociális ágazatban dolgozók vagy érintettek készítettek.

A magyar népmese napja Mátyás királlyal
október elején rendezték meg a magyar népmese napját a Magyar Írószövetség épületében működő ex Libris könyvtárban, ahol sok gyerek ismerhette meg többek között Mátyás
király életét. A „mesenap” benedek
elek, a nagy mesemondó előtti tisztelgés, aki idén lenne 159 éves és a legszebb magyar meséket neki köszönhetjük. Az egyik legismertebb népmesegyűjtőnk Mátyás király történeteit,
állatmeséit és furfangos meséit hallBenedek Elek
hatták a gyerekek ezen a színes délutánon Turóczi éva Anna színművész
tolmácsolásában. A könyvtár dolgozói is kitettek magukért, mert a
programot zenehallgatás, rajzolás, diavetítés varázsolta még színesebbé. A gyerekek láthatóan meseszerűen érezték magukat a népmese napján.
(TeM)
FORRÁS: MESÉK
MÁTYÁS KIRÁLYRÓL
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Idősek világnapja a benczúr házban
Csongrádi kata
énekelt
örökzöld slágereket

Ebéddel és meglepetésműsorral köszöntötte a nyugdíjasokat a Tegosz
az idősek világnapja alkalmából október 2-án.
Megtelt a benczúr ház nagyterme az ünnepi
ebédre és műsorra meghívott 65 vendéggel.
A rendezvényen a terézvárosi önkormányzat
képviseletében simonffy Márta és bundula
Csaba alpolgármester, Jandó erzsébet főosztályvezető vett részt, valamint a társintézmények vezetői is meghívást kaptak.
schmolczné Havas Pálma, a Tegosz intézményvezetője köszöntőjében elmondta,

Schmolczné Havas Pálma

bon bon-slágerek
a Hatszín Teátrumban
Haverok, buli, bon bon címmel új musicallel
rukkol elő a Hadart színház a Hatszín Teátrumban. A huszonhárom éves népszerű zenekar legismertebb slágereivel egy két felvonásos vígjáték született, „amellyel szórakozatni szeretnénk, és bízunk benne, hogy
ahogy a zenénkre, úgy a musicalre is fogékony lesz minden generáció” – mondta a darabot beharangozó sajtótájékoztatón szolnoki Péter, a zenekar frontembere.

az idősek világnapja a szépkorúak tiszteletéről, elfogadásáról, támogatásáról, szeretetéről szól. Az intézményvezető beszámolt
a nyár és az elmúlt hetek programjairól – a
szüreti mulatságról, a közös tihanyi kirándulásról, a dunabogdányi és siófoki üdülésekről –, amelyekkel igyekeztek tartalmasabbá, színesebbé tenni az általuk ellátott idősek életét.
simonffy Márta alpolgármester rövid köszöntőjében arról beszélt, hogy az évek múltával mennyire felértékelődnek az emberi
kapcsolatok, a család mellett milyen fontossá válnak a barátságok és azok a közösségek,
ahol az ember jól érzi magát. A pezsgős koccintáson bundula Csaba alpolgármester a 97
éves nagyapjáról beszélt, aki az utolsó pillanatig jó testi-lelki egészségnek örvendett. A
megjelenteknek hasonló jókat kívánt.
Az ebéd előtt a rendezvény meglepetésvendége, Csongrádi kata férje, s. Nagy István
zeneszerző dalaiból adott elő egy csokornyit.
Mindenkit arra biztatott, hogy énekelje vele a
közismert és népszerű slágereket.

rahmanyinov
– orosz zenei Fesztivál
első alkalommal rendezték meg az orosz
zenei Fesztivált október 2. és 6. között budapesten, a zeneakadémián, a szent István-bazilikában és az orosz kulturális központban, középpontba állítva a 145 éve
született és 75 éve elhunyt világhírű szergej rahmanyinov remekműveit. Az ötletgazdák és szervezők, szabó Marcell fiatal zongoraművész és somogyi-Tóth Dániel karmester, rajonganak az orosz zenéért,
és bíznak benne, hogy ezentúl évről évre
megrendezhetik a különleges zenei csemegét ígérő fesztivált, amelyen kiváló hazai
és külföldi muzsikusok szólaltatják meg az
orosz remekműveket. Az elsőn, a programsorozat nyitányaként – a moszkvai orosz
zenei Múzeum jóvoltából – az orosz zongoraművész és zeneszerző itthon még soha
nem látott relikviáit is bemutatták.
– Mindketten a nyolcvanas években születtünk – nyilatkozták a fesztivál után –, a
zongora mellett nőttünk fel és rajongunk
az orosz zene különleges világáért. ennyi
hasonlóság már elég volt ahhoz, hogy egymásra találjon a fesztivált megálmodó zongoraművész és az ötletet felkaroló karmester, azaz mi, akik biztosak vagyunk benne,
hogy a rajongásig szeretett és a felfedezésre váró remekművekből egyaránt kimeríthetetlen az orosz zene. Abban is bízunk,
az idei fesztivál sikerét tapasztalva, hogy
sikerül a jövőben évente megrendezni, hiszen olyan izgalmas zenei utazást jelent a
budapesti, de a vidéki zenerajongóknak is,
amiért érdemes dolgoznunk. Ma aligha létezik a világon olyan jelentős zenei műhely,
koncertterem vagy zenekar, amelyre ne sugározna ki az orosz zenei tradíciók hatása.
ezzel élnünk kell nekünk, zenészeknek és
szervezőknek!
(TeM)
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kamerával készít látlelet
Dokumentumfilmjeiben évtizedek óta rázós témákat dolgoz
fel, kamerával készít látleletet az országról. Szobolits Béla Balázs Béla-díjas filmrendező több nemzetközi filmfesztiválon
nyert díjat alkotásaival, a kerületünkben is többször forgatott.
Az idén beválasztották a Magyar Művészeti Akadémia testületébe. Bizonyára még mindig sokan emlékeznek dokumentumfilmjeire, mint például a Kizárt a Pártra, a Macskakörömre, a
Szétlopott országra vagy a Szolgálunk és vétünkre. Kemény,
ám szatirikus korrajzait, hazai rövidfilmjeit, a Makacs álmokat és a Háromkirályokat Japánban, illetve Indiában nemzetközi filmfesztiválokon nagydíjjal jutalmazták, többször megkapta a Filmkritikusok díját. Talán ez utóbbira a legbüszkébb, mert
– mint hangoztatja – a kritikusok kegyeit, elismeréseit elnyerni
nem könnyű.
– Legfrissebb „díja” az akadémiai tagság.
Hogyan fogadta a hírt beválasztásáról?
– Nagy örömmel, hiszen ez elismerése
több évtizedes filmes munkámnak, egyfajta
rangot jelent a szakmában. A Magyar Művészeti Akadémiának kilenc tagozata van,
engem a Film- és Fotóművészeti Tagozatba választottak, székfoglalómra, meglepetésemre, a filmes szakmából igen sokan jöttek
el. A tagság azonban nem csak dicsőséggel,
munkával is jár, hiszen havonta ülésezünk,
például pályázatokról, járadékok, segélyek
odaítéléséről hozunk döntéseket.
– Itt a szomszédban, a Pesti Vígadóban,
székfoglalójában hosszasan beszélt gyerekkoráról…
– Azért, mert mindannyiunk számára
meghatározók azok az élmények, amelyeket ifjan átélünk, a tanulmányaink, a tanáraink és persze a szüleink. Nekem nagyon
szép gyerekkorom volt, mivel édesapám erdész volt, így sokat jártam erdőkben, mondhatom, favágók és csemetekerti munkások
között nevelkedtem. Tizenegy éves koromig igazi erdészfiú voltam a Hernád partján
lévő Kemelyi-erdőben, ahol az erdészházban laktam, ami meghatározta életszemléletemet, természet iránti szeretetemet és később filmjeim hangulatát is. Petróleumlámpa mellett tanultam, mezítláb jártam és a
Hernádon ladikkal keltem át mindennap a
túlparti iskolába. Elég szegényesen, de boldogan éltünk.
– A szegénységre ma is fogékony, az egyik
filmjének is ez volt a fő témája.

– Ki tud elmenni emellett? Én biztosan
nem! Évekkel ezelőtt filmet készítettem a
mai magyar társadalom egyik szégyenfoltjáról, a szegénységről. A film az 1988–
2009 közötti két évtized történéseit és következményeit vizsgálta. A rendszerváltás
megbukott, mondta akkoriban több közgazdász is, akik az 1990 óta eltelt időszakot vizsgálták. Filmünk 1988-tól, az állami tulajdon magánosításának megkezdésétől vizsgálja azt a folyamatot, ami odáig
vezetett, hogy az országban mintegy hárommillió ember élt akkor a létminimum
alatt. Egy orvosnő ismerősöm évekkel ezelőtt egy lakótelepen, két tíz év körüli fiút látott kukázni, kifli- és zsömlemaradékokat ettek. A látványtól és a felháborodástól, hogy hová jutott ez az ország,
mint mondta, úgy érezte, kő keletkezett a
gyomrában. Ezt a fontos társadalmi kérdést mindenképp szerettem volna körbejárni kamerával…

– Abból a szegényes világból, amelyben a
gyerekkorát töltötte, hogyan vezetett útja
a filmezéshez és a zenéléshez?
– Jó és szorgalmas, mindenre nyitott tanuló voltam. A miskolci középiskola négyéves időszakában sokat jártam moziba, filmek segítségével tanulni a világot. A mai
napig nosztalgiával gondolok vissza azokra
az évekre, amikor felfedeztem magamnak
Fellini és Antonioni filmjeit, amelyek hatására választottam a filmes szakmát. Korán
elkapott, magával ragadott a film! Jó döntés
volt, mert sokáig híradóztam, több száz dokumentumfilmet forgattam, amelyek révén

alaposabban, mélyebben megismerhettem a
valóságot.

– Nem csak a film, a zene is magával ragadta, hiszen aktív muzsikus is. Ez hogyan történt?
– A zene szeretete is Miskolchoz kötődik,
1962-höz, amikor egy világhírű jazz-zenész,
Chris Barber és együttese koncertezett a városban. Ennek köszönhetően lettem nagy
dixie-rajongó, lemezgyűjtő és zenész. Jóval
később meg is alakítottam a Brass on Brass
Tradicionális Jazz Együttest, amelyben
trombitálok és amellyel járjuk az országot.
– A film és a zene között nem lehetett
könnyű választani, de a film győzött…
– Még újságíróként is dolgoztam egy rövid ideig, a Diósgyőri Munkásban jelentek
meg írásaim. Bölcsészkaron végeztem, de a
filmezés vonzott jobban. A Mafilmben játékfilmasszisztensként kezdtem, a magyar
filmek legnagyobbjaival dolgoztam, mégis
hamar átkértem magam a dokumentumfilmesek közé, mert a valóság ábrázolása jobban vonzott. Mindig nagy volt az igazságérzetem! Olyan témákat szolgáltatott számomra az élet, amelyek filmre kívánkoztak.
– Milyen témában „utazott” a közelmúltban és miről forgat legközelebb?
– Az idén egy jeles, Kossuth-díjas miskolci
költőről, Serfőző Simonról készítettem portréfilmet. Nagy öröm volt vele forgatni, beszélgetni. Néhány új témám is megvalósításra vár,
de miután az elbírálás még odébb van, ezért
nem beszélhetek róluk bővebben. Ebben a hónapban pedig beadok egy pályázatot egy érdekes témáról, amiről csak annyit árulok el,
hogy a festményhamisításokról, illetve a leleplezésükről szól. Végvári Zsófia a nagy leleplező, aki tudományos módszerrel állapítja meg a
kép eredetiségét, illetve hamisságát. Nem hálás munka ez, sokszor kivívja az aukciósházak,
közgyűjtemények vezetőinek a haragját…
Már alig várom, hogy jobban belemélyedjek
ebbe a különös világba.
– Könnyebb ma dokumentumfilmet forgatni, mint a múlt rendszerben?
– Hazánk mindig ideális terepe volt a
dokumentumfilmezésnek, hiszen az előző rendszerben sok igazságtalanság történt, aztán pedig annyira felgyorsult az élet,
hogy egymást követik a változások, amit ér-
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demes dokumentálni. A téma a levegőben
van, sőt vibrál, csak érte kell nyúlni. Talán a
múlt rendszerben nagyobb rangja volt a dokumentumfilmnek, mint ma, amikor a televíziók versengnek a különféle témák alaposabb feldolgozásáért. De az is igaz, hogy régen csupán egy irányból érkeztek, érkezhettek támadások az alkotók felé, ma jóval több
irányból, ami nem kellemes.

– Konokságáért, kitartásáért soha nem került veszélybe?
– Komolyabban nem, bár kaptam már korábban fenyegetéseket, de ez mind munkám
velejárója, nem érdemes foglalkozni vele.
– Terézváros életét még nem örökítette
meg? Egyáltalán köti valami ide?

– Sok minden, hiszen sokat forgattam itt,
sőt laktam is az Oktogon környékén évekig
és a Hunyadi téri piacra jártam vásárolni.
Legutóbb, tavaly pedig Medveczky Ádám jeles karmesterről forgattam portréfilmet Varázspálca címmel a Zeneakadémián, ahová évtizedekig jártam koncertekre. Nagyon
szeretem Terézvárost, szívesen forgatnék itt
élő jeles emberekről, ha felkérnének, de szívesen is muzsikálnék zenekarommal a Hunyadi téren, ahol – hallom – egész nyáron
remek zenés programmal szórakoztatják
szombatonként az erre járókat. Itt él Patasics
Iván, a modern elektromos zene kitűnő képviselője is, aki kollégám volt a filmgyárban
hangmérnökként; nagyon jól összedolgoztunk és kitűnő zenéket ír.

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

Temesi LászLó

Gyerekek, hobbik és Macskaköröm
A balázs béla-díjas filmrendezőnek három gyermeke és két unokája van, egyik sem zenél és nem a filmszakmában dolgozik. szobolits béla két forgatás közt a szabadidejében legszívesebben zenél, olvas és kirándul. büszke arra, hogy egyik filmjét, a macskaköröm című, amely a magyar macskabarátok és Tenyésztők egyesületének viharos közgyűlését, majd a külvilágnak szóló mosolygós macskakiállítást követi nyomon, ma is
gyakran vetítik a televízióban és hívják filmklubos vetítésekre.

facebook:
www.facebook.com
terezvarositelevizio
tel.: 301-0956
fax.: 301-0957
cím: 1064 budapest,
vörösmarty utca 65., vii. em.
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A gyémántról
Ki ne tudná, mi is az a Kohinoor („a fény hegye”)? A Mogul-dinasztia alapítójának óriási drágaköve, amely császárok, kánok, sahok és maharadzsák, rablók és kereskedők kezén vándorolva jutott el a ködös Albionba,
ahol ma II. Erzsébet királynő koronájának éke.
teréz körút, 1959
(Fortepan)

Az Orlovot már kevesebben ismerik. Legendája szerint ez a kékeszölden ragyogó
gyémánt valaha egy madrasi szobor egyik
szeme volt, aztán az orosz Orloff hercegé
lett, aki cárnőjének, II. Katalinnak kedveskedett vele. Afrika Csillaga (hivatalosan: Cullinan 1.), a Régens, a Kék Remény… Folytathatnám a sort, hiszen a
világon sok-sok világhírű gyémánt létezik. Egy darabka szén. És uralkodók, királyi szeretők, milliárdos bankárfeleségek őrülnek meg érte. Adják és veszik,
rabolják, gyilkolnak érte. Őrzik bankok
trezorjaiban, kincstárak mélyén, nyersen,
csiszoltan, ékszerbe vagy koronaékszerbe
foglalva. Mert ez a drágakő Indiában már
sok-sok évezred óta – Nagy Sándor korától pedig Európában is – a pompa, a hatalom, a bátorság, a gazdagság, a siker, a
szerelem, az egészség, a misztikus erő birtoklásának jelképe.

Az istenek könnycseppje

Az antikvitás görögjei így nevezték. És
nemcsak a szépsége, a csillogása miatt,
hanem mert azt is tudták róla, hogy a teremtett világon nincs nála keményebb
anyag. A legyőzhetetlen, a mindent lebíró kő. Ma úgy gyanítjuk, hogy Rómában viszonylag későn, a Krisztus születése utáni első évszázadokban tűnt csak fel
a gyémánt. A középkor vége felé az európai gyémántpiac központja Velence volt.
Marco Polo 1300 körül úgy ír a perzsa
Ormuzról, mint a Kelet egyik legnagyobb
gyémántközpontjáról.

A csiszolás rejtelmei

Hogy lehet vágni, csiszolni, formálni valamit, ami minden más anyagnál keményebb? Nem lehetetlenség ez? Nos, bizonyára sokáig az volt, de mint tudjuk, ha
az ember valamit nagyon akar, azt előbbutóbb el is éri. (Igaz, olykor többet fizet
érte, mint amire számított, mint amenynyi megérte volna.) A gyémánt megmunkálásának ősidejéről nem sokat tudunk,
már csak azért sem, mert a titkot sokáig féltékenyen őrizték. Az egyik megoldás
kézenfekvő: ha a gyémántnál semmi sem
keményebb, akkor csakis önmagával alakítható. A 14. században gyémántporral
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Gyémántcsiszoló műhely
a székely Bertalan utca 18.-ban,
1973 (Fortepan, Urbán tamás)

meghintett fa-, kő- vagy rézalátéten csiszoltak (főleg oktaédereket). A csiszolás
célja nemcsak a formázás, hanem a nyers
kő hibáinak, zárványainak, szabálytalanságainak eltávolítása volt. A 15. században az acél alátétes, gyémántporos csiszolás terjedt el, és akkor tűntek fel a négyzet, téglalap, rombusz, rozetta alakok.

A Diamond is Forever

„Egy gyémánt örök.” A szlogen kései, valamikor 1947 körül született az Amerikai
Egyesült Államokban. Természetesen a
vásárlási kedvet kívánták vele serkenteni.
Ha a gyűrű éke örök, bizonyára kikezdhetetlen lesz a híres filmcsillagok, sztárok,
gazdagok szerelme és házassága is. Mint
tudjuk, a gyémánt ritka – bár újabban sokan, így például az arany szerelmesei cáfolni igyekeznek ezt –, ám azt is tudjuk,
hogy a holtig tartó szerelem még ritkább.
Hagyjuk hát a piacot és a kereskedelmet,
tekintsünk úgy cikkünk tárgyára, mint
egy egyszerű ásványra, egy feltűnően kemény kőre.

Amszterdam

Az európai gyémántfeldolgozás egyik
hagyományos központja Hollandia. Az
amszterdami Gassan Diamonds vállalatot Samuel Gassan alapította 1945-ben.
Irodái a gyémánttőzsdén találhatók, az

üzem pedig a város zsidónegyedében –
a gyémántkereskedelem centrumában.
A Gassan manapság egy 1897-ben épített
monumentális téglaépületben csiszolja
gyémántjait. A „gyémántgyárban” ma is
több százan dolgoznak a tervezésen, a rajzoláson, a csiszoláson, a tisztításon és az
egyéb – részben szigorúan őrzött – munkafolyamatokon. Ékesen példázza, hogy
az embert ma is mennyire vonzza a titokzatos drágakő, hogy a Gassan Diamonds
épületét évente több százezer turista keresi fel.

Gyémánt a Terézvárosban

„Betanított munkásnőket egy műszakos
üzembe felveszünk. Órások Szövetkezete gyémántrészleg, Budapest VI., Székely
Bertalan utca 18.” A hirdetés 1971. április
1-jén, csütörtökön jelent meg a Pest Megyei Hírlapban, mégsem becsapás, nem
áprilisi tréfa: proletárnők szorgos kezei
valóban csiszoltak gyémántot a szocialista hazában. És kik? Hát az órások. Mert
az óra, az ékszer, az optika örök időktől
fogva összetartozik. Hiszen az órás, az
ékszerész, a látszerész rokon lélek. Elbújik a műhelyében, ahol titokzatos, misztikus tárgyakkal foglalatoskodik. A látással. Az idővel. A fénnyel. Nemesfémekkel, féldrágakövekkel, olykor drága briliánsoknál is drágább hamisítványokkal. A

messze- és közellátás rejtelmeivel. Kicsinyítéssel és nagyítással.
Az Órások Szövetkezetének alapítása még az első nagy háború idejére esik:
a szövetkezetet tizenöt órásmester alapította 1915-ben. Óraszerkezeteket árusítottak és vásároltak fel. Az 1950-es évek
elejére megszervezték a szakmunkásképzést is. Gyémántcsiszolással 1966-tól,
aranyékszer-javítással és -készítéssel pedig az 1970-es évektől foglalkoztak.
MArek János
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Prémium vendéglátás
Terézváros nemcsak a kulturális, oktatási életéről, az építészetéről,
de a gasztronómiájáról is híres. Megannyi étterem, vendéglő, kifőzde a bizonyíték arra, hogy aki a VI. kerületben kívánja az éhét csillapítani, kedvére válogathat a legkülönbözőbb ízlésvilágú, kategóriájú
vendéglátóipari egység közül. Hónapról hónapra górcső alá veszünk
egyet, és értékeljük.
A kerület egyik legszebb része a Pesti Broadway. A Nagymező utca és Mozsár utca sarkán lévő étteremnek nem csak a teraszán,
óriási üvegablakain is ebben a látványban
gyönyörködhetünk, amíg az ételre-italra
várunk. Az étteremben kellemes zene szól
– nem üvölt –, épp annyira, hogy lehessen
beszélgetni úgy, hogy a szomszéd asztalnál már ne hallják. Nincs túlcifrázva az étlap, ami viszont van, abból nem könnyű választani, mindegyik jól hangzik. Segítséget
ad az étlap mellé a séf ajánlata, amelyen még
ínycsiklandóbb az ajánlat: Tokaji hűsítő sárgadinnye-krémleves bodzás tejszínhabbal
(1590 Ft) vagy mangalicatarja gorgonzolás
pappardellével (2990 Ft) is kérhető.

Maradtunk az étlapnál, és nem bántuk
meg. A paradicsomleves kecskesajtos pirítóssal (1390 Ft) is ritkaságszámba megy,
nem krémleves, hanem valódi zöldségleves, ráadásul a sajtos kenyérrel még laktató is. Második fogásként vasalt bébicsirkét
cézársalátával (3190 Ft), tanyasi jércemellet lecsószósszal, sós túrótortácskával
(2990 Ft) és Mozsár Burgert (2990 Ft) kértünk. Mindegyik tökéletes választásnak bizonyult, és ha az ízek még kevesek lennének, külön érdemes szót ejteni a látványról.
A tálalás igazi műalkotás, az ember szinte
elgondolkodik, hogy elrontsa-e a művet. A
húsok jól átsütve, a salátán nem úszik az öntet, és végre egy hely, ahol a parmezán sajtot
nem reszelik, hanem szeletelik az ételre. A
hamburgerben a hús mellett pirított bacon
is van, ami még pikánsabb ízt ad neki, és
a hasábburgonyával, illetve a káposztasalátával fogyasztva jön rá az ember, hogy ennek az alapvetően gyorsétterminek ismert
ételnek mégiscsak van helye egy minőségi étteremben is. A desszerten sokat gondolkodtunk, mert a főételektől teljesen jóllaktunk, de végül nem tudtunk ellenállni a
kísértésnek. A kardamomos crem caramell
málnadarabokkal, meringgel (1390 Ft) fedőnevű desszert szervírozása után már úgy
éreztem magam, mintha egy cukrászver-

Mozsár KáVézó
1065 budapest, Nagymező utca 21.
Ízek, illatok, látvány
A hely szelleme
személyzet
ár/érték

10/10
10/10
10/10
10/10

seny zsűrijében ülnék. A nagyszerűen öszszeválogatott ízek és a látvány szinte elvitte
a show-t. A The Best coffee in Town falfelirat láttán a kávét sem hagytuk ki, és valóban nem túloztak, a Bianco caffee megérdemli az ultrafinom jelzőt.
Ezek után az már tényleg csak hab a tortán, hogy a személyzet is kedves. Hétköznap menü is van, és ami viszonylag ritka a
környéken, hogy itt reggelizni is lehet. Ráadásul nagyon komoly a reggeli választék,
szóval ide bármikor érdemes betérni.
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FőZZünk együTT…

rukkolából
A rukkola, azaz a borsmustár a mediterrán világban őshonos, de a hazai éghajlatot is kedveli. Gyakorlatilag bárhol megterem, és viszonylag igénytelen, csak öntözni kell. Az olasz konyha
egyik legkedveltebb és legjellegzetesebb
fűszer- és salátanövénye. Sajátos aromája a mustárra, a tormára emlékeztet, elég intenzív ízű. Főleg dekorációs
célokra a legelterjedtebb, szinte nincs
olyan pizza vagy mozzarellás étel, amihez ne tennének rukkolát. Pedig a látványon kívül számos előnyös tulajdonsága van e kesernyés fűszernek: tisztítja a vért, méregteleníti a szervezetet és
óriási antioxidáns-forrás. Kiemelkedően magas a C-vitamin-tartalma, segít a
szervezetből kimosni a méreganyagokat, klorofilltartalmának köszönhetően
pedig a sejtszintű anyagcsere-folyamatokat is serkenti. Nagymértékben tartalmaz K-vitamint, ami nagyon fontos a
csontok egészségének megőrzőse szempontjából, mert megakadályozza a kalcium felszívódását a csontokból és a fogakból.
Három kisebb tál rukkola fedezi a
szervezet egész napos K-vitamin-szükségletét, ugyanakkor nyolcszor több
kalciumot tartalmaz, mint a jégsaláta.
A benne lévő hatóanyagok segítenek
a szervezetben belül és kívül kialakult
gyulladások csökkentésében, emellett
nagyon jó energiaforrás. Az sem elhanyagolható, hogy mindenütt kapható és
az ára is rendkívül kedvező.

Rukkolakrémleves

Hozzávalók: 20 dkg rukkola, 1 doboz tejszín, 1 doboz joghurt, 1-2 gerezd fokhagyma, 1 fej vöröshagyma, 2 ek. olaj, só, bors
Elkészítése: Tisztítsuk meg a hagymát,
majd aprítsuk fel. Pároljuk meg kevés
olajon. Öntsük fel a tejszínnel és a vízzel, aztán forraljuk fel az egészet. Forralás után adjuk hozzá az alaposan megmosott és lecsepegtetett rukkolát. Nagyjából 5 percig főzzük, majd ízlés szerint
fűszerezzük és turmixoljuk össze. Tálalás előtt joghurttal és rukkolalevelekkel
díszíthetjük. Hidegen és melegen egyaránt finom.

Paradicsomos-rukkolás tészta

Hozzávalók: 30 dkg tészta – penne vagy
tagliatelle, 20 dkg koktélparadicsom, 6 dkg
friss reszelt parmezán, 5 dkg vaj, 1 csokor
bazsalikom, 1-2 gerezd fokhagyma, 1 nagy
marék rukkola, só, frissen őrölt bors
Elkészítése: A tésztát tegyük fel főzni,
és ha már nem túl kemény, de még nem
is túl puha, szűrjük le és tegyük félre hűlni. Amíg elkészül, a vajat hevítsük fel egy
serpenyőben, törjük bele a fokhagymát,
ízlés szerint adjunk hozzá koktélparadicsomokat, majd fűszerezzük bazsalikommal, valamint egy kis frissen őrölt borssal. Keverjük át alaposan és vegyük le a

tűzről. Tálaláskor meghinthetjük reszelt
sajttal.

Rukkolasaláta

Hozzávalók: rukkola, spenót, vöröshagyma, paradicsom, kenyér vagy zsemle
vöröshagyma, olívabogyó, só, bors
Elkészítése: Minden zöldséget mossunk
meg alaposan. Kockázzuk fel a paradicsomot és keverjük össze a többi zöldséggel.
Pirítsunk meg pár kenyérszeletet és vágjuk fel őket. Keverjük ezeket is a salátához.
Balzsamecetet öntsünk rá, és így is keverjük össze. Pikánsabb lesz a saláta, ha előtte a
zöldségeket serpenyőben kicsit megpirítjuk.

22 gyerekvilág
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kreatív délelőtt a szív óvodában
Szülők és kisgyermekgondozók számára tartott kézműves nyílt
napot a Szív Óvoda. Minden csoportban különböző foglalkozások keretében alkothattak a gyerekek szüleik közreműködésével. A játékos feladatok az évszakhoz kötődtek. Szüleik mellett
kistestvéreik is jöhettek és bekapcsolódhattak a „nagyok” életébe. Az ilyen napok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szülők
jobban megismerjék egymást.
Az idén új lehetőségek is elérhetők a kicsik számára az oviban: az Erkel Ferenc Általános Iskolával együttmükődve képességfejlesztő foglalkozás indult szeptembertől, valamint a már
évek óta népszerű ovis foci mellett szivacs kézilabdás mozgásos
fejlesztésen is részt vehetnek a gyerekek.
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október – a látás hónapja
Világszintű felmérések alapján az emberek több mint felének lenne
szüksége valamilyen látáskorrekcióra, ezzel szemben Magyarországon közel 1,5 millióan még sosem vettek részt szemvizsgálaton, annak
ellenére, hogy nem látnak jól. Erre a problémára próbálja felhívni a figyelmet minden októberben a látás hónapja.

A 2005-ben indult, európai szinten is
egyedülálló látás hónapja akció célja a
figyelemfelhívás a rendszeres látásvizsgálaton való részvétel fontosságára. Míg
napjainkban a rendszeres tüdőszűrésen
vagy fogorvosi kontrollvizsgálaton való
részvétel szükségessége már mindenki
által elfogadott, ezzel szemben látásunk
és legfontosabb érzékszervünk, a szemünk állapotával érdemtelenül keveset
foglalkozunk. Kevesen vannak tisztában
azzal, hogy a látásvizsgálat során nemcsak egy esetleg később súlyossá váló
szembetegség, de a cukorbetegség vagy
akár a magas vérnyomásra utaló jelek is
felfedezhetők. A gyakori fejfájás, a rossz
közérzet kiváltó oka sok esetben az éleslátás és a dioptriakorrekció hiánya, vagy
a nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. Mindemellett az éleslátás egy olyan
életminőséget befolyásoló szükséglet és
egyben lehetőség, amelynek köszönhetően sikeresebbek lehetünk a munka, a
sport vagy a tanulmányaink során, azaz
teljesebb életet élhetünk. Egy helyesen
elkészített szemüveg vagy kontaktlencse
nélkül elképzelhetetlen a jó közérzet, a
pontos munkavégzés vagy a közlekedésben való felelősségteljes részvétel, hiszen
a világ nem alkalmazkodik látásunkhoz.
A több mint tíz éve a Király utcában
működő Orange optika látszerésze, Pi-

roska Éva némileg rácáfol az országos
statisztikára. Mint mondja, náluk egész
évben népszerű a szemvizsgálat, ami annak is köszönhető, hogy a hagyományos

látásvizsgálat mellett az országban egyedülálló, digitális Visus táblával is vizsgálnak. A modern technika vívmánya
mellett a keretek sem csupán a megszokott hétköznapi kínálatot nyújtják náluk.
Az üzlet leginkább egy galériára hasonlít, ahol maguk a keretek a műalkotások.
Nincs is telezsúfolva a bolt, a kínálat teljesen átlátható. Lelkes, tehetséges és fiatal
magyar tervezők munkái mellett olasz,
belga, holland és dán családi, baráti manufaktúrák kis szériás egyedi modelljeit kínálják.
Piroska Éva azt meséli, hogy kezdetben a külföldiek szerették inkább az üzletet, de mára a magyarok is mernek bátrabb, színesebb kereteket viselni. Volt
olyan keret, amely annyira különleges
volt, hogy kirakati dekorációnak szánták,
de villámgyorsan elkelt. Szerencsére itthon is rájöttek, hogy a szemüvegre nem
gyógyászati segédeszközként, hanem divatos kiegészítőként kell gondolni. Akárcsak egy egyedi nyaklánc, a szemüveg is
segít kitűnni a tömegből.
Érdemes kihasználni a látás hónapja
lehetőségeit, hiszen látni az egyik legfontosabb és legjobb dolog az életben!

24 apróhirdetés/hirdetmény

aBlaKJavÍtÁs! WWW.
aJtoaBlaKdoKtor.hU
24 éve vÁllalom KedvezŐ
ÁraKon aBlaKoK, aJtóK JavÍtÁsÁt, illesztését, zÁraK
CseréJét, Festését, hŐsziGetelŐ ÜveGezését, sziGetelését GaranCiÁval. Felmérés
dÍJtalan! horvÁth ÁKos
tel.: 06 70 550 02 69
papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 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
kiszállással, kedvező áron.
Telefon: 06-20-9-874-436
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egyetemista lányomnak felújítandó
emeleti öröklakást keresek. magánszemély vagyok.
Tel.: 06-20-352-2204
Könyvfelvásárlás készpénzért. könyvtáros diplomával több, mint 20 éves
szakmai tapasztalat, belvárosi üzlet.
Atticus Antikvárium 06-209-313-773
vÍzszerelés, csapok, szifonok, véCéCSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06-30-447-36-03
Kéménybélelés, kondenzációs kazánok bekötése, szerelt kémény építése,
szakvélemény, ügyintézés. Hívjon bizalommal! Tel.: 06-30-680-6814
Felmentek az árak!
Arany, ezüst, borostyán, brilles ékszer,
régiség és teljes hagyaték felvásárlása
azonnal készpénzben!
kérem, jöjjön el hozzánk vagy érdeklőd-

jön bővebben telefonon! T.: 350 43 08,
06 70 884 4084
Cím: XIII., Hollán Ernő 4.
szeretné anyagi biztonságban élni
nyugdíjas éveit? kössön velem életjáradéki szerződést, és az egyszeri, nagyobb összeg mellett akár havi 150
ezer forintos életjáradék összeget is
fizetek önnek úgy, hogy ön lakása kizárólagos használója és haszonélvezője marad. Érd.: 20/614-2808, dr. Balázsi bence
KastélyoK Berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, festményeket, bronz tárgyakat, porcelánokat, kovács Margitot, régi álló-, fali-, asztali
díszórákat (hibásat is) 6–12 személyes
ezüst étkészleteket, gyertyatartókat,
tálcát stb., könyveket, régi katonai kitüntetések tárgyait és teljes hagyatékot első vevőként a legmagasabb áron.
Tel.: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.
com

tisztességes munkaadó keres takarító
munkatársakat. kiemelt, biztos fizetés
minden hónap 10-én. Budapesti bérlet
térítése 100%-ban.
Profi-Komfort Kft.: 06-30/537-9133
Kémények bélelése, átépítése, belső
marása teljes körű ügyintézéssel. szabó Balázs 06-20-264-7752
anyagi segítségre szoruló nyugdíjassal,
ügyvéd és közjegyző által elkészített
életjáradéki vagy eltartási szerződést
kötnék. Hívjon bizalommal. elérhetőségem: 06-20/454-7548
Készpénzért vásárolok bútorokat, dísztárgyakat, festményeket, órákat, csillárokat, kitüntetéseket, hangszereket,
bizsukat, réz-, bronztárgyakat, szőnyegeket, díszes ruhákat, teljes hagyatékot. Tel.: 06-30-943-5583
s.o.s. keresek kiadó lakást 120 000 ftig. Tel.: 06-70-949-4013

Egészségnap
INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLATOK TERÉZVÁROSBAN
2018. november 5-én hétfőn, 12 és 18 óra között Terézváros önkormányzata a
Terézvárosi egészségügyi szolgálattal közösen egészségnapot tart az eötvös
utca 10. kulturális színtér földszinti helyiségében.

Fókuszban a légzési
megbetegedések szűrése,
emellett lehetőség lesz a szív és az érrendszer rizikófaktorainak
szűrésére:
• vércukorgyorsteszt-mérés
• vérkoleszterin-gyorstesztmérés
• vérnyomásmérés
• a vér oxigéntelítettségének mérése
• testtömegindex meghatározása
• egycsatornás EKG-vizsgálat
Továbbá frissítő masszázs is várja a pácienseket.
a légzési szűrés lehetősége korlátozott számú, ezért a teljes program igénybevételét csak előre bejelentkezés alapján tudjuk biztosítani az egészségnapon.
Jelentkezni 2018. október 24. és október 31. között, munkanapokon 8–20 óráig lehet a következő telefonszámon: 06 30 260 67 32.
A szűrésen részt vevők összefoglaló szóbeli tájékoztatást kapnak az eredményekről, illetve az egészségükkel összefüggő esetleges további teendőkről.

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

HASSAY ZSófIA
polgármester
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A garancia
Ez a cikk a mindennapokban gyakran emlegetett garanciával foglalkozik. Egyszerűnek látszik a kérdés, de mindjárt meglátjuk, hogy nem is
annyira könnyen emészthető. Nem tudjuk tehát letudni ezt az ügyet
annyival, hogy ha veszünk valamit, arra vagy van garancia, vagy nincs
– ennél sokkal árnyaltabb a kép. Egy cikksorozatot gondoltam ennek
tisztázására, az első részben itt most a garancia értelmezésével, a jótállás és a szavatosság elhatárolásával, a hibás teljesítéssel, valamint a
jótállás elemzésével foglalkozunk.
Elhatárolás

Nézzük meg, milyen garanciajellegű intézmények vannak a magyar jogban! A
szerződés hibás teljesítéséhez kapcsolódó egyik legfontosabb intézmény a jótállás, ami szerint a szerződés hibátlan teljesítéséért a jótálló felel, és a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után keletkezett. A másik
nagy kategória a szavatosság. Ez azt jelenti, hogy a szavatossággal az eladó felelősséget vállal azért, hogy az eladáskor
hibátlan terméket adott át a vevőnek, tehát nincs olyan rejtett hibája, amely csak
későbbi derül ki. Itt pedig elérkeztünk
egy nagyon fontos elhatárolási állomáshoz! Ki kell mondanunk, hogy a garancia
fogalma jogilag nem létezik! Nincs tehát
olyan, hogy valamire garanciát kapunk,
mert akkor – legalábbis jogi értelemben
– lehet, nem is kapunk semmit! A mindennapi életben természetesen használatos ez a szó – van a magyar nyelvben történeti beágyazottsága –, azonban
tisztázatlan tartalommal. Bánjunk tehát óvatosan a garanciával! A legjobb, ha
vásárlásaink alkalmával jótállásról vagy
szavatosságról beszélünk.

Hibás teljesítés

A törvényi előírás szerint a kötelezett
(klasszikus esetben például az eladó) hibásan teljesít, ha a szolgáltatása a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított
minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult (itt:
vevő) a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fontos
szabály, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezet-

nek a kellékszavatosságra és a jótállásra
vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó
hátrányára tér el.

Jótállás

A jótállás a szigorúbb kategória, hiszen az
eladó a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó általi nem rendeltetésszerű használata
vagy kezelése miatt keletkezett. Ez azt jelenti, hogy a jótállás az eladó fokozott felelősségvállalása a hibás teljesítésért. A
jótállás kedvező helyzetbe hozza a vásárlót: neki elég csak a hiba tényét bizonyítania, és az eladónak (a jótállásra kötelezettnek) kell bizonyítania, hogy a hiba nem állt
fenn már a termék eladásakor is. A jótállásnak két fajtája van: a jogszabályon alapuló, úgynevezett kötelező és a felek megállapodásán alapuló, úgynevezett szerződéses jótállás. Utóbbi esetben nem egy jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása
esetén az eladó felet jótállás vállalására, hanem erre önként kerül sor. A jótállási igény
a jótállási határidőben érvényesíthető. Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő
határidőben – nem tesz eleget, a jótállási
igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor
is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Részletek

A jótállás alapján érvényesíthető jogok attól függnek, hogy a jótállás a felek

Képünk illusztráció

megállapodásán vagy jogszabály rendelkezésén alapul-e, így: a kötelező jótállás
keretében a jótállási idő alatt felmerülő
minőségi kifogás esetében lényegében a
szavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást) lehet érvényesíteni kedvezőbb feltételekkel, ha pedig a
jótállás szerződésen alapul, a felek megállapodása szerinti tartalmú jogok illetik
meg a jogosultat azzal, hogy amennyiben
nem rendelkeznek ezekről, úgy szintén a
törvény szerinti szavatossági jogokat érvényesíthet a jogosult. Ha esetleg a dolog
tulajdonjogát átruházzák, az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben a jótállásból eredő jogokat. A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan
formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegyet
közérthetően és egyértelműen, magyar
nyelven kell megfogalmazni és a jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállásból eredő jogok
a jótállási jeggyel érvényesíthetők. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a
jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére
bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Ha az eladó nem
ad jótállási jegyet (figyelem, az csak tízezer forint feletti vásárlás esetén jár, akkor is csak egyes esetekben), nincs baj,
mert a jogszabály szerint a jótállási jegy
fogyasztó rendelkezésére bocsátásának
elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az
ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.
dr. Mogyorósi sándor jegyző
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Meséről mesére

Családi délután zenével, tánccal, kézi ügyeskedéssel

2018. október 20., szombat 16.00-18.00
A kiskakas gyémánt félkrajcárja
Házigazda:
Lengyel Szabolcs Micsi
és Hoffner Nikolett,
Triola Gyerekvilág

„Zenegyerekeknek”
6 éves korig ajánlott

Szerdánként 9.30-10.10 és
2018. november 17., szombat 10.00-10.40
Foglalkozásvezető: Juhász László
Jegyár: 600 Ft/fő, a 2. kísérőtől 300 Ft;
terézvárosiaknak 300 Ft/fő

Babatopogtató

Jegyár: 800 Ft/fő; családi jegy 2000 Ft/két felnőtt és két
gyerek; 500 Ft/további fő
Terézvárosiaknak: 400 Ft/fő, családi jegy 1000 Ft/két felnőtt
és két gyerek; 250 Ft/további fő

Eötvös10 néptánccsoport

Tanítási napokon
Óvodásoknak: szerda 16.00-17.00
Kisiskolásoknak: hétfő és szerda 17.00-18.00
Próbavezetők: Both Eszter (óvodás csoport),
Verhóczki Milán (kisiskolás csoport)
Jelentkezés folyamatosan: urban.judit@eotvos10.hu; 690-0978

Csütörtökönként 16.30-17.30
Foglalkozásvezető: Környei Alice
Jegyár: 600 Ft/fő, a 2. kísérőtől 300 Ft;
terézvárosiaknak 300 Ft/fő

Kuckó Mocorgó

Szabó Tamással és Kalimpával
1-3 éves korig ajánlott

Csütörtökönként 9.30-10.10
Jegyár: 600 Ft/fő, a 2. kísérőtől 300 Ft;
terézvárosiaknak 300 Ft/fő

Táncolda

Családi táncház 7 éves korig

2018. november 2., 16., péntek 17.00-18.00
Vezeti: Pálﬁ-Cseri Anikó óvodapedagógus,
„Így tedd rá” foglalkozásvezető
Jegyár: 600 Ft/fő (2 éves kor alatt díjtalan);
terézvárosiaknak 300 Ft/fő

Kerekítő

Manós mondókás móka 1-3 éves korig

Minden kedden 10.15-től
Vezeti: J. Kovács Judit

Ékszer Balettiskola

Balett, jazz- és steptánc oktatása gyerekeknek
szakképzett táncpedagógusok és balettművészek
közreműködésével

Minden kedden és pénteken
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Dokumentumﬁlmklub

2018. október 29., hétfő 18.00
Az erdélyi arisztokrácia diszkrét bája (25-25 perc, 2016)
Rendező: Szederkényi Olga

2018. november 12., hétfő 18.00
A monostor gyermekei
Rendező: Arun Bhattarai, Zubró Dorottya
Jegyár: 500 Ft

Nosztalgia táncklub

2018. október 30., kedd 15.00
Bakacsi Béla
2018. november 13., kedd 15.00
Kristály duó
Jegyár: 500 Ft, terézvárosi nyugdíjasoknak 250 Ft

Rózsakunyhó Alkotóműhely:
Az őszi kert kincsei
2018. október 31., szerda 19.00

Képzőművészeti kalandozások
Görbe Márk művészettörténész előadássorozata

2018. november 6., kedd 18.30
Kelevézek, kopják és koporsók - A XIX. századi magyar
történelmi festészet
Jegyár: 800 Ft; nyugdíjas/diák/pedagógusjegy 600 Ft;
terézvárosiaknak 400 Ft

Hatker hatkor - helytörténeti klub
2018. november 13., kedd 18.00

A Schiffer-villa titkai
Előadó: Dvorszky Anikó, a Pénzügyőr- és
Adózástörténeti Múzeum munkatársának vetített
képes előadása
Jegyár: 400 Ft, helytörténeti klubkártyával díjtalan

Útibeszámolók

2018. november 15., csütörtök 18.30
Ezerarcú Föld - Balogh Boglárka újságíró, a National
Geographic Magyarország bloggerének előadása
Előadó: Halmos Mónika, az ehető virágok szakértője
Jegyár: 900 Ft, nyugdíjas/diák/terézvárosi 450 Ft

Tázló klub

2018. november 2., péntek
19.00−20.00 Csángó tánckurzus
20.00-21.00 Megemlékezés moldvai
zenész mestereinkről
21.00−00.30 Táncház: Kesző, Tázló

2018. november 16., péntek

Jegyár: 1200 Ft; nyugdíjas/diák/pedagógusjegy 800 Ft;
terézvárosiaknak 600 Ft

Kapcsolódó program: Balogh Boglárka fotóiból Ezerarcú
Föld címmel kiállítás látható november 23-ig.

„ElőadáSOKK”

2018. november 19., hétfő - 18.30
Veled maradok! - A hosszú távú kapcsolatok titkai
dr. Belső Nóra pszichiáter előadása
Jegyár: 1600 Ft; nyugdíjas/diák/pedagógusjegy 1200 Ft;
terézvárosiaknak 800 Ft

19.00−20.00 Tánctanítás
20.00−21.00 Zenés beszélgetés
Csík Jánossal, közreműködik Kunos Tamás
21.00−00.30 Táncház: FolkPakk, Tázló

Életképek

Jegyár: 800 Ft, diák/nyugdíjas/terézvárosi 500 Ft

Megnyitó: 2018. november 7., szerda 18.00
Díjtalanul megtekinthető november 25-ig.

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

Utazás

A Magyar Festők Társasága kiállítása
Díjtalanul megtekinthető október 31-ig.

A Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior
Alkotócsoport kiállítása

„Magyar forradalom 1956”

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára kiállítása
Díjtalanul megtekinthető 2018. október 17-28. között.

TÖK jó FESZTIVÁL
A HUNYADI TÉREN

Terézváros önkormányzata szeretettel várja a kerület lakóit
a 2018. október 27-én, szombaton 15.30-kor kezdődő TÖK JÓ FESZTIVÁLRA.
Helyszín: Hunyadi tér.
Amiről gondoskodunk: a tökfaragáshoz szükséges alapanyag és eszközök, melegítőoszlopok (hogy ne fázva kelljen faragni), meleg puncs és forró csokoládé.
Amire a kilátogatóknak szüksége lesz: kreativitás, kézügyesség és jókedv.
17.30 Tűztáncshow
Versenyt is hirdetünk a kicsiknek és a nagyoknak külön, a két kategóriában
a legjobb töklámpásokat díjazzuk.

