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Ingyenes
szűrővizsgálatok
huszonötödször
Kedves
terézvárosiak!
Aki az elmúlt néhány napon ellátogatott a www.terezvaros.hura, egy új weboldallal találkozhatott. Elindult az önkormányzat
megújult honlapja. Munkás hónapok vannak mögöttünk, a fejlesztéssel az volt a célunk, hogy a látogatóknak, önöknek egy korszerűbb, informatívabb, könnyebben
használható, egyúttal tetszetősebb felület álljon rendelkezésére.
Természetesen nemcsak a digitális kor támasztotta elvárásoknak
való megfelelés vagy esztétikai
okok indokolták a váltást, hanem
az is, hogy ezzel segítsük önöket az ügyeik intézésében, ezáltal kényelmesebbé tegyük azt. Az
új honlapon egy menüpont alatt
elérhetők az ügyintézéshez szükséges tájékoztató anyagok és letölthető dokumentumok, valamint lehetőség van az elektronikus ügyintézésre is. A hírek mellett megtalálhatják összegyűjtve
a fejlesztéseinket, az önkormányzat által adott támogatásokkal
kapcsolatos információkat éppúgy, mint Terézváros kitüntetettjeit. Bízunk benne, hogy a megújult honlap elnyeri tetszésüket,
és mindenki könnyedén megtalálja a számára érdekes információkat. Jó böngészést!
HAssAy zsóFIA
PolGármesTer

terézváros
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Ingyenes szűrővizsgálatok huszonötödször
Huszonötödik alkalommal vehettek részt november 5-én a kerületben élők az önkormányzat és a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat
(TESZ) által megrendezett egészségnapon. A szív- és érrendszeri
megbetegedések kockázati tényezőire összpontosító vizsgálatsorozaton kívül a prevenciós programban ezúttal a légzési betegségek
szűrése kapott helyet.
Szabó Katalin, a TESZ orvos igazgatója a kezdetektől, 2014 óta bábáskodik az egészségnap
felett, a szervezéssel és a lebonyolítással járó
munkából egyaránt kiveszi a részét. Felidézte: a program évi két szűrőnappal indult, de
időközben a nagy érdeklődésre tekintettel az
egészségnapok számát négyre bővítették. „A
program népszerűsége a számokból is kiolvasható, a huszonöt egészségnapon eddig több
ezren vettek részt” – fűzte hozzá. Mint mondta, nagy örömükre szolgál, hogy sok olyan ismerős arccal találkoznak, akik évente legalább
egy-két alkalommal részt vesznek az ingyenes
szűrővizsgálatokon, ez ugyanis az egészségtudatosság növekedését jelzi.
Tájékoztatásából kiderült, hogy egy-egy
szűrőnap alkalmával átlagosan a megjelentek
10–35 százalékánál találnak olyan figyelemfelhívó eltérést, amely önmagában nem feltétlenül kóros, de mindenképpen további vizsgálatokat és életviteli változásokat igényel. Egy
tavalyi újításnak köszönhetően az érintettek
a helyszínre kihelyezett előjegyzési felületről
azonnal időpontot kapnak a további szakorvosi vizsgálatokra.
Házi statisztikáik szerint a TESZ 213 munkatársa járult hozzá az eddigi egészségnapok sikeres lebonyolításához. Mint mondta:
a konkrét vizsgálatokat végzőkön kívül a háttérben a terem berendezésétől kezdve a szükséges anyagok, eszközök szállításán, beszerzésén, az előjegyzések koordinálásán egy egész
csapat szorgoskodik.
„A hat állomásból – vércukorszint, koleszterinszint, vérnyomás, a vér oxigéntelítettségének méréséből, a testtömegindex
meghatározásából, valamint az egycsatornás
EKG-vizsgálatból – álló, a szív- és érrendszeri betegségek szűrésére összeállított vizsgálatsorozat immár minden egyes egészségnap hagyományos elemének tekinthető” – mondta
Czermann Imre, a TESZ igazgatója. Hangsúlyozta: a résztvevők szempontjából az említett
betegségcsoport kockázati tényezőinek széles
spektrumú ellenőrzése azzal az előnnyel jár,

a megjelentek fél óra
alatt átfogó képet kapnak
egészségi állapotukról

hogy amennyiben bármelyik mérés eltérést
mutat vagy megközelíti a még elfogadható
szint határértékét, a legtöbb esetben életmódváltoztatással megelőzhető a kóros állapot kialakulása. Értelemszerűen, akinek több vizsgálati eredménye a kritikus zónában van, annak a veszélyeztetettsége is hatványozottan nő.
A szűrést követő életviteli tanácsadás és az
egész program elsősorban azt szolgálja, hogy
felhívja a figyelmet arra, hogy az egészség
megőrzése gyakran csupán néhány felelősséggel meghozott döntésen múlik. Aki ezt belátja az étrendjének megváltoztatásával, rendszeres testmozgás, kirándulás, séta beiktatásával,
az esetleg káros szenvedélyeinek elhagyásával,
az jó állapotban eltöltött életéveket nyerhet.
„Az egészségnapokon kíváncsi, egészségtudatos emberek vesznek részt, akik alapvetően bíznak az orvosokban, szívesen veszik,
megfogadják javaslataikat, tanácsaikat. A gyógyításban pedig bizonyítottan kiemelten fontos az orvos-beteg közötti bizalom, együttműködés” – jelentette ki az igazgató.
A légzési megbetegedések fókuszvizsgálatáról Czermann Imre elmondta, a kilégzési
csúcssebesség mérésével az asztma és a bronchitisz, az obstruktív szűkülettel járó tüdőbetegségeket tudják szűrni. Az utóbbi csoporthoz tartozó betegségek tünete a sípoló légzés,
amelynek hátterében főként a dohányzás és az
egészségtelen városi levegő áll. Meggyógyítani
nem, de odafigyeléssel, a megfelelő légzés elsajátításával sokat lehet rajta javítani.
Simonffy Márta alpolgármester örvendetesnek nevezte, hogy a kerület lakói közül
mind többen élik azzal a tudatossággal mindennapjaikat, hogy egészségük az egyik legfontosabb védendő értékük. Az alpolgármester szerint a TESZ szakorvosait és nővéreit dicséri, hogy sikerült egy olyan jól működő rendszert kialakítani, amely lehetővé teszi,
hogy a szűrővizsgálatokon résztvevők maxi-

mum fél óra alatt átfogó képet kaphassanak
egészségi állapotukról. Abbéli reményének
adott hangot, hogy a betegségek megelőzését
célzó egészségnapok iránti érdeklődés a jövőben is tovább növekszik, és az egészségtudatosság életvitelszerűen jelenik meg a terézvárosiak mindennapjaiban.
Halmos ferencné elmondta, teljesen
véletlen, hogy eljött az
egészségnapra. egy kapura kitett plakáton figyelt
fel a programra. mivel éppen az eötvös10 felé járt,
gondolta, bekukkant. Látta, nincsenek sokan, ezért
úgy döntött, végigcsinálja
a vizsgálatokat. nem titkolta, az egészséget
fontosnak tartja, de egyáltalán nem az a típus, aki rendszeresen orvosi ellenőrzésekre,
különböző szűrővizsgálatokra jár. Azonban
nem zárta ki, hogy máskor is „bekukkant”.

markó Béla hangsúlyozta, hisz a prevencióban, amióta tudomást
szerzett az egészségnapról, évente egyszer mindig szakít időt rá. Hozzátette, egyáltalán nem fél
a betegségektől, de mivel
tökéletesen egészséges,
így szerencsére nincs is rá
oka. Komolyan veszi az orvosok ajánlását és
évente elvégezteti a korosztályát veszélyeztető betegségek szűrővizsgálatait. „nem vagyok hipochonder” – jegyezte meg nevetve.
„Csak, mint mondtam, hiszek a megelőzésben és szeretnék sokáig, jó egészségben élni” – tette hozzá. „Kicsit olyan ez az egész,
mint a lottózás. Az, hogy valaki vesz egy lottót, nem garantálja, hogy övé lesz a főnyeremény, de aki nem játszik, az nem is nyer” –
mondta végezetül.
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kiállítás nyílt
az intézmény fiataljainak
műveiből

Jubileumi ünnepség az eötvös10-ben
Egész napos rendezvénnyel, kiállítással és színielőadással ünnepelte a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (Terézéno)
fennállásának huszonöt éves évfordulóját.
Az Eötvös10-ben november 8-án megtartott jubileumi ünnépség könnyfakasztóan
megható, szíveket melengető és vidám pillanatokat egyaránt bőségesen okozott a jelenlévőknek.
A délelőtt kezdődő programon elsőként Kecskés Andrea, a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának (Terézéno) vezetője üdvözölte a vendégeket, kiemelt figyelmet szentelve
Mattyasovszky-Zsolnay Zsófiának, aki
huszonhárom éven át igazgatta az intézményt.
Simonffy Márta, Terézváros szociális
ügyekért is felelős alpolgármestere köszöntő beszédében ugyancsak meleg szavakkal
mondott köszönetet a Terézéno korábbi
vezetőjének, mostani munkatársainak és

Császárné
Csóka Ilona

mindazoknak, akik munkájukkal segítik
értelmi fogyatékos embertársainkat.
Az intézmény múltját, az elmúlt huszonöt év történetét Joó Istvánné idézte fel, fotók kivetítésével illusztrálva. Nem véletlen,
hogy éppen rá esett a választás, a jelenléDélután a Baltazár színház
előadását nézhették meg az érdeklődők

vők hamar megtudhatták, hogy Joó Istvánné volt az a szülő, aki negyedszázada személyes indíttatástól vezetve hívta életre a
Terézénót. Mint mondta, három gyermeket neveltek, és ikrei közül az egyik, Tímea
olyan állapotba került, hogy egész napos
felügyeletet igényelt. A pedagógus édesanya
minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy ezt Terézvárosban tudja biztosítani neki és sorstársai számára. Addig dolgozott, amíg az akkori kerületi vezetés külföldi mintát követve, 1993. november 4-én tizenhat férőhellyel megnyitotta a Terézvárosi
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonát.
Az intézmény azóta is ellátja sérült embertársaink nappali felügyeletét, fejlesztő foglalkozásokat tartanak, szabadidős, kulturális programokat szerveznek, igazi közösséget formálnak ellátottjaikból.
Mindebbe a munkába bepillanthattak az
ünnepség résztvevői is, hiszen a Terézéno
ellátottjai egy népdalcsokor lelkes előadásával lepték meg a közönséget. A napköziben
mozgás-, tánc- és képzőművészet-terápia
is zajlik. Ez utóbbit ismerhetik meg mindazok, akik az Eötvös10 202-es termében
november 18-áig meglátogatják a terézénós
fiatalok műveiből összeállított kiállítást.
A későbbiekben Pechan Eszter gyógypedagógus a szocioterápiás eljárások alkalmazásáról tartott szakmai előadást.
A születésnapi rendezvény délután
újabb megható, ugyanakkor vidám pillanatokat is hozó programmal folytatódott.
Az Eötvös10 zsúfolásig telt nagytermében az ép és sérült színészekből álló Baltazár Színház adta elő Fiúk, lányok című darabját óriási sikert aratva. Ezt megelőzően
Császárné Csóka Ilona, a terézvárosi önkormányzat szociális bizottságának elnöke
mondta el gondolatait a Terézéno születésnapjával kapcsolatban, s örömét fejezte ki,
hogy a Baltazár Színházat vendégül láthattuk a kerületben.
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Terézváros újszülöttje 2018-ban
Terézváros újszülöttje az idén Kállai Illés, aki június 5-én született. Őt és
szüleit október 29-én fogadta Hassay Zsófia polgármester.
kállai illés
és az édesapja,
kállai András

A képviselő-testület 2014-ben döntött a
Terézváros újszülöttje cím adományozásáról. Ennek értelmében a címet az az újszülött kaphatja, aki magyar állampolgárságú,
és az adott naptári év június 6-án vagy ahhoz legközelebb eső napon született, és első lakóhelye a VI. kerületben található.
A kitüntető címről szóló díszoklevelet
ünnepélyes keretek között Hassay Zsófia
polgármester adta át október 29-én Kál-

anyja, Farkas Ágnes pedagógus, angolt tanít egy általános iskolában. Az édesapa,
Kállai András szobrászművész, ő készítette társadalmi munkában a Nyugati pályaudvar falán Puczi Béla emléktábláját, aki
az 1990-es marosvásárhelyi pogrom idején
a magyarok védelmére kelő cigányokat vezette. A fiatal pár 2010 óta él Terézvárosban, a gyerekek már itt születtek.
A család nagy örömmel fogadta a Terézváros újszülöttje címmel járó oklevelet,
az egyszeri babautalványt, amely a gyermek gondozására, ruházattal való ellátásá-

lai Illés szüleinek a polgármesteri hivatalban.
A gyönyörű, izgő-mozgó kicsi fiú június
5-én jött a világra a család harmadik gyermekeként. Testvérei: Mór és Olga is nagyon várták már őt. Az idősebb testvérek
a Lendvay utcai Játékvár Óvodába járnak, s
nagyon szeretik az óvó néniket és a kis barátaikat. Mint megtudtuk, Illés nagyon jó
baba, már végigalussza az éjszakát. Édes-

esélyegyenlőségi fórum a polgármesteri hivatalban
Helyi esélyegyenlőségi fórumot
tartottak november 6-án a polgármesteri hivatalban.
A megjelenteket Simonffy Márta alpolgármester köszöntötte, aki méltatta a fórum
jelentőségét és emlékeztetett arra, hogy Terézváros önkormányzata 2013-ban alkotta meg Helyi Esélyegyenlőségi Programját
(HEP), amelyet azóta évről évre felülvizsgálnak, aktualizálnak. Vilics Csilla aljegyző a HEP-fórum feladatairól adott tájékoztatást a kerületi intézmények vezetőinek,
képviselőinek és az önkormányzat munkatársainak.
Ezt követően Arndorfer Teréz esélyegyenlőségi referens, HEP-mentor a programok szempontrendszeréről, jelentőségéről beszélt a hallgatóságnak, majd a te-

rézvárosi HEP elnöke, Horváth Zoltánné ismertette a 2013–2017-es évekre szóló
program intézkedési tervében foglaltak
feladatok teljesítését.
Az esélyegyenlőségi programban az
önkormányzat azt kérte az intézményektől és partnereitől, hogy vizsgálják meg és
érvényesítsék az egyenlő bánásmódra és
esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségeiket, a konkrét feladatokról pedig akcióterv és évenként cselekvési ütemtervek
készüljenek.
Az esélyegyenlőségi program célcsoportjába tartoznak a mélyszegénységben
élők, a romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők. Mint azt a fórum
résztvevői megtudták, Terézvárosban folyamatosan elérhető az érintettek számára a segélyek és támogatások legszélesebb

köre, amivel a rászorulók rendszeresen élnek is. Működik a közfoglalkoztatás, ami
a munkanélküliek helyzetén segít. Egyre több intézményben valósult meg a teljes körű akadálymentesítés, vagy ahol még
nem, ott általában az adott épület adottságai, építészeti megoldásai nem adnak módot erre.
Folyamatos az óvodai, iskola gyümölcsprogram, amelyben az önkormányzat biztosítja a gyerekek egészséges táplálkozásához szükséges vitaminforrások beszerzését.
A megkésett beszédfejlődéssel érintett
gyerekek felzárkóztatása is biztosított, több
intézményben logopédus segíti a munkát.
A tanulmányi ösztöndíjat igénybe vevő diákok száma az utóbbi két évben megduplázódott.
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: Kállai Illés
ra fordítható. Ezenkívül Hassay Zsófia külön megajándékozta a szülőket is, a két idősebb testvér pedig egy-egy szép nagy labdát
kapott.
Terézváros polgármestere elbeszélgetett a család tagjaival, szóba került egyebek
mellett a néhány nappal korábban lezajlott,
nagy sikerű Tökjó fesztivál, amelyet minden októberben a Hunyadi téren tartanak.
Hassay Zsófia felhívta a szülők figyelmét az
önkormányzat ingyenes családi programjaira, ezek közül is a következőre, amely a
decemberi cirkuszi előadás lesz.

Mosáson kívül öntözésre, seprésre
és hótolásra is használhatók az új gépek

Új gépekkel mossák az utcákat
Novembertől két új mosótraktorral
találkozhatnak a járókelők Terézváros utcáin.

Hassay zsófia polgármester
adta át a családnak a címről szóló oklevelet
és az önkormányzat ajándékait

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,
Szőke Zoltán érdeklődésünkre elmondta, hogy a két új gép minden szempontból a legmegfelelőbb a kerület adottságait tekintve. Mivel viszonylag keskenyek,
könnyebben tudnak haladni a szűk utcákban, mobilabbak a nagyobb kocsiknál
és a rajtuk található húszméteres, kihúzható slaggal oda is be tudnak jutni, ahová
jármű már nem fér be.
Nagy előnye az új, multifunkciós traktoroknak, hogy a rájuk csatlakoztatható adapterek segítségével mosáson kívül
hótolásra, öntözésre, seprésre is használhatók.

A fórum résztvevői

Működik a kerületben az időseket érintő jelzőrendszeres és a házi segítségnyújtás.
Évente több alkalommal szervez az önkormányzat és az egészségügyi szolgálat ingyenes szűrőnapokat, valamint biztosított
a fogyatékkal élők nappali ellátása is.
Ezt követően a fórum tagjai elfogadták
a beszámolót, majd megszavazták a 2019–
2023-as év feladatairól szóló tervezetet is.

Húszméteres, kihúzható
slag tartozik a gépekhez

A gépeket egyetlen ember tudja vezetni és működtetni, ami ugyancsak nem
mellékes, a kft. ugyanis most is létszámhiánnyal küzd, várják a gépkezelők jelentkezését. Szőke Zoltán hozzátette, hogy
más területre is várják a munkavállalókat,
akik a 332-3962-es telefonszámon érdeklődhetnek.
A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő
Nonprofit Kft. végzi kerületünkben a kertészeti feladatokat is. Mint megtudtuk, a napokban ültették el azokat a hagymákat utcáinkon, tereiken, amelyek tavasszal hoznak virágot. Tizenötezernél több virághagyma várja a földben a kikeletet. A Hunyadi
teret sárga nárciszok díszítik majd, a Nagymező utca, a Nyugati tér és az Ady-szobor könyékének virágágyásait tulipánok teszik szebbé, míg a Liszt Ferenc térre tavaszi,
hagymás válogatás került.
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eredményesebbé tette a munkát a
Lassan két éve, hogy Terézvárosban a családsegítő központ és a gyermekjóléti szolgálat új szervezeti formában, Család- és Gyermekjóléti Központként működik. Az integráció előzményeiről, tapasztalatairól Kopácsy Juditot, az intézmény vezetőjét kérdeztük. A beszélgetés során arról is szó
esett, hogy a szociális munkát végző szakemberek sokszor kerülnek olyan
élethelyzetbe, amikor mérlegelés nélkül cselekedniük kell.

úttörőihez hasonlóan bennünk is megvolt a segítő szándék, a lelkesedés, a tenni akarás. Valami új felépítésében mindig
öröm részt venni, még akkor is, ha a járatlan úton buktatókból sincs hiány. A családvédelemben dolgozók a gyermekjóléti szolgálatra felülről hozott, ernyőszervezetként tekintettek. A szolgálatok tevékenységében számos átfedés volt, emiatt
egyfajta szakmai rivalizálás alakult ki. A
feladatellátásban sem rajzolódtak ki egyértelműen, hogy egy adott ügyben az
egyik vagy a másik területnek kell eljárni.
– Nem lehetett ezeket a területi vitákat
rendezni? Vagy akadtak más ellentétre
okot adó különbségek is?
– Természetesen az eredményesség érdekében bizonyos fokú párbeszéd és együttműködés kialakult a két szolgálat között, de
ez inkább eseti jellegű együttműködés volt,
attól függően, hogy milyen személyes viszonyban álltak egymással a két intézmény
munkatársai. Olykor feszültségeket eredményezett az is, hogy a családsegítésben és
a gyermekjóléti alapellátásban lényeges eltérő jelentésű az önkéntesség fogalma.

– A két önállóan működő szervezet öszszeolvadását az érintettek ritkán fogadják üdvrivalgással. A családsegítő központ és a gyermekjóléti szolgálatok integrációját jogszabály írta elő a járási
székhelyeken és a fővárosi kerületekben. Hogyan ment végbe a folyamat?
– Mielőtt a konkrét kérdésre válaszolnék,
az érthetőség kedvéért érdemes feleleveníteni a két szolgálat létrejöttének történetét. Az
első nevesített családsegítő központok kísérleti jelleggel 1985-ben, Budapesten két kerületben, Terézvárosban és Kőbányán, valamint nyolc vidéki településen jöttek létre azzal a céllal, hogy a tartósan súlyos válsághelyzetben élő, az átmeneti nehézségekkel küzdő,
a nem megfelelően működő családoknak
problémáik megoldásához felkészült szakemberek nyújtsanak segítséget. A jogszabályi háttér nélkül elinduló elméleti és gyakorlati szakemberek elévülhetetlen érdemeket
szereztek a hatékony eljárások, a módszerta-

ni eszközök és az egységes szabályozást megteremtő 1993-as szociális törvény kidolgozásában. A családgondozás az ellátásban részesülők önkéntességére épült, a gyermekvédelmi problémák kezelését a gyámhatóság
látta el. A 90-es évekre egyre határozottabb
igényként fogalmazódott meg, hogy a veszélyeztetett gyermekek védelmét a hatósági beavatkozás előtt egy személyes gondoskodást
nyújtó, támogató ellátás előzze meg.
– Ez a köztes szervezet lett a gyermekjóléti szolgálat?
– Igen. A gyermekjóléti szolgálatot az
1997-es gyermekvédelmi törvény hozta létre, amely a családsegítő szolgálatok hőskorával ellentétben, egyértelműen meghatározta a gyermekjóléti szolgálatok célját és feladatkörét, ahhoz viszont
kevés útbaigazítással szolgált, hogyan lehet a jogszabályba foglaltaknak érvényt
szerezni a gyakorlatban. A családvédelem

– Mondana példát?
– Ha a családsegítő szolgálathoz fordult
egy kliens, elmondta, hogy adóssága van,
hogy állandó veszekedés van otthon és ezt
a helyzetet önerőből nem tudja megoldani,
megkapta a szükséges segítséget mindaddig, amíg ezt igényelte. Amikor úgy döntött,
hogy neki erre már nincs szüksége, akkor a
rendszer nem nyúlt utána, hanem elengedte. A gyermekjóléti ellátás viszont nem így
működik. Az önkéntesség az alapellátás keretében itt is jelen van, ám ez a szabadság
kontrolláltan és csak bizonyos mértékig érvényes. Ha érkezik egy jelzés az iskolából,
hogy sokat hiányzik egy gyerek, ápolatlan,
elhanyagolt, nincsenek meg a felszerelései,
a szülők nem reagálnak az iskola jelzéseire,
akkor a gyermekjóléti szakember felveszi a
kapcsolatot a családdal, és akkor is tennie
kell valamit, ha a szülő elutasítóan viselkedik. A szociális munkásnak meg kell találnia a módszert és a motiváló erőt, ami elvezet a szülő és a gyermek érdekellentétének
felszámolásához.
– Első hallásra meglehetősen furán hangzik, hogy a szülő és a gyerek érdekei között ellentét feszül.
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az integráció
– Érthető, egy jól és egészségesen működő, szeretetteljes szülő-gyerek kapcsolatban
ez valószínűleg ebben a formában soha nem
is fogalmazódik meg. Pedig ott is jelen van.
Mondok egy példát: egy fárasztó nap után az
anya hazamegy, legszívesebben leülne, olvasgatna vagy megnézne egy filmet a tévében.
De nem ezt teszi, hanem átnézi a gyerekének a leckéjét, vacsorát készít, megfürdeti, lefekteti, és még mesél is neki. Ez egy tipikus,
a mindennapokban jelenlévő érdekellentét.
Normális esetben a szülő abszolút természetesnek tartja, hogy gyermeke érdekeit a sajátja elé helyezi. A baj akkor van, ha ez nem így
történik, hiszen a gyermek kiszolgáltatott,
önmagát nem tudja ellátni, gondoskodásra,
szeretetteljes törődésre van szüksége. És itt
jön a családsegítői és a gyermekjóléti munka közötti másik nagy különbség. Az alapellátásban az önkéntesség mindkét területen a
felek között bizalomra épül, de a gyermekjóléti térfélen, ha nem sikerül a gyermeket veszélyeztető helyzetben eredményt elérni, akkor hatósági intézkedést kell kezdeményezni.
De vannak olyan szituációk is, amikor a szociális munkás egyáltalán nem mérlegelhet.
Például ha egy orvostól olyan jelzés érkezik,
hogy az általa ellátott gyermeket vélhetően a
családon belül szexuálisan zaklatták, akkor a
szakértői vizsgálat lezárultáig haladéktalanul
ki kell emelni a családból. Nem kell mondani, hogy egy ilyen eset menet közben menynyi feszültséggel jár, kivált, ha a gyanú utóbb
alaptalannak bizonyul.
– Térjünk vissza az integrációra. Milyen
előnyökkel járt a két szervezet – elmondása szerint nem felhőtlen előzmények
után végbement – összeolvadása?
– Egyértelműen kijelenthető, hogy segítségnyújtás összehangoltabbá vált. Azáltal, hogy megszűntek a korábbi párhuzamosságok, a rendelkezésre álló humán- és
anyagi források hatékonyabban hasznosulnak, hogy a családsegítői és a gyermekjóléti szociális segítő munka között jelentős mértékben csökkent a korábbi szemléletmódbeli különbség, hogy az egyes intézkedések egymásra épülnek és a folyamatok
irányítása egy kézbe került, eredményesebbé vált. A korábbi szolgáltatásokat, jó gyakorlatokat sikerült megőrizni és újabb ellátásokkal gyarapítani. Mindent megteszünk
azért, hogy a kerületben élők gondjaira, bajaira gyógyírt találjunk, minden bajba jutott
megkapja a szükséges segítséget.
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Konferencia a szociális segítő munkáról
Szociális segítő munka a családokért – Huszonöt éves a Családok
Átmeneti Otthona Terézvárosban
címmel rendezett konferenciát a
Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ november 7-én az
Eötvös10-ben.
A szakmai találkozó résztvevőit Simonffy
Márta alpolgármester köszöntötte. Rövid beszédében hangsúlyozta, a legnagyobb tisztelet és elismerés illeti mindazokat, akik arra tették fel az életüket, hogy szociális munkásként gyermekeken, idős embereken, krízishelyzetbe került családokon segítsenek.
Rendkívül fontosnak nevezte, hogy óvjuk és
építsük a közösségi és társadalmi szövet elemi egységét, a család intézményét.
Terézváros önkormányzata országos léptékkel mérve is egyedülálló támogatási rendszert hozott létre az itt élők, a kerületi családok, gyermekek és rászorulók részére. Követve az élet változásait, a juttatások körét évről évre újabb elemekkel bővíti – mondta el
Jandó Erzsébet főosztályvezető, hozzátéve:
a támogatások többsége egyénileg, részben
alanyi, részben bizonyos feltételek megléte
esetén kérelemre vehető igénybe, a fennmaradó hányad pedig az intézményeken keresztül jut el a kedvezményezettekhez.
Kopácsy Judit, a Terézvárosi Család- és
Gyermekjóléti Központ vezetője előadásában az általa vezetett intézmény sokrétű feladatát ismertette. Részletesen beszámolt a
családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat integrációjával létrejött központ eredményeiről. Majd a jubileumát ünneplő Családok
Átmeneti Otthonáról szólva elmondta, negyedszázaddal ezelőtti alapításakor a még
Hajléktalan Családok Átmeneti Otthona nevet viselő intézmény volt az első olyan létesítmény volt Magyarországon, amely időlegesen lakhatási lehetőséget biztosított az ott-

Bárdos kata, Bogó emília
és Mészáros Magda

hontalan, gyermeket nevelő családoknak.
Emellett a szociális segítő munka módszereivel és eszközeivel, helyben nyújtott szolgáltatások biztosításával esélyt nyújtott a családoknak ahhoz, hogy kilábaljanak nehéz
helyzetükből.
A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat egykori vezetői, Révész Magda és Bárdos Kata,
valamint Bogó Emília, a Családok Átmeneti
Otthonának szakmai vezetője egy kerekasztal-beszélgetésen elevenítették fel, hogyan is
kezdődött az átmeneti otthon tevékenysége.
A jelenlévők egy kisfilmmel nemcsak a hőskort, de azt a fejlődési utat is megismerhették, amelyen az intézmény huszonöt év alatt
keresztülment.
Szarvák Mónika, az Emberi Erőforrások
Minisztérium (Emmi) szociális és gyermekjóléti szolgáltatások főosztályának vezetője
az átmeneti gondozás jelenéről és jövőjéről,
Bányai Emőke, a Károli Gáspár Egyetem tanára az intenzív családmegtartó szolgáltatások gyakorlatáról tartott előadást.
A konferencia délutáni programját
Beneda Attila, az Emmi család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára előadásában ismertette a gyermekvállalás
ösztönzésére szolgáló, a gyermeknevelés terheit enyhítő kormányzati intézkedéseket.
Takács Imre, a Magyar Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének elnöke a családsegítés múltját és jelenét foglalta össze, míg Hoyer Mária klinikai
és addiktológiai szakpszichológus a családok
átmeneti otthonában végzett szupervíziós tevékenység jelentőségéről beszélt.
Rácz Andrea, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense a hatékonyságmérések tükrében a gyermekvédelem szolgáltatási
funkcióinak értelmezéséről tartott előadást.
Az egész napos konferencia kötetlen párbeszéd formájában a feltett kérdések megválaszolásával ért véget.
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vágfalvi Quittner zsigmond, a
Halálának 100. évfordulója – október 25. – alkalmából emlékezünk rá.
Pesten született, Münchenben szerzett építészdiplomát, az egyetem
különjutalomban részesítette építészetelméleti írásait. A diploma után
hosszabb tanulmányutat tett Eurázsiában, majd 1880-ban visszatért Budapestre. Tervpályázatokon indult, és azonnal sikereket ért el. Első nagy
műve a Pesti Izraelita Hitközség – azóta lebontott – Fiúárvaháza, amely
az Andrássy út 111. szám alatt állt.
Az 1800-as évek végén a Millennium lázában élt az ország. Ő is nagy hévvel vetette bele magát az előkészületekbe: lelkes
tagja volt a Fővárosi Közmunkatanácsnak,
az Országos Középítkezési Tanácsnak és
a Képzőművészeti Társulatnak – így részt
vett a világvárossá fejlődő Budapest és az
ország középítkezéseinek irányításában.
Egyik alapítója volt az Építő ipar című folyóiratnak, amelyben később rendszeresen
jelentek meg írásai.
Az 1896-os Millenniumi Kiállítás pavilonjaira kiírt pályázatot megnyerte, így több
pavilonra is kapott megbízást: a Kereskedelem, Pénz- és Hitelügy csarnoka, a József
főherceg és a hadfelszerelési szállítók pavilonja, a Malomipar és a Cukoripar csarnoka az ő munkája volt. Nagy sikerű alkotásaiért megkapta a Ferenc József-rend lovagkeresztjét. Az 1902-ben létrejött Magyar
Építőművészek Szövetségének egyik alapítója, később egy ideig elnöke is volt. Építőművészetének és a közügyekben való munkájának elismeréseként magyar nemesi címet is kapott. A zsidó családból származó fiatalember ettől kezdve jogosulttá vált a
„vágfalvi” előnév használatára is.

Andrássy út 12.

Vágfalvi Quittner zsigmond
Napjainkban a Gresham Biztosító Társaság 1907-ben elkészült gyönyörű szecessziós palotája kapcsán ismerjük, amelyet a Vágó testvérekkel – Józseffel és Lászlóval – közösen tervezett saját irodájában.
Sok jelentős alkotása közül csak párat említünk: a Fehérhajó és a Bécsi utca sarkán
álló – a parkolóház elbontásának köszönhetően most jól látható – egykori Phoenix

Biztosító Társaság palotája, a Mentők Markó utcai székháza, a Fasor szanatórium, a
Nyugdíj- és pénzintézet, valamint számos
más középület és lakóház kapcsolódik a
nevéhez. Síremlékeket is tervezett, amelyek
közül néhány a Salgótarjáni úti zsidó temetőben még fellelhető. Az ő sírját is ott találjuk.
Saját nyaralóját a terézvárosi villanegyedben építette fel, de tucatnyi háza áll
még kerületünkben, bérpaloták, bérházak,
villaépületek is.
Andrássy út 12. (Krausz-palota): a neoreneszánsz paloták egyik emblematikus darabja. Igényes felújításának köszönhetően kapualja, lépcsőháza, freskói, belső udvarának
sgrafittói ma is eredeti pompájukban tündökölnek. Jellegzetessége a 8 oszlopos kapuzat
által tartott balluszteres kőerkély (az épületszobrokat Donáth Gyula készítette).
Andrássy út 7.: a több házán is megjelenő rózsaszín klinkertégla burkolat, fehér
kő-, illetve vakolatkeretbe ültetett ablakok
jellemzik.
Andrássy út 37.: különleges üvegezésű kapujának csak két darabja eredeti, de
a kapualja gyönyörű. A kaputól jobbra lévő
portál üveg-fém szerkezete is különleges.
Freund Vilmossal közös munkája a hányatott sorsú Andrássy út 47. szám alatti
palota is.
Számos lakóháza áll a Nagykörúton, a
terézvárosi szakaszon is.
Teréz körút 1., 3., 5.: a reneszánsz várkastélyokat idéző kecses tornyokkal, orom-
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historizmus jeles építésze
Podmaniczky utca 14.: egy szolidan
megbújó lakóház.
A terézvárosi villanegyedben több terve
is megvalósult, ezek között van saját nyaralója, a Városligeti fasor 22.
Városligeti fasor 30.: ma óvodaként
szolgál. Az eredeti épületet átalakították,
de jellegzetes homlokzati motívumai megvannak ma is. Eredeti kerítése és belső lépcsőháza – fából faragott korlátjával – az
iparosokat is dicséri.
Lendvay utca 24.: villaépülete szintén az
óvodások birodalma. 2016-ban újíttatta fel
eredeti szépségében az önkormányzat, azóta újra gyönyörködhetünk neoreneszánsz
homlokzatában.

millenniumi kiállítás – A kereskedelem, Pénz- és Hitelügy csarnoka

Haszpra éva

falas tetőfelépítményekkel épült hatalmas
bérház tervezője vitatott: Quittner neve is
felmerül Schmall Henrik és Freund Vilmos
mellett. A klinkerburkolat, a fehér vakolatkeretes ablakok itt is megtalálhatók.
Andrássy út 37.

Hasonló karakterű – bár vakolt – a
Teréz körút 36. is, amely egyértelműen
Quittner-ház. Bejáratánál „dolgozik” Terézváros két legkedvesebb tartókonzolfigurája, a két „bányásztörpe”. Belül eredetiek a faragott liftajtók, a csodálatos
terazzoburkolatok, a fából készült lépcsőházi lábazat, néhol az ablakrácsok. Különlegesség a hajdani köpőcsésze a lépcsőfordulókban. A kapualjban utólagos kirakatok, elfalazások csúfítják, takarják az egykor igényesen megformált részleteket. A

homlokzatok egységét megbontják a – kerületünkben tiltott, engedély nélkül beépített – műanyag ablakok.
Teréz körút 8.: ugyancsak neoreneszánsz stílusú lakóház, homlokzatán klinkertégla és fehér kőkeretbe ültetett ablakok.
Itt négy dór oszlopból álló kapuzat tartja a
balluszteres erkélyt, amelynek falfülkéjében
reneszánsz nőalak áll. Az oszlopok alig látszanak az engedély nélküli reklámerdőtől. A
lépcsőházban szép az eredeti falábazat, és a
különleges lábazati vakolat is nagy érték!
Az épp újjáéledő Eötvös utca 12. szintén Quittner Zsigmond munkája. A későbbi ráépítés Hajós Alfrédé.

lendvay utca 24.
– 2016-ban az önkormányzat
újíttatta fel eredeti szépségében

Városligeti fasor 22.
– saját nyaralója

12 mozaik Terézváros 2018. november 15.

Könyvtári beszélgetések az írószövetségben
A magyar Írószövetség épületében működő
ex Libris Könyvtárban érdekes témáról beszélgettek november 12-én, amelynek címe:
boldogan egyedül vagy boldogtalanul párkapcsolatban. Három nappal később pedig a
Dokk Irodalmi Kikötő felolvasóestjét tartották meg, amelyen Petőcz András költő életét
és munkásságát ismerhették meg az érdeklődők. november 22-én a Kortárs Kiadó be-

ne zoltán áramszünet című regényét mutatja be este 6-kor. A szerzővel és Horváth bencével, a Kortárs Kiadó szerkesztőjével nagy
Koppány zsolt beszélget. A könyv témája érdekes: 2030-ban egy áramszünet következtében minden elektromos berendezés elromlik a földön és eluralkodik az anarchia. belegondolni is rossz!
(Tem)

király viktor,
király Gabriella
és király tamás

a király család, könyvben. ezzel a címmel jelent meg könyv a népszerű énekesekről, Király Lindáról és Király viktorról, illetve szüleikről Koronczay Lilla újságíró tollából, a Partvonal
Kiadó gondozásában. A kiadvány természetesen tele van képekkel és jobbnál jobb történetekkel. A
kötet nemcsak a csillogásról és a sikerekről szól, hanem a mélységekről, kudarcokról és tragédiákról is. Igazán izgalmas olvasmány. Azt is megtudhatjuk a színvonalas riportkönyvből, hogy a szülők
egy ideig a kerületünkben, az eötvös utcában is laktak albérletben.
(TemesI)

hermann hesse

zeneakadémia
– Üveggyöngyjáték
A Kamara.hu sorozat keretében rendeztek, rendeznek novemberben előadásokat Üveggyöngyjáték címmel a zeneakadémián. neves zenészek
Hermann Hesse Az üveggyöngyjáték című, szimbólumokban gazdag regényét állítják középpontba. Hesse nagyregénye és az elhangzó zeneművek közötti párhuzamok elsősorban a pályacsúcs és a mester-tanítvány viszony témáinak megjelenítésében fejeződnek ki. A korábbi
fesztiválokról már ismert nevek mellett az idén
a zeneakadémia növendékei is szerepet kapnak.
november 15–16-án a solti teremben többek között beethoven, Haydn, brahms és bartók művei
hangoztak el, míg 17-én este fél 7-kor a zene és a
vizualitás kapcsolata lesz a téma nem csak szóban, zenében is, míg 18-án zenés beszélgetésen
vesz részt enyedi Ildikó rendező délután 5-kor,
este 7-kor pedig Debussy, mozart, Liszt és ravel
egy-egy műve csendül fel.
(T. L.)

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
és a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonproﬁt Zrt.
a karácsonyi ünnepek alkalmából
díjtalan előadást szervez a terézvárosiak számára.
HAMU ÉS GYÉMÁNT
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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
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.: 0630-447-36-03
kéménybélelés, kondenzációs kazánok bekötése, szerelt kémény építés, 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
érdeklődjön bővebben telefonon!
Tel.: 350 43 08, 06 70 884 4084
Cím: XIII., Hollán ernő 4.

kastéLYok BereNdezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronztárgyakat, 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
kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. szabó balázs
06-20-264-7752
készpénzért vásárolok bútorokat, dísztárgyakat, festményeket, órákat, csillárokat, kitüntetéseket, hangszereket, bizsukat, réz-, bronztárgyakat, szőnyegeket, díszes ruhákat, teljes, hagyatékot. Tel.: 0630-943-5583
értékes festményt venne ügyvédcsalád
gyűjteményének bővítéséhez magánszemélytől. Tel.: 06-30-305-95-96
könyvek, könyvtárak, teljes gyűjtemények (plakát, képeslap, Cd, hanglemez) vétele készpénzért! 06-20/9378-592, 061/789-2401

ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat/házakat keres ügyfeleinek. gyorsan vevőt hozunk,
jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének lakása eladó? Hívjon,
ajánlási jutalékot kap! Laurus
Ingatlan, Tel.: 06-20-960-0600
8–20 m2-es helyiséget, tárolót, mosókonyhát KereseK! TeL.: 06-20/342-6609
eXkLUzÍV FeLVÁsÁrLÁs!
Tört-fazon arany 6500 Ft-tól akár 17 000
Ft-ig/g, ezüst 350 Ft-tól/g, borostyán-korall ékszerek 4000 Ft-tól/g. régi pénzeket,
érméket, kitüntetéseket, karórákat, képeslapokat, Herendi-zsolnay, mindenféle régiséget TeLJes HAgYATéKoT.
v., szent István krt. 25., tel.: 06-70/608-60-82

A rendőrség HíreI
megtámadták a pláza őrét

október 28-án a váci úton található bevásárlóközpont egyik ruhaüzletének
zárását követően egy ismeretlen nő egy megvásárolt kabátot szeretett volna visszacserélni. A biztonsági őr közölte vele, hogy a bolt bezárt. A nő ezt
sérelmezte, majd a biztonsági őrt több alkalommal meglökte és megrugdosta, aki erre nem reagált. Közben a nőhöz csatlakozott egy férfi, aki eleinte próbálta visszatartani párját, majd csatlakozott a nőhöz és ököllel ütlegelni kezdte a sértettet. ekkor egy ott tartózkodó szemtanú állt közéjük, mire a két elkövető távozott. A kerületi rendőrkapitányság az elkövetőket egy
napon belül beazonosította, majd H. Lajos 25 éves budapesti lakost, valamint v. bernadett 21 éves szintén budapesti lakost felkutatta, az eljárás során gyanúsítottként hallgatta ki. A kihallgatáson a férfi nem tett vallomást,
azonban a nő a terhére rótt cselekmény elkövetését elismerte.

megütötték a villamoson

egy ismeretlen tettes 22-én hajnalban, a blaha Lujza tér irányából a nyugati téri villamosmegállóba érkező 4-6-os villamoson
a sértettet egy alkalommal állon ütötte, aminek következtében
az állkapocscsontja eltörött és nyolc napon túl gyógyuló sérülést
szenvedett. A férfi elkövető kb. 175 cm magas, 20 év körüli, vékony testalkatú, világos szőkére festett, oldal felnyírt hajú, aki az elkövetéskor fehér pulóvert, világoskék kabátot, fekete nadrágot és fehér edzőcipőt viselt.

Lopás a lottózóban

április 25-én 14.41-kor a Király utcai lottózóban valaki ellopta a
sértett pénztárcáját, benne személyes irataival és készpénzével. Az elkövető kb. 165 cm magas, 50 év körüli, vékony testalkatú, őszes barna hajú nő, aki az elkövetéskor barna pulóvert és hátizsákot viselt.
A budapesti rendőr-főkapitányság vI. kerületi rendőrkapitányság kéri, hogy aki a felvételeken látható személyeket felismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, a
107 vagy 112 központi segélyhívó számok valamelyikén.

KépviselőK és Körzeti megbízottaK
a körzeti megbízottak fogadóóráikon telefonos egyeztetés alapján a megbeszéltek szerint fogadják a lakosokat.
1. számú választókörzet, képviselő: Hassay zsófia. Körzeti megbízott: Fábián József
r. törzsőrmester, vi/1. kmb. Fogadóóra: minden hónap első hetének szerdai napján
10.00–12.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek szerint. Helye:
bp. vi. kerület, Dessewffy u. 26/b, kmb.-iroda. telefon: 06 1 461-8141 /46-137, mobiltelefon: +36 70 489-3499.
2. számú választókörzet, képviselő: Hegyi andrás. Körzeti megbízott: Kaszab Dávid r. törzsőrmester, vi/2. kmb. Fogadóóra: minden hónap második hetének szerdai
napján 10.00–12.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek szerint.
Helye: bp. vi. kerület, Dessewffy u. 26/b, kmb.-iroda. telefon: 06 1 461-8141 /46137, mobiltelefon: +36 70 489-3501.
3. számú választókörzet, képviselő: Czuppon zsolt. Körzeti megbízott: miklósi
lászló r. főtörzsőrmester, vi/3. kmb. Fogadóóra: minden hónap első hetének szerdai napján 14.00–16.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek szerint. telefon: 06 1 461-8141 /46-143, mobiltelefon: +36 70 489-3503.

6. számú választókörzet, képviselő: dr. szili Kovács tibor. Körzeti megbízott: elter
istván r. főtörzszászlós, vi/6. kmb. Fogadóóra: minden hónap első szerdai napján
13.00–15.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek szerint. telefon: 06 1 461-8141 /46-141, mobiltelefon: +36 70 489-3509.
7. számú választókörzet, képviselő: lindmayer viktor. Körzeti megbízott: gyenei
Ákos r. törzsőrmester, vi/7. kmb. Fogadóóra: minden hónap első hetének hétfő
napján 17.00–19.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek szerint.
telefon: 06 1 461-8141 /46-143, mobiltelefon: +36 70 489-3511.
8. számú választókörzet, képviselő: Császárné Csóka ilona. Körzeti megbízott:
Hornok lászló r. törzsőrmester, vi/9. kmb. Fogadóóra: minden hónap második hetének szerdai napján 13.00–15.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján
megbeszéltek szerint.telefon: +36 1 461-8141 /46-141, mobiltelefon: 06 70 4893413.

4. számú választókörzet, képviselő: dr. bundula Csaba. Körzeti megbízott: valkó tamás r. törzsőrmester, vi/4. kmb. Fogadóóra: minden hónap második hetének
szerdai napján 12.00–14.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek
szerint. telefon: 06 1 461-8141 /46-141, mobiltelefon: +36 70 489-3505.

9. számú választókörzet, képviselő: matokanovic lídia. Körzeti megbízott: Hideg roland címzetes r. törzszászlós vi/9. kmb. Fogadóóra: minden hónap második hetének pénteki napján 14.00–16.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek szerint. Helye: bp. vi. kerület, Hunyadi tér 15. szám alatti kmb.iroda. telefon: 06 1 461-8141 /46-141 mobiltelefon: +36 70 489-3414.

5. számú választókörzet, képviselő: simonffy márta. Körzeti megbízott: Deczki gergő r. törzsőrmester, vi/5. kmb. Fogadóóra: minden hónap harmadik hetének keddi
napján 13.00–15.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek szerint.
telefon: 06 1 461-8141 /46-144, mobiltelefon: +36 70 489-3507.

10. számú választókörzet, képviselő: Hatvani Csaba. Körzeti megbízott: böőr-gál
Kitti r. törzsőrmester vi/10. kmb. Fogadóóra: minden hónap első hetének szerdai
napján 10.00–12.00 óra között. telefonos egyeztetés alapján megbeszéltek szerint.
telefon: 06 1 461-8141 /46-141, mobiltelefon: +36 70 396-2010.
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„Gyerekkorom óta éneke
Az idén több jubileumot is ül, harminc éve van a pályán operettprimadonnaként és a Budapesti Operettszínházban éppen húsz
éve választották meg az Év primadonnájának. Az évtizedek alatt
több szerepben is ötösre vizsgázott, és alig egy hónap múlva,
december 12-étől egy éven át két ötös határozza meg az életkorát. Szóka Júlia az operettműfaj nagyköveteként járja az országot-világot, de klasszikusokban, nótákban és örökzöldekben is
otthon van. Erről talán a leggyakrabban a Dankó Rádiót hallgatva győződhetünk meg, de októberben az Eötvös10-ben is hallhattuk. Jubileumai alkalmából beszélgettünk a művésznővel,
aki zenepedagógusként is jeleskedik.

– Mozgalmas napjai, hetei voltak az elmúlt
hónapban, különösen az idősek világnapja
alkalmából volt igen kapós, bejárta szinte
az egész országot. Terézvárosban is fellépett, ahol többedmagával egy emlékezetes
hangulatú műsorban köszöntötte a kerület
szépkorú lakosait, akik jól ismerik önt, hiszen nem először láthatták itt.
– Valóban, az évek, sőt lassan már évtizedek alatt többször léptem fel itt különfé-

le rendezvényeken, de a legtöbbször persze az Operettszínházban. Legutóbb egy
nagyon szép előadásban vehettem részt az
Eötvös10-ben, telt ház előtt. A Beállok rózsám, katonának című műsor Kellős Éva ötletéből született és Paor Lilla a producere,
aki maga is énekelt. Az elhangzó dalokkal
azoknak a hősöknek és áldozatoknak állítottunk emléket, akik ajkukon dallal vonultak a Nagy Háborúba, és akik soha nem tér-

tek onnan vissza. A nóta- és dalest az első
világháborúra, illetve hőseire való megemlékezés jegyében jött létre a századik évforduló alkalmából, és rajtam kívül sokan felléptek. Olyan gyönyörű dalok hangzottak
el, amelyek közül néhányat magam sem ismertem, de öröm volt hallgatni őket. Miközben a zene szólt, a háttérben megrázó
képeket vetítettek a háború borzalmairól.
Úgy gondolom, a terézvárosi időseknek egy
szép, megható estet szereztünk.

– A kerületben jól ismerik, hiszen elmondható, hogy szinte évekig itt élt.
– Sok emlék köt ide. Negyedszázadon át
szinte minden napomat itt éltem meg reggeltől estig. Miklós Tiborral sokat dolgoztam együtt annak idején a Thália épületében a Rockszínházban, majd az Operettszínház tagjaként naponta felléptem. Nagyok sok szép darab főszereplője voltam,
a Csárdáskirálynőtől A mosoly országáig,
a Mágnás Miskától A víg özvegyig. Ahhoz
a generációhoz tartozom, akik még játszhattak a legnagyobbakkal, mint például Petress Zsuzsával, Zentai Annával, Németh Marikával – aki nagy büszkeségemre az utódjának nevezett –, Oszvald Marikával, Jankovits Józseffel, Virágh Józseffel,
Benkóczi Zolival, Harsányi Fricivel, Hidvégi Miklóssal. S rengeteget utaztunk külföldre, Japántól Amerikáig. Nagyon jó
hangulatú csapat volt akkoriban. Húsz év
után szabadúszó lettem, több színházban is
játszottam. Most is többfelé hívnak fellépni, de már évek óta tanítok is.
– Hűtlen lett Terézvároshoz?
– Dehogy! Ma is sokat megfordulok a
Nagymező utcában, hiszen nemcsak énekes és színész vagyok, de színházrajongó
is, aki szívesen megnézi a kollégákat. Mindig öröm idejönni, s öröm arról is hallani,
hogy nyáron sem szünetel a kerületben a
zenei élet, mert a Hunyadi téren minden
hétvégén muzsika és ének csendül fel. Egyszer én is szívesen adnék itt egy műsort,
mert sok jót hallok róla a kollégáktól. Szeretek idejárni, mert mindig barátsággal,
szeretettel fogadtak, fogadnak a Terézvárosban, és több barátunk is itt lakik, akikkel rendszeresen találkozunk.
– Ezek szerint barátok közt érzi magát itt?
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elni akartam”
– Szó szerint, hiszen az éppen húszéves
– na, ez is egy újabb jubileum – Barátok
köztben évekkel ezelőtt több jelenetben játszottam. Nagy élmény volt a forgatás, mert
egy olyan csodálatos kúriában vették fel a
jeleneteket, amelyben néhány napra milliomosnak érezhettem magam. Igaz, egy milliomos üzletasszony, Adél bőrébe kellett belebújnom a szerepem szerint.

– Énekelt is a filmsorozatban? Mégiscsak énekművészként, operettprimadonnaként ismerik…
– Ez igaz, erről számos tévé- és rádiófelvétel is tanúskodik, de a Barátok köztben
sajnos nem kellett énekelnem. Különben
nem áll tőlem távol a prózai szerep sem,
játszottam például Csurka István Döglött
aknák című színdarabjában Koncz Gáborral és Ujlaki Dénessel, de Móricz Zsigmond
Nem élhetek muzsikaszó nélkül című színművében is szerepet kaptam. S ne felejtsük,
az operett is tele van prózával.
– Nemcsak az operett műfajában, de a
nóták világában is otthon van.
– Nagyon szeretem a magyar nótát a magánéletben és a színpadon is, a Dankó Rádióban rendszeresen játsszák nótafelvételeimet. December közepén pedig egy hétig,
reggelente, prózában is hallható leszek, mert
az 55. születésnapom alkalmából zenés beszélgetést folytat velem egy kedves kolléga,
Nagy Ibolya, aki szintén operettprimadonna. Lesz miről beszélgetnünk… Az operett
és a nóták mellett a klasszikus dalok is közel állnak hozzám, hiszen nemcsak tanítom
ezt a műfajt, de művelem is. Évekkel ezelőtt
például a kerületben élő zongoraművésszel,
Fellegi Ádámmal adtunk műsort.
– Az október igen mozgalmas volt önnek. Az év hátralévő része is sok fellépést
ígér?
– November elején a Nagyváradtól nem
messze lévő kis faluban, Magyarremetén
énekeltem a Magyarnóta határok nélkül című nótaesten, amit Fejős Jenő rendezett, egy
kiváló prímás, Csóka Gyula kísért zenekarával, és akkora sikerünk volt, hogy nem akartak leengedni a színpadról bennünket. Nagyon megható volt, ahogy fogadtak, és órákig együtt nótáztunk, mert bizony több százan dalra fakadtak az asztaloknál, lévén ez
egy vacsorás est volt. Meggyőződtünk róla,

hogy arrafelé mennyire ki vannak éhezve a
magyar szóra és a magyar nótára… Szintén
ebben a hónapban meghívtak a Duna Tv Jó
ebédhez szól a nóta című műsorába felvételre, emellett pedig egy Katalin-bálon is fellépek vidéken, úgyhogy nem fogok unatkozni.
Az is jólesett, hogy az Önök kérték című műsorban novemberben bejátszották egy duettemet Oszter Sándorral. Nem sokkal ez előtt
pedig Darvas Ivánnal. Ezekhez a felvételekhez szép emlékek fűznek.

– Világéletében operettprimadonna
akart lenni?
– Csak annyit tudtam gyerekkoromban, énekelni akarok, de hogy milyen műfajban, azt nem. Édesanyám erősített meg
abban, hogy a zenét magas fokon kell művelni, és akkor bármit énekelhetek, a nótától az operáig, az operettől az örökzöldekig. Ennek tudatában végeztem el a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolát, ahol az előadóművészi diploma mellé megszereztem a
zenepedagógusi diplomát is. A zeneművészeti főiskolától egyenes út vezetett az Operettszínház színpadára, ahol a bemutatkozó premierem A mosoly országában Liza
szerepében volt, aztán sorra jöttek a nagy
primadonnafőszerepek. Az Interoperettben,
a Vigadóban is rendszeresen felléptem, az
újévi koncerteket a fél világ láthatta a televízióban, és ennek köszönhetően próbaéneklésre hívtak Klagenfurtba.
– Mi az operett kiknek szól?
– Az operett egy érzelmekkel teli szép történelmi mese, ami többnyire happy enddel
végződik. Hogy kiknek szól? Azoknak, akik
humorra, vidámságra, könnyed szórakozásra vágynak és szeretnének belecsöppenni a boldog békeidők világába. Ezt a műfajt
csak azoknak szabad művelniük, akik nem
eljátsszák, hanem megélik szerepüket. Engem még ma is elvarázsol az operett, amely
nagy örömömre öt éve hungarikumnak számít, akár a nóta, és végre méltó helyére került. Egyébként nekem is lételemem a mosoly és a szeretet, ami a műfajt is jellemzi. Élni csak jó hangulatú közegben lehet, ahol érzi az ember a másik szeretetét.
– Családja van?
– Igen, Ádám fiam jogot tanul, most végez a Pázmány Egyetemen.
Temesi LászLó

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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Újszínház: a Tóték jön, az ex megy
Az Újszínház repertoárján a közönség által közkedvelt darabok szerepelnek,
amelyek között minden generáció megtalálja a leginkább kedvére való előadást, hiszen a legnagyszerűbb magyar szerzők műveit mutatják be folyamatosan. Novemberben vendégelőadás is lesz a teátrumban – az egri társulat jön a Tótékkal –, de a színház is utazik vendégszereplésre az Exszel. Hamarosan pedig értékesítik a karácsonyi bérleteket.
„Szeretünk vendégeskedni, akár mi megyünk, akár hozzánk jönnek” – vallják a
színház vezetői és művészei, mert ilyenkor lehetőség nyílik arra, hogy vidéken is
megmutassák művészi munkájukat. S azt is
szem előtt tartják, hogy nézőik minél több
alkalommal betekintést nyerjenek más
színházak produkcióiba.
November 12-én Jókai Mór nagyszerű
vígjátékát vitték Békésre, ahol A bolondok
grófja izgalmas, fordulatos története, nagyszerű színészi játéka az ottani közönség
tetszését is elnyerte.
November 25-én pedig az egri Gárdonyi Géza Színház művészei jönnek el
az Újszínházba, hogy bemutassák a Tóték című darabot. Örkény István színművét Blaskó Balázs rendezte, a világhírűvé
vált történet bizonyára a budapesti közönséget is meghódítja. Négy nappal később,
november 29-én viszonozzák a látogatást
Egerben, az Újszínház társulata az Ex című
Szerb Antal-darabbal lepi meg a Gárdonyi
Géza Színház nézőit.
– Őszintén reméljük, hogy ezek a vendégelőadások a nagyérdemű számáKoncz Gábor és Koncz Andrea
A funtineli boszorkányban

ra izgalmas színházi élményt kínálnak
majd – mondta Dörner György igazgató, aki hozzátette, a legutóbb bemutatott A
kegyelmesasszony portréja című színdarab
is sikeres, és remélik, hogy ezzel szintén
útra fognak kelni. Annál is inkább, mert a
botrány egy akt körül igazi színházi csemege, az előadás egy hazánkban kevésbé ismert műfajból, a vaudeville-ből ad ízelítőt.
Ez a francia és olasz eredetű előadásmód a
tánc és a pantomim elemeit ötvözi zenével,
dialógusokkal, a végeredmény pedig egy
pergő cselekményű, nagyszerű produkció. Tersánszky Józsi Jenő történetének keretét egy szerelmi sokszög adja, miközben
a szerző a színdarabjában kellő derűvel és
szarkazmussal ábrázolja a valódi értékek és
az emberi esendőség ütköztetéséből kikerekedő bonyodalmakat.
A színidirektor kiemelt repertoárjukból
egy másik darabot is, Móricz Zsigmond
Nem élhetek muzsikaszó nélkül című darabját, mert Bodolay Géza rendezése mindenképpen egyedi látomásként mutatja
meg Móricz világát. A színmű felidézi a békeidőket, ám korunk társadalmi szűrőjén

nemes Wanda
A bolondok grófjában

keresztül mutatja meg a teljes képet Nemes Wanda és Jánosi Dávid főszereplésével, akik – érdekességként megemlíthető –
nemcsak a darab szerint, hanem a valóságban is házasok. A három kotnyeles nagynénit Császár Angéla, Esztergályos Cecília
és Tordai Teri kelti életre, Gregor Bernadett pedig a végzet asszonyaként látható a
darabban, akár csak A kegyelmesasszony
portréjában, valamint a Bizáncban, amely
szintén kihagyhatatlan. Herczeg Ferenc
egyik legnagyszerűbb színdarabja Konstantinápoly elestéről szól. A látványos előadás a törökök végső ostroma előtti időszakot és a birodalom bukását dolgozza fel,
mindezt az utolsó császár, XI. Konstantin
szemszögéből. A darab gyönyörű és időtálló gondolatokat fogalmaz meg arról, mi
történik egy nemzettel, ha összefogás helyett az önös érdekek uralkodnak el az emberekben, és arra figyelmeztet, hogy a történelem megismételheti önmagát. A több
mint húszszereplős produkció jelmezeit és
díszletét Csík György tervezte, aki a játékteret a rá jellemző meghökkentő megoldásokkal tette élővé.
A Nagy Ho-ho-ho-horgász télen-nyáron című darabbal készül a színház az idei
évad második bemutatójára, amely december 8-án lesz, addig a színészek lelkesen próbálnak Kökényessy Ágival, a darab
rendezőjével. A Csukás István meséjéből
készült színdarab minden generáció számára kellemes kikapcsolódást ígér.
Temesi LászLó
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száraz miklós György

Amália és a zsiványok
Tegnap rám köszönt valaki az utcán.
– Ugye, nem ismer meg a Bundás nélkül? – mosolygott az idős, barett sapkás férfi, akivel valaha,
amikor még Kormos élt, köszönőviszonyban voltunk. Aztán belekezdett egy történetbe Amáliáról,
arról az öregasszonyról, aki már kölyök koromban is öregasszony volt, és akiről úgy tudtuk, két szappant tart a mosdókagylón: az egyikkel megmossa azt, amelyikkel azután megmossa a kezét.
Amália a szomszéd házban lakik. Nincs olyan környékbeli, aki ne ismerné a merev tartású, vékony
öreghölgyet. Télen-nyáron ódivatú, súlyos fekete kabátban jár, piszkafa lábát szaporán kapkodva siklani látszik a járdák felett. Időnként mulatságos dolgok történnek vele. Azt gondoltam, a barett sapkás férfi valami tréfás históriával akar traktálni, melyben az idős hölgy nevetség tárgya lesz, és belésajdult a szívem.
– A szeretet ünnepe van – mondtam –, ilyenkor azokon az embereken sem gúnyolódunk, akiket
máskor kinevetünk.
– Ez nem olyan történet – mondta a Bundás nélkül majdnem idegen mesélő. – Ez a történet a szeretetvágyról szól. Ha elmesélem, rögtön meg akarja majd írni.
– Az lehet – ismertem el. – Mindenki tudja, hogy a jó történeteket az élet írja, a rosszakat az írók.
– Ígérjen meg valamit – mondta váratlanul. – Ha a történetem elnyeri a tetszését, azonnal megírja.
Nem várja meg, míg kiszorítja egy másik.
Megígértem, de az nem volt elég.
– Ígérje meg azt is, hogy ha használni tudja a történetemet, beleírja a Bundás nevét. A feleségem
miatt. Szép karácsonyi ajándék lenne neki.
– Bundás jó kutya volt – mondtam. – Ha használni tudom a történetet, szerét ejtem, és legalább
ötször leírom a nevét.
Hogy így megegyeztünk, nem kérette magát tovább.
– Senki sem tudja, hány éves lehet, de mindenki tudja, hogy emberemlékezet óta egyedül él. A
suhancok is tudták ezt, akik becsöngettek hozzá. Nyikkanni sem volt ideje, megragadták, szájába
tömtek egy konyharuhát, és az egyik fotelbe kötözték. Amikor mindannyian megnyugodtak egy
kicsit, azt mondták, ha nem fog sikítozni, akkor kiveszik a szájából a rongyot, így aztán nem fullad meg, amivel mindenki jól jár. Aztán elbeszélgetnek arról, hogy hol tartja az ékszereit, a betétkönyvet, a készpénzt. Azt előre megmondja, mondta az egyikük, hogy ha visítozni kezd, akkor sót
tömnek a szájába, megverik, ijedtükben valószínűleg meg is rugdossák, megsütögetik a forró vasalóval, még az is előfordulhat, hogy mind a ketten megerőszakolják. Amihez ugyan nem éreznek
kedvet, de mit lehet tudni, mit hoz ki belőlük a rémület. Mit tesz isten, amikor kivették a szájából
a kendőt, Amália nem kiabált, hanem azt mondta: „Szegény kis csibéim, milyen igazságtalan az
élet. Borzasztó gyerekkorotok lehetett, ha így kell rátörnötök egy vénasszonyra.” Aztán megmondta, hol tartja a pénzt, a kevéske ékszert, a betétkönyvet, és megkérte a két csirkefogót, hogy ne gyűrjék össze a szekrényben a vasalt ágyneműt. A két melák a meglepetéstől megnémult. Amíg összeszedték az értékeket, Amália szegény árváknak nevezte őket, akik nem ismerték az apjukat, és akik
biztosan haraggal gondolnak az édesanyjukra, aki biztosan szerette volna a gyermekeit, ha az élet
nem ilyen igazságtalan. Végül felajánlotta a rablóknak, hogy összeüt gyorsan egy kolbászos omlettet. Addig erőszakoskodott, hogy tőle korgó gyomorral még senki nem ment el, hogy a végén valóban együtt tízóraiztak, elbeszélgettek életről, halálról, istenről, szeretetről. Mielőtt ismét megkötözték, és a szájába visszatették a rongyot, szavukat vette, hogy újra meglátogatják. És ha az a két svihák
négy órával később nem késel meg Kelenföldön két másik svihákot, aztán nem törnek ripityára egy
kocsmát, akkor ki tudja, mikor kapják el őket. Amália nem tett följelentést. Azóta, hogy a rendőrök
megszabadították, egyszer sem ingott meg. A két vagány mindent bevallott. Talán maguk sem hitték a dolgot. De ez Amáliát nem érdekli. Pénzről nem tud, a betétkönyvet és az ékszereket ajándékba adta. A fogadott fiainak. Akik talán meggondolatlan, de jóravaló fiúk.
A barett sapkás rám mosolygott.
– Rég találkoztunk – mondta –, pedig lesem magát egy ideje, mert el akartam mesélni ezt a történetet. Aminek még nincs is vége. Amália kivirult. Újra él. Ügyvédet fogadott, látogatásokra jár, készül
az örökbefogadási szerződés.
– Maga honnan tudja a részleteket?
– A feleségem rendőr – mondta, és figyelmeztetőn felemelte kesztyűs kezét. – Ne feledje az ígéretét. A Bundás legyen benne.

vizek ura
William Goldingról először mindig a Legyek ura jut eszünkbe.
Pedig számos remekművet írt
még. Hogy a Ripacs Martin közéjük tartozik-e? Nem tudom. Joggal kérdezhetik, hogy akkor miért
ajánlom önöknek. Nem tudom,
hogy remekmű-e, azt viszont tudom, hogy egy remek író igen érdekes könyve. Az Olcsó Könyvtár
sorozat 1980-as kiadású kötetének
ajánlójában azt találom, hogy Golding „életművének legtalányosabb
darabja”.
Lehet.
Én magam a Kígyónyelv vagy
a Látható sötétség című regényét
talán enigmatikusabbnak érzem,
a Ripacs Martinnak nem is a rejtelmessége ragad meg, hanem az
író igyekezete, amivel egy fuldokló hajótörött életének utolsó szakaszát próbálja leírni, lefesteni, olvashatóvá, vagyis láthatóvá tenni. Szinte ugyanazt a kínt, nehézséget, vergődést érzem, amit egy
megtorpedózott hajó talán egyetlen túlélője érezhet. Lázálom és
pokoljárás egyszerre. Az író „lefényképezi” és elénk tárja, amint
lepereg egy élet…
Izgalmas írói kísérlet és izgalmas olvasói feladat.
szmGy

William GoldinG
ripacs marTin
szépirodalmi KönyvKiadó, 1980
181 oldal
anTiKvárár
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Patikák és praktikák
Valaha minden kisebb és nagyobb közösségnek megvoltak a füvekhez értő mesterei. Mindegy, hogy garabonciásnak, csont- vagy hályogkovácsnak, füvesasszonynak, vajákos vagy gyógyító embernek, táltosnak, javasaszszonynak, orvosságos embernek vagy boszorkánynak hívták. Az indián varázsló, a tibeti orvos láma, a szibériai
sámán ugyanazt akarta, kapcsolatot tartani a felsőbb erőkkel, és a tudás hatalmával – a füvek, gyógynövények
és mindenféle főzetek, porok és csodás kotyvalékok erejével – gyógyítani az embert.

patika, 1910

Paracelsus írja – és vele együtt az összes
gyógyszerész, gombász és füvesember is
vallja –, hogy minden méreg és semmi
sem az. Csupán a mennyiségen múlik,
hogy valami méreg vagy gyógyszer-e.

A pásztor és a fű

László Gyula azt írja egy tanulmányában,
hogy tanúja volt annak, amikor egy ásatás melletti réten a régész zsineggel bekeretezett egy körülbelül két-három négy-

zetméternyi területet. Azután megkérte a
közelben legeltető öreg pásztort, hogy ülne le vele a fűbe, és venné sorjában a füveket, amit lát. Hogy melyik mire jó, melyiket melyik állat szereti, mikor sarjad,
mikor káros az egészségre és mikor jó.
A pásztor úgy két órát beszélt neki arról,
amire egy városi ember annyit mondott
volna: fű. Ezen persze csak az csodálkozik, aki elhiszi, amit gyakran állítunk, ha
a régi korok embereire gondolunk, hogy

milyen sokat tudunk mi, és milyen keveset tudtak ők, és hogy milyen rengeteg szót használunk mi, és milyen kevés
szóval éltek ők. (Hermann Ottó úgy százszázötven évvel ezelőtt a ló szőrének, sörényének és színének megkülönböztetésére közel 350 szót gyűjtött össze. A marha szőrének és színének megnevezésére
több mint 200 kifejezést, a terelés módjának kifejezésére pedig körülbelül 150
szakszót jegyzett fel.)
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Öngyógyító állatok

Richard Wagner Parsifaljában egy szép
tavaszi reggelen Gurnemanz lovag egy
ősz remete alakjában egyebek közt ezekkel a szavakkal köszönti az álmából ébredő csábító nőt, Kundryt: „Gyökért és
gyógyfűt mindenki magának szed, az erdei állat nyomán.” Az ember mindig is
megfigyelte az állatokat, kileste szokásaikat. Minden kutyatartó tudja, hogy állata
gyakran szabályosan legel, és nem mindig
legel egyformán. Előfordul, hogy hánytatásra használja a gyorsan, nagy mennyiségben lenyelt füvet, máskor kifejezetten
válogat, szálanként, alaposan elrágcsálva
nyel le egy-egy növényt vagy növényi darabkát. A vadon élő állatok is „gyógykezelik” magukat: fakérget rágnak, füveket,
leveleket keresnek, követ, földet, agyagot nyalogatnak, faágat, kérget rágicsálnak. Az állataikkal együtt élő pásztorok,
gulyások, kondások, a természetben élő
emberek, a pusztai ridegek, az erdei, vízi és lápi emberek régóta figyelik a közelükben mocorgó állatok öngyógyító szokásait. Azért, hogy szükség esetén maguk
is segíthessenek a beteg, sebesült állaton,
de azért is, hogy kitapasztalják, vajon ami
az állatnak jó, nem jó-e az embernek is.

A gyógynövényekről

Csedő Károly, a marosvásárhelyi egyetem professzora, híres gyógynövénykutató írja egy tanulmányában: „El kell
fogadtatnunk környezetünkkel, az országgal, a vidékkel, a szülőföldünkkel azt, hogy nem élhetünk növények,
gyógynövények nélkül.” Nála olvasom
azt a megdöbbentő adatot is, hogy a
„Föld lakosságának több mint 80 százaléka ma is a hagyományos gyógymódokkal, gyógytermékekkel kezeli mapatika, andrássy út, 1957

patika, anker-ház, 1950

gát”. Tudjuk, hogy léteztek és léteznek
babonák, túlhaladott, sőt káros, mégis újra és újra felfedezett gyógymódok. Azt is tudjuk, hogy a fegyvergyártás, a prostitúció, a dohány, ital, kábítószer és a szerencsejáték mellett a gyógyszeripar és általában az orvoslás a világ
egyik legjobban fizető üzletága. Mégis azt reméljük, hogy a gyógynövények
tudósának lesz igaza, amikor a következőket jósolja: „A gyógynövények státusa Európa jogállamaiban különböző,
és nincs rájuk vonatkozó egységes szabályrendszer. A növényalapú gyógyszerek jogrendszerének az európai egyesítése most van kialakulóban. Ez alapján
a gyógynövényeket az EU minden tagállamában azonosan kell majd kezelni. Az új rendelet alapján a szakértőkből álló csoport hagyománylistát készít
a gyógynövényekről, melyben valószínűleg helyet kaphatnak a nemzeti ha-

Fotók: Fortepan

gyományok alapján alkotott gyógytermékek is.”

Az Arany Oroszlántól a Szent Lélekig

Pest harmadik patikája a Terézvárosban,
az úgynevezett Phaller-házban nyílt meg
1786 tavaszán. A Király utca és a mai Kazinczy utca sarkán lévő gyógyszertár az
Arany Oroszlán nevet viselte, alapítója
Schwachhoffer Ignác volt. Sokszor változtatott helyet, 1832-től a Király utca 12.
szám alatt végre hosszan megállapodott.
Tulajdonosai voltak 1791-től Kuntzi János, 1796-tól Aichmüller Ferenc, 1800tól Müller Adolf és Mayer Terézia, 1804től a híres-neves Gömöry Károly, majd
özvegye, Borgsch Júlia és Leyritz Károly,
1853-tól Török József, 1897-től özvegye
és Török Sándor, 1914-től Török József Rt.
néven, majd 1925-től Szent Lélek Gyógyszertár Rt. néven működött.
mArek jánOS
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biztos alapokon
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 Teréz körúti gyrosos mellett szinte naponta elmegyek, és annak ellenére sem
éreztem késztetést soha leülni, hogy mindig tele van a terasz és belső helyiség is.
Most is kifejezetten csak a diós baklaváért
mentünk be, de annyira jól mutatott minden a pultban, hogy arra jutottunk, egy
próbát az étterem is megér.
A török személyzet nagyon kedves, és
az is kifejezetten szimpatikus, hogy próbálnak mindent magyarul elmagyarázni. A választék nem áll meg a gyrosnál
pitában vagy tányéron verziónál, itt minden van, mint a búcsúban. Levesek, saláták, húsok, rengeteg zöldséges étel. Az

ablakban sülő hússal mindig bajban vagyok, szó se róla, vendégcsalogató és
nagyon jól mutat, de ha arra gondolok,
hogy az egész körút pora rászáll, hát…
rögtön elmegy tőle a kedvem.
Szerencsére a pult zárt, és ott is van
bőven választék. A gyrossal itt természetesen nem lehet nagyon mellényúlni, vicces is lenne, ha így lenne. A rántott csirkemellet is eltalálták, az már egy kicsit érdekesebb, hogy egy adag két húst takar,
de nem két teljeset, hanem egy egészet
meg egyet elfelezve hozzátesznek. Hogy
ez miért van így, azt nem tudtam megfejteni, de lehet, hogy ránéznek a vendégre és eldöntik, hogy mennyit tud megenni. A sült krumpli sajnos nem volt jó választás. Bár berakták a mikróba, mielőtt
a tálcára tették, de még így is hideg maradt. És nem csak hideg, annyira sótlan
is, hogy szinte ehetetlen.
A csirkefasírt viszont nagyon finom
volt, nem rágós és kellően megpirították. Tzatzikit kértem mellé, az sem volt
rossz, bár nekem az sem mindennapos, hogy nem reszelik az uborkát, hanem kockákra vágják, de természetesen
ez nem rontott az ízén. A baklaváról pedig csak szuper jelzőket lehet mondani. Ugyan kicsit gejl és tömény cukor, de

AnTAlyA KebAb – TöröK éTTereM
1067 budapest, Teréz krt. 3.
Ízek, illatok, látvány
A hely szelleme
Személyzet
Ár/érték

10/9
10/7
10/9
10/10

ennyi bűnözés néhanapján jár az embernek. És az is mellette szól, hogy egy háromszög csupán, pont az a méret, amit
még komolyabb lelkiismeret-furdalás
nélkül be lehet vállalni.
Az étterem berendezése nem túl megnyerő, de ez egy önkiszolgáló egység,
nagy csodát nem kell tőle várni. Az árak
viszont nagyon kedvezők és lehet kisebb
adagot is kérni. A személyzet nagyon
kedves, és mellettük szól az is, hogy éjjel-nappal nyitva vannak. Aki török ízekre, illatokra, barátságos kiszolgálásra vágyik, annak az étterem kötelező.
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Rakott káposzta light

Hozzávalók: savanyú káposzta, csirkemell, zabpehely, 12%-os tejföl, olívaolaj,
pirospaprika.
Elkészítése: Tetszés szerinti savanyú káposztát előpárolunk egy kis vízen olaj
nélkül, közben sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. A csirkemellet ledaráljuk és
kevés olívaolajon megsütjük. Egy hőálló tálba alulra káposztát rakunk, erre jön
a darált csirkemell, majd zabpelyhet teszünk rá és ismét káposztát. Tetejére egykét teáskanál tejfölt tehetünk. Pirospaprikával meghintjük a tetejét, majd előmelegített sütőben addig sütjük, amíg a káposzta megpirul. A káposztás ételekhez
hasonlóan másnap újramelegítve még finomabb.

Káposztás lángos

Hozzávalók: 1 kisebb fej káposzta, 2 dkg
élesztő, 4 kanál tejföl, ½ kg liszt, tej, só,
olaj.
Elkészítése: A káposztát apróra vagdaljuk vagy megreszeljük, és bő olajon addig pároljuk, amíg sárgulni kezd. Az
élesztőt feloldjuk tejben és meleg helyre
tesszük. Amikor már felfutott, hozzáadjuk a liszthez és eldolgozzuk annyi langyos tejjel, hogy olyan legyen, mint a rétestészta. Sót is adjunk hozzá, majd beledagasztjuk a langyosra sült káposztát,
és letakarva mintegy 30 percig meleg helyen tartjuk. Végül ugyanúgy kisütjük,
mint a hagyományos lángost.

FőZZünk együTT…

káposztából
A káposzta nem a legnépszerűbb, de az egyik legegészségesebb zöldség. Külső levelei kiváló E-vitamin-források. A nyers fejes káposztában nagyon sok a C-vitamin,
emellett magas a vas-, a kálium- és a kalciumtartalma. Ezenkívül A-, B6-, B12-, D-,
E- és K-vitamin, az ásványi anyagok közül pedig mangán, réz, cink, foszfor és magnézium található benne. A káposztában van kén, ennek köszönheti jellegzetes illatát, valamint ez is segíti a szervezet baktériumokkal szembeni ellenállását. A jellegzetes illat mellett a káposztát nem kedvelők tábora a kellemetlen puffadásra szokott
panaszkodni, amit ez a zöldség előidéz. Ezen úgy lehet segíteni, hogy az első főzőlevét leöntjük, majd friss vízzel folytatjuk az étel elkészítését.
Kitűnő méregtelenítő, tisztítja a vért, a benne lévő vitaminoknak és ásványi anyagoknak köszönhetően segíti az agy és az idegrendszer működését. Nagyon változatosan felhasználható: frissen tehetjük salátákba, de akár leveseket is gazdagíthatunk
vele. A zsenge fejekből nagyon finom egytálételeket készíthetünk, dinsztelve kiváló
köret válhat belőle, de a rakott, csőben sült káposzta is nagyon finom, sőt különféle tésztákat is tölthetünk vele. A káposztát sok hasznos tulajdonságának köszönhetően 1984-ben ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete beválasztotta a világ
húsz legfontosabb zöldsége közé.

Amerikai káposztasaláta

Hozzávalók: 1 kisebb fej káposzta, 2 db
sárgarépa, ½ fej hagyma, 1 ek. só, 8 ek.
majonéz, 4 ek. tejföl, 4 ek. tejszín, 2 ek.
méz, 2 ek. citromlé, 1 mk. ecetes torma,
1 mk. őrölt fehér bors, ½ csokor petrezselyem.
Elkészítése: A káposztát, a sárgarépát és
a hagymát durván lereszeljük. Egy tálba
rakjuk, jól megsózzuk és 40 percet állni
hagyjuk. Ezután vízzel átmossuk, majd
alaposan kinyomkodjuk. Egy másik tálban összekeverjük a majonézt, a tejfölt, a
tejszínt, a mézet, a frissen facsart citromlevet és az ecetes tormát. Sóval, borssal
ízesítjük, valamint ízlés szerint megszórjuk a frissen aprított petrezselyemmel.
Az így kapott majonézes keveréket összeforgatjuk a zöldségekkel, és még legalább
1 órát állni hagyjuk, hogy az ízek összeérjenek. Sültek vagy grillételek mellé kínáljuk, de hamburger mellé és kiváló.
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A császárfiú álma –
Különleges mese a Kolibriben
A zenés mesejátékot Jókai Mór
A leaotungi emberkék című meséje nyomán Horváth Péter írta
és Novák János állította színpadra, aki egyúttal az előadás zeneszerzője is.
A történet szerint Csia Csingi császár
tizenöt esztendős, amikor apja halálával a nagy kínai birodalom trónjára lép.
A koronával együtt mindjárt feleséget is
kell vennie, ám ő a hagyománnyal szakítva nem engedi, hogy anyja, az özvegy császárné válassza ki a jövendőbelijét, hanem maga indul a keresésére.
Csia Csingi álmában többször megjelenik a messzi Leaotung tartomány hercegnője, és Liu-Liu is álmodik az ifjú
császárral. Szívükben szerelem ébred,
de vajon létezik-e az ismeretlen másik, bármilyen messze, a kínai császárság végtelen földjén? Sok nehézség után
egymásra találnak, az álmuk azonban
mégse válhat valóra…

„Míg Jókai műve csak a császárfiú
történetét mutatja be, mi a lány útját is
végigkövetjük. Így egyfajta tükörtörténetet jelenítünk meg a színpadon” –
árulta el Novák János, aki azért is tartja izgalmasnak ezt a darabot, mert Jókai egyedülálló, kínai témájú történetének színreviteléhez az augusztus
végén Pekingben megrendezett Assitejvilágtalálkozón szerzett friss élményeiből is meríteni tudott.
A hétéves kortól ajánlott előadásban
sokféle hagyományos kínai zene és ének
hangzik el, a művészek klasszikus kínai
hangszereket szólaltatnak meg, és a kínai árnybábozás is megjelenik a kézi- és
óriásbábok mellett. Az alkotók különleges atmoszférájú, látványos előadással
szeretnék meglepni a gyerekeket.
A főbb szerepeket Nizsai Dániel,
Michl Juli mv., Török Ági és Szívós Károly játssza. Az előadás báb-, jelmez- és
látványtervezője Orosz Klaudia, a mozgástervező Lakatos János, a zenei veze-

tő Kecskeméti Gábor, a szcenikus Farkas István. Novák János rendező munkáját Hajsz Andrea segíti.

KARÁCSONYI

CIRKUSZI�
ELŐADÁS

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata és
a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonproﬁt Zrt.
díjtalan karácsonyi előadással várja a VI. kerületi gyermekeket és családokat
2018. december 15-én, szombaton 11 órakor
a Fővárosi Nagycirkuszba.
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Kézművesprogram a szülőkkel

márton-napot ünnepeltek az ovisok
A Márton-napi népszokások egyrészt az év
végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, amely
szerint Szent Márton egy libaólban próbált
elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták a gágogásukkal.
A kerület oktatási intézményeiben szinte kivétel nélkül ünneplik e jeles napot. A Fasori
oviban kézművesprogram előzte meg a hagyományos lámpás felvonulást, amelyhez a
gyerekek szüleik segítségével készítették el a
saját lámpásaikat.
A Kincseskert ovisai egész héten ünnepelték a Márton-napot, libás és tökös témahéten belül. A pedagógusok elmesélték
a kicsiknek a nap történetét. Sütőtököt sütöttek és kacsazsíros kenyeret ettek. A hét
zárásaként a Batyuszínház Vasalómesék
előadását nézték meg Konta Nelli színvonalas előadásában.

A hagyományos
lámpás felvonulás

Konta Nelli
előadása

24 életmód
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Fűszernövények otthon

A fűszernövények legnagyobb
előnye, hogy nem szükséges
hozzájuk óriási kert, a teraszon
vagy az ablakban is nagyon jól
érzik magukat. Így aztán számos
fűszer kéznél van a főzéskor, és
látványnak sem utolsó a sok változatos zöld növény.
A petrezselyem könnyen termeszthető
növény. Külső leveleit gyakran kell szedni,
hogy a belsők szépen kifejlődjenek. Nincs
napfényigénye, de érzékeny a talaj kiszáradására, ezért gyakran kell öntözni. Tavasztól késő őszig ültethető. A magoknak hoszszú időre, akár 6-7 hétre is szükségük van
a kicsírázáshoz. Frissen és szárított állapotban levesekhez, töltelékek, főzelékek, főtt
és pirított burgonya, tojásételek, saláták
ízesítésére, liba, kacsa, csirke sütésekor és
ételek díszítésére használjuk. Inkább a kész
ételhez adjuk, mert nemcsak az aromáját,
de a vitamintartalmát is elveszíti, ha hőhatás éri. Levele elrágcsálva kiválóan tisztítja
a légutakat. A szára is ehető, ami intenzívebb ízű, mint a levelei.
A bazsalikom eredetileg Dél-Ázsiából, Perzsiából, Afrikából került Európába, és itt is kedvelt, egynyáriként termesztett kerti, cserép- és fűszernövény
lett. Jellegzetes illatú és dús aromájú, színe zöld, virága pedig fehér színű. Mind-

össze egy évig él. Kifejezetten igényli a
meleget és a napfényt. Ha nagyon hűvös
éri, tönkremennek a levelei. Már ősszel
érdemes bevinni a lakásba és folyamatosan visszavágni a hajtásait. A szárazságot rosszul viseli, ezért folyamatos öntözést igényli. Fanyar illatú, pikánsízű fűszernövény, ami illóolajat, cseranyagot,
szaponint és keserű anyagot tartalmaz.
A zöld növényi részekben sok a C-vitamin. Igen sokoldalúan használható: levesek, főzelékek, saláták, szószok, pácok, sültek, mártások, darált húsok, halételek, kolbászáruk, növényi ecetek, ecetes és vizes uborka ízesítéséhez, gyógytea
készítésére. Főtt ételekhez a főzés utolsó
perceiben kell hozzáadni. Íze a legjobban
citrommal és fokhagymával kombinálva
érvényesül.
A rozmaring könnyen termeszthető a
kertben és virágcserépben egyaránt. Tetszetős és illatos leveleinek köszönhetően dekorációként is kiválóan mutat. Mivel termesztése igen könnyű, gyakran ajánlják kezdő
kertészeknek. Dugványról vagy magvakkal
szaporítható. Ha a magvakat akarjuk elvetni, előbb áztassuk vízbe őket néhány órára.
A legjobb, ha előbb bent ültetjük el a magokat 6-8 héttel a fagy beállta előtt, hogy felgyorsítsuk a csírázási folyamatot. A teljes
napfényt vagy a félárnyékot kedveli. Sütéshez, grillezéshez ideális, de szörpöt és ece-

tet is készítenek belőle. Számos kedvező tulajdonságának köszönhetően az egészségre
is kitűnően hat.
Az oregánó előssorban a pizzák fűszereként terjedt el, de ennél jóval sokoldalúbb növény. A friss oregánó a spenóthoz, a leveles zöldségekhez hasonlóan kiváló rostforrás. Magas vas-, mangán-, kalcium-, kálium- és C-vitamin-tartalma van,
valamint omega–3 zsírsavak is találhatók
benne. Antibakteriális tulajdonságokkal
rendelkezik, az oregánóból készült tea (1
tk. oregánó, 2 dl forró víz) görcsoldó, étvágygerjesztő, segíti az emésztést. Enyhíti
az influenzás, megfázásos tüneteket, köhögéscsillapító hatása is van. Kis mennyiségű
oregánóolajjal kezelhetők a bőrproblémák,
gombásodás és korpa ellen is használható.
A menta egy jól ismert, a mindennapokban is igen gyakran használt fűszer- és
gyógynövény, amelynek minden háztartásban jelen kellene lennie. Nem igényel
különleges gondoskodást, csupán világos,
napos helyre van szüksége. Időnként érdemes visszavágni és rendszeresen kell öntözni. A mentából készült teának görcsoldó hatása van, de koktélok és ételek ízesítésére is alkalmas. Kiváló emésztési problémáknál, elmulasztja a haspuffadást, de
hányinger esetében is segít. Teáját fejfájás
ellen is érdemes bevetni, nem csak nyugtat, frissít is.

Terézváros 2018. november 15. hivatalos verzió 25

A garancia ii.
Ez a cikk a mindennapokban annyira gyakran emlegetett garanciával foglalkozik. Egyszerűnek látszik a kérdés, de mindjárt meglátjuk,
hogy nem is annyira könnyen emészthető. A cikksorozat előző részében foglalkoztunk a garancia körüli fogalmak értelmezésével, a jótállás és a szavatosság elhatárolásával, a hibás teljesítéssel, valamint a
jótállás elemzésével, tartalmával. Most térjünk rá a szavatosság részletszabályaira.
Szavatosság

A szavatosság szó már a régi magyar nyelvben is fellelhető, nem is feltétlenül kizárólag
jogi tartalommal, hanem egyfajta társadalmi
vagy becsületen alapuló felelősségként, amit
akkor használtak, ha valaki valamit magára
vállalt. Hogy innen került-e be a szó a törvénykönyvekbe és a jogi nyelvbe, valószínű,
de nem tudhatjuk. Nézzük, mit is jelent ma
a szavatosság. A hatályos jogi szabályozásunk a szavatosság két nagy csoportját ismeri, a kellék- és a termékszavatosságot. Mindkettő a hibás teljesítéshez kapcsolódik, azaz
amikor az egyik fél (tipikusan az eladó) nem
a megállapított minőségi követelményeknek
megfelelően teljesít. A törvény előtérbe helyezi a fogyasztót (azaz az olyan személyt, aki
a gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül köt szerződést), és úgy rendelkezik, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely
e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó
hátrányára tér el. Cikkünk szempontjából a
szavatosságot most fogyasztói szemszögből
vizsgáljuk, és nem térünk külön ki a cégek
egymás közötti ügyleteire.

Kellékszavatosság

Ez lényegében azt jelenti, hogy bármilyen
termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett
(a termék eladója vagy a szolgáltatásnyújtást
teljesítő fél) a termék hibájáért kellékszavatossági felelősséggel tartozik. A korábban leírtakra tekintettel azt meg kell itt jegyeznünk,
hogy ez a felelősség a vásárláskor a termékben már meglévő hibák miatt áll fenn. Vagyis a szerződésekben az eladó ezen felelősségét csakis a termék (szolgáltatás) olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már
megvan a termékben a vásárlás pillanatában
is, csak akkor még nem felismerhető. Kijelenthetjük, hogy az eladó kellékszavatossági
felelőssége objektív, vagyis az független attól,
hogy tudta-e, hogy hibában szenvedő termé-

ket adott el vagy sem. Ez azt jelenti, hogy a
jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a
vevővel szemben.

A vevőt megillető jogok

Ha már megtörtént a baj, vagyis szükség van
a szavatosság érvényesítésére, a vevő, azaz a
jogosult igénye alapján kijavítást vagy kicserélést igényelhet. Ez alól kivétel, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek (eladónak) –
másik kellékszavatossági igény teljesítésével
összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a
szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági
jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő
határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve
kell elvégezni. Lehetőség van az ellenszolgáltatás arányos leszállításának igénylésére
is, sőt a hibát a vevő a kötelezett költségére
maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. Ha ezek a lehetőségek nem megoldhatók,
a vevő a szerződéstől elállhat, különösen akkor, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem
tud eleget tenni vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz, vagy kicseréléshez fűződő érdeke
megszűnt. Ez az elállási jog nagyon erős jogosítvány a vevő kezében, ezért érdemes nem
ezt előtérbe helyezni, hiszen ez a drasztikussága miatt gyakran vezet bírói jogorvoslati út
igénybevételéhez a kötelezett részéről, ahol
szinte nagyító alatt vizsgálják azt, hogy feltétlenül szükség volt-e az elállásra. Egyébként a
bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de
nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog
teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik. Természetesen jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a tárgyalások
a felek között nehezen zajlanak, a jogosult a
választott kellékszavatossági jogáról másikra

térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az
áttérésre a kötelezett adott okot vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Határidők

A vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel (eladóval) közölni. A törvény alapján – kedvezve a fogyasztónak – a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés
késedelméből eredő kárért a jogosult (vevő)
a felelős. A kellékszavatosság idejét is lezárja a jogszabály, hiszen nem lehet időtlen időkig terhelni ezzel az eladót. Az előírások szerint a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül
el. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év
alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek
rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. Ha
a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek
az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett
részére a kellékszavatossági igény elévülése újrakezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra
az esetre is, ha a kijavítás következményeként
új hiba keletkezik.

Költségek

A törvény szerint a szavatossági kötelezettség
teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet, tehát az eladót vagy a vállalkozást terhelik. Kivétel az az eset, ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott,
a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a
jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett
vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
dr. mogyorósi sándor jegyző

26 programok Terézváros 2018. november 15.

„Zenegyerekeknek”
6 éves korig ajánlott

Szerdánként 9.30-10.10 és november 17.,
december 1., szombat 10.00-10.40
A Mikulás látogatása december 5-én.

Foglalkozásvezető: Juhász László

Jegyár: 600 Ft/fő, a 2. kísérőtől 300 Ft;
terézvárosiaknak 300 Ft/fő

Babatopogtató

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
A Mikulás látogatása december 5-én.
Jegyár: 600 Ft/fő, a 2. kísérőtől 300 Ft;
terézvárosiaknak 300 Ft/fő

Meséről mesére

Családi délután zenével, tánccal, kézi ügyeskedéssel

2018. november 17., szombat 16.00-18.00
Csipkerózsika
Házigazda: Lengyel Szabolcs Micsi és Hoffner Nikolett,
Triola Gyerekvilág
Jegyár: 800 Ft/fő; családi jegy 2000 Ft; 500 Ft/további fő
Terézvárosiaknak: 400 Ft/fő, családi jegy 1000 Ft;
250 Ft/további fő

Eötvös10 néptánccsoport

Óvodásoknak: szerda 16.00-17.00
Kisiskolásoknak: hétfő és szerda 17.00-18.00
Próbavezetők: Both Eszter és Verhóczki Milán
Jelentkezés folyamatosan: urban.judit@eotvos10.hu; 690-0978

Táncolda

Családi táncház 7 éves korig

2018. november 30., 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
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„ElőadáSOKK”

Tázló klub

Veled maradok! - A hosszú távú kapcsolatok titkai
dr. Belső Nóra pszichiáter előadása

19.00−20.00 Csángó tánckurzus
20.00-21.00 Zenés beszélgetés Hodorog Andrással
21.00−00.30 Táncház: Korinda, Tázló

2018. november 19., hétfő - 18.30
2018. december 12., szerda - 18.30
Szerelem és szexualitás idős korban dr. Jászberényi József geronto-andragógus előadása
Jegyár: 1600 Ft; nyugdíjas/diák/pedagógusjegy 1200 Ft;
terézvárosiaknak 800 Ft

HolddalaNap koncert és népek
táncháza
2018. november 24., szombat
19.00-20.30 HolddalaNap koncert
20.45-23.00 Népek táncai táncház
Jegyár: 2200 Ft

Dokumentumﬁlmklub

2018. november 26., hétfő 18.00
Tervek nélkül semmik leszünk
Rendező: Osgyán Gábor

2018. november 30., péntek

2018. december 14., péntek
19.00−20.00 Tánctanítás
20.00−21.00 Zenés beszélgetés a Mentés Másként
Együttessel
21.00−00.30 Táncház: Mentés Másként, Tázló
Jegyár: 800 Ft, diák/nyugdíjas/terézvárosi 500 Ft
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Csoóri Sándor Alap támogatásával jött létre.

Útibeszámolók
2018. december 3.,
hétfő 18.30

Hátizsákkal a Tűzföldig Female Yeti utazóblogger előadása
Jegyár: 1200 Ft; nyugdíjas/diák/pedagógusjegy 800 Ft;
terézvárosiaknak 600 Ft

2018. december 10., hétfő 18.00
Egy nő fogságban
Rendező: Tuza-Ritter Bernadett
Jegyár: 500 Ft

Nosztalgia táncklub

2018. november 27., kedd 15.00 Bakacsi Béla
2018. december 11., kedd 15.00 Kristály duó
Jegyár: 500 Ft, terézvárosi nyugdíjasoknak 250 Ft

Rózsakunyhó Alkotóműhely
Én oda merem adni az unokámnak
2018. november 27., kedd 19.00
Előadó: Szabó Péter, noszlopi vendéglős
Jegyár: 900 Ft, nyugdíjas/diák/terézvárosi 450 Ft

Szenior Akadémia

2018. november 29., csütörtök 15.00
Párkapcsolati típusok és problémák időskorban
dr. Jászberényi József főiskolai tanár, felnőttképzési
igazgató előadása
A részvétel díjtalan.

Digitális Agóra

Válogatás a II. Nemzetközi Digitális Művészeti
Triennálé anyagából
A kiállítás díjtalanul megtekinthető 2019. január 6-ig
(kivéve dec. 3-án) hétköznap 14.00-19.00 között.

Képzőművészeti kalandozások
Görbe Márk művészettörténész előadássorozata

2018. december 6., csütörtök 18.30
Freskók, szekkók és pannók - A XIX. századi magyar
falképfestészet
Jegyár: 800 Ft; nyugdíjas/diák/pedagógusjegy 600 Ft;
terézvárosiaknak 400 Ft

Hatker hatkor - helytörténeti klub
2018. december 11., kedd 18.00

Meg nem valósult építészeti tervek és ötletek
Terézvárosban
Maczó Balázs várostörténész, klubvezető előadása
Jegyár: 400 Ft, helytörténeti klubkártyával díjtalan

KORCSOLYAPÁLYA
MEGNYITÓ A HUNYADI TÉREN

Terézváros önkormányzata az ünnepek alkalmából korcsolyapályává varázsolja át
a Hunyadi téren található sportpályát. December elejétől február közepéig ingyenes
korcsolyázási lehetőséget biztosítunk a VI. kerületi lakosok részére.
A korcsolyapálya ünnepélyes megnyitójára szeretettel várjuk
önt és kedves családját

a Hunyadi térre
2018. november 29-én, csütörtökön 12 órára.
Ebből az alkalomból a téli álom a jégen című jégtáncelőadást láthatják
az ute korcsolyaszakosztályának előadásában.
Meleg italokról az önkormányzat gondoskodik.

