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alpolgármester

Polgármesteri Hivatal,
eötvös u. 3., v. em.

előzetes időpont-egyeztetés
a (06-1) 351-8938-as számon

áNTsz
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előzetes időpont-egyeztetés
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országgyűlési képviselő
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Budapest főváros Kormányhivatala
vi. kerületi Hivatala Kormányablak
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Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd 8.00–
17.00, szerda 8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 8.00–14.00.

Terézvárosi polgármesteri Hivatal
1067 budapest, eötvös utca 3.
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Az állandó bizottságok elnökeinek,
tagjainak névjegyzéke
pénzügyi és jogi bizottság

Heltai László elnök, czuppon zoltán zsolt alelnök,
Hegyi András József, Lindmayer viktor, dr. szili
Kovács Tibor, Polló Károlyné, Juhász benedek,
onódi ákos, bartha salima szilvia

városgazdálkodási és
környezetvédelmi bizottság

czuppon zoltán zsolt elnök, matokanovic
Lídia alelnök, császárné csóka Ilona, dohány Gábor,
Lindmayer viktor, Nyíri Gábor, Juhász Tímea, K. Nagy
Imre, Takács balázs

Humán bizottság

császárné csóka Ilona elnök, dr. szili Kovács
Tibor alelnök, Hegyi András József, matokanovic
Lídia, Wizer László ernőné, mihályfi mária, bencsik
zoltán, soós Andrea
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foTópályázaT a Terézváros magazinban
a hónap fotója címmel pályázatot hirdetünk. Örökítse meg
kedves kerületi helyét, pillanatát és küldje el nekünk (terézváros szerkesztősége, 1067 Budapest, eötvös utca 3.,
fotopalyazat@terezvaros.hu). a legjobb képeket közöljük
és vásárlási utalvánnyal jutalmazzuk.
(a közléshez 300 dpi felbontású képekre van szükség.)

Tisztelt
terézvárosiak!
Advent van, a várakozás ideje, amikor a
keresztény világ a Megváltó születésének
ünnepére készülődik. Az önkormányzat a maga eszközeivel igyekszik széppé
és maradandóvá tenni ezt az időszakot:
megnyitottuk a jégpályát a Hunyadi téren, felgyulladt a kerület utcáin az ünnepi díszkivilágítás, áll a karácsonyfa a Teréz-templom mellett, s a Hunyadi tér is
ünneplőbe öltözött.
Az év vége az ünnep mellett a számvetés ideje is, amikor sorba vesszük a
mögöttünk maradt hónapokat és beszámolunk arról, hogy mit végeztünk. Az elmúlt évekhez hasonlóan a Terézvárosi Kalendáriumban olvashatják majd az
önkormányzat beszámolóját, az érdekes
és hasznos olvasnivalókkal teli kiadvány
január elején eljut minden kerületi lakos
postaládájába.
Nagyon fontosnak tartom, hogy
az önkormányzat tevékenységének,
gazdálkodásának eredményeit a kerület valamennyi lakója a mindennapjaiban is érezze. A képviselő-testület novemberben döntött a támogatási rendszerünk változásáról, januártól számos támogatás mértéke
emelkedik és bővül a kedvezményezettek köre. Ezekről az év elején tájékoztatni fogjuk mindannyiukat.
Végezetül az önkormányzat és a polgármesteri hivatal dolgozóinak nevében
áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánok önöknek!
Hassay zsófia
polgármesTer
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A Hirdetések
felAdHAtók
A sAjtóirodán:
Telefon: 06 1/342-0905,
2451-es mellék
E-mail: sajto@terezvaros.hu
ApróHirdetések
felvétele:
VI., Eötvös utca 3., recepció,
hivatali nyitvatartási időben.
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Az uTE korcsolyaszakosztálya
adott sokszínű műsort

megnyílt a jégpálya a Hunyadi téren
Az Újpesti Torna Egylet sokszínű és látványos műkorcsolya-, jégtánc- és
szinkronkorcsolya-bemutatójával nyílt meg a jégpálya a Hunyadi téren
november 29-én. Az esténként kivilágított, jó minőségű pályát a februári
zárásig a terézvárosi gyerekek és felnőttek ingyen használhatják.
Cseppet sem zavarta a didergős, hideg idő a
Hunyadi téri korcsolyaszezon nyitányára érkezőket, akiket a hagyományokhoz híven az
idén is Hassay Zsófia polgármester köszöntött. Szavaiból kiderült, a jégpálya használatának rendje ebben az esztendőben sem változik, délelőtt a kerületi óvodásokat, iskolásokat,
délutántól pedig – felső korhatár nélkül – azokat a Terézvárosban élőket invitálja nagy szeretettel az önkormányzat, akik szívesen korcsolyáznának egy kicsit.

Az önkormányzat igyekszik a telet, az adventet és a karácsonyt is emlékezetessé és
széppé varázsolni: december 1-jén az Avilai
Nagy Szent Teréz-templom mellett, a polgármesteri hivatalban felállítja mindenki karácsonyfáját, az Andrássy úton, a Teréz körúton
pedig kigyúlnak az ünnepi fények.
Téli álom a jégen címmel mutatta be a kifejezetten erre az alkalomra készített műsorát az
UTE korcsolyaszakosztálya. A fellépők között
a legkisebbek és a rangos versenyeken ered-

Hassay zsófia polgármester

ményeket elérő növendékek is helyet kaptak.
Nagy sikert arattak a különböző stílusú produkcióik.
Terézvárosba szán helyett most is korcsolyán érkezett a Mikulás, aki rosszcsont segítőjével ajándékokat osztott a jelenlévő gyerekeknek. Az önkormányzat munkatársai sem
érkeztek üres kézzel, forró teával, pozsonyi
patkóval és hókiflivel kedveskedtek a vendégeknek. A megnyitó után a diákok boldogan
vették birtokba a jégpályát.
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Vedres Noémi edző Nagy örömünkre
szolgál, hogy harmadik éve
szakosztályunk nyithatja meg a terézvárosi jégpályát. Nagyszerű dolog, hogy
a kerület telente megépíti ezt a pályát, hiszen ezzel
azon túl, hogy lehetőséget
teremt a testmozgásra, magát a sportágat
is népszerűsíti. A rendszeres korcsolyázás a
gyermekek életében nemcsak jó szórakozás
és kikapcsolódás, de akár egy sportpályafutás
kezdete is lehet. A szakosztályban mindenesetre szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen korcsolyázik és kipróbálná magát komolyabb szinten is. A műsor összeállításánál arra törekedtünk, hogy megmutassuk, a
korcsolyázás milyen változatos és izgalmas
sportág.

szombathelyi eszter műkorcsolyázó
Nagyon jól éreztem magam a jégen. Kétéves koromban édesapám tanított
meg korcsolyázni. bár még
csak 23 éves vagyok, de elmondhatom, több mint
két évtizede erről szólnak a mindennapjaim. Junior és felnőtt országos bajnok vagyok, de nagyon szeretnék kijutni egy Universiadéra. Ha majd egyszer befejezem a versenyzői pályafutásomat, akkor pedig edzőként és koreográfusként szeretnék
dolgozni. számomra a jég az élettér, a korcsolyázás pedig egy életforma. el sem tudom
képzelni az életemet e nélkül. mindent szeretek a korcsolyázásban. szeretem előadni a
megtanultakat, nagyon jó érzés, ha a nézők
élvezik az előadásomat. Legyen szó edzésről vagy versenyről, mindig teljes szívemből és
örömmel korcsolyázom.

a gyerekek
birtokba vették
a jégpályát

richter Péter, a derkovits Gyula Álta-

a mikulás és segítője
korcsolyán érkezett

Néhány hasznos tudnivaló
A Hunyadi téren kialakított 15 méter széles, 26 méter hosszú és 10 centi vastag, a hőmérséklettől
függetlenül kifogástalan jégfelületű korcsolyapálya 2019. február közepéig áll a terézvárosiak rendelkezésére. esténként a világítás mellett zeneszó teszi hangulatosabbá a korcsolyázást, a pálya közepén pedig Terézváros címere világít át a jégen. A korcsolyapálya melletti faházikóban lehet
korcsolyát bérelni, vagy ha szükséges, élezni. Lakcímkártyája felmutatásával a pályát ingyenesen
használhatja minden Terézvárosban élő, illetve a kerületi intézmények tanulói diákigazolványuk
vagy az intézmény vezetője által kiállított igazolásuk bemutatásával. A jégpálya díjtalan használatára jogosultak a kerületi intézmények dolgozói és családtagjai is. A pálya naponta 8 és 20 óra között tart nyitva. reggel 8-tól 12 óráig a terézvárosi intézmények gyermekcsoportjai, 12-től záróráig
pedig a városrész lakói, hétvégén, ünnepnapokon és a téli szünetben pedig a terézvárosiak bármely
időpontban használhatják a korcsolyapályát.

lános iskola tanulója Óvodáskoromtól kezdve korcsolyázom. egy ideig jártam hokizni, de már abbahagytam. Amióta van
a Hunyadi téren ez a pálya, ha nem is mindennap, de hetente legalább egyszer, kétszer kijövök korizni.

leiszter flóra, a derkovits Gyula Általános iskola tanulója mivel nagyon szeretek korcsolyázni, örülök, hogy
az iskolához közel lett ez
a jégpálya. Korcsolyázni jó, mert az ember teljesen felszabadul közben, ahogy mondani szokták, ki tudja engedni a gőzt.
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Lezárultak az őszi tanfolyamok
Az oklevelek átadásával zárultak
december 3-án az idei őszi tanfolyamok az Eötvös10-ben.
Ahogyan az már lenni szokott, a terézvárosi lakosoknak az idén ősszel is lehetőségük
volt ingyenesen részt venni az önkormányzat által szervezett és finanszírozott tanfolyamokon. A vállalkozó kedvű felnőttek
angol és német nyelvet, valamint számítástechnikai ismereteket tanulhattak, majd sikeres vizsgát követően oklevelet vehettek
át a záróprogramon.
Mint megtudtuk, ezúttal számítástechnikából huszonegy, angol nyelvből harmincnyolc, németből pedig huszonnégy
jelentkező zárta sikeresen a félévet. Voltak,
akik párhuzamosan több oktatáson is részt
vettek, s olyanok is szép számmal akadnak,
akik évek óta ott vannak az ingyenes tanfolyamokon – ezt már Bundula Csaba alpolgármestertől tudták meg az ünnepélyes záróesemény vendégei.
Az alpolgármester elismerően szólt
mindazokról, akik időt és energiát áldozva, felnőtt fejjel is vállalkoznak a tanulásra.
A tanfolyamokra pedig nem csupán jelentkeznek, de – a kitartó munka eredményeként – sikerrel be is fejezik azokat.
Az esemény az oklevelek átadásával zárult. Az alkalmat az Erkel Ferenc Általános
Iskola alsó tagozatosaiból álló Ferkelencke
Gyermekkar tette még emlékezetesebbé.

A tanfolyamot sikeresen elvégzők
Bundula Csaba alpolgármestertől
kapták meg az ezt igazoló oklevelet

Dr. BArsi AnDrás nyugdíjas állatorvos

MArtikán BeAtrix pedagógus, iskola-

Gyerek- és tinédzser koromban tanultam németül, sőt az egyetemen is ezt
választottam második idegen nyelvként. Aztán a fiam is németül tanult, neki
is segítettem, viszont azóta nem foglalkoztam ezzel. Ugyanakkor nagyon érdekelnek a nyelvek,
itt végeztem el az angoltanfolyamot is olyan
szintig, ami „elvitt” a nyelvvizsgáig. már hét
éve nyugdíjban vagyok, nem akartam, hogy
elbutuljak, ezért vettem részt örömmel a némettanfolyamon is, amelyen már a harmadik
szintig jutottam el.

igazgató ebben az évben
már harmadszor indul némettanfolyam Terézvárosban az önkormányzat
szervezésében, aminek
német szakos tanárként
nagyon örülök. Jó érzés
és kellemes dolog felnőtteket tanítani. Azt gondolom, a terézvárosiak is nagyon várhatták már a némettanfolyam elindítását, hiszen az első szemeszter
is kimondottan magas létszámmal indult, és
most is – amikor már a harmadik féléve tanuljuk ezt a nyelvet – tizennyolcan jelentkeztek ebbe a csoportba.

tájékOztAtó
a 2019. évi várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról
Felhívjuk minden terézvárosi gépjármű-üzembentartó figyelmét, hogy a lakossági várakozási hozzájárulások kiadására a Budapest Vi. kerület, szófia utca 7. szám
alatt kialakított ügyfélszolgálati irodán kerül sor. Az ügyfélszolgálati iroda 2019. január 2-án szerdán 10.00-kor kezdi meg működését, és 2019. január 31-én csütörtökön
18.00-kor fejezi be azt.
nyitvatartási idő:
hétfő: 8.00–18.00, kedd: 10.00–18.00, szerda: 8.00–16.00,
csütörtök: 10.00–18.00, péntek: 8.00–13.00.
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a parkolási engedély átvételekor sárga
csekkes, vagy bankkártyás fizetési mód közül választhatnak. ügyintézőinknek nem áll
módjukban készpénzt elfogadni.
A kérelemhez szükséges bemutatni a hozzájárulás jogosságát igazoló eredeti dokumentumokat, vagy meghatalmazással történő ügyintézés esetén azok másolatait (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, érvényes forgalmi engedély, szükség esetén
a munkáltató és a munkavállaló megállapodása a gépjármű kizárólagos használatba
adásáról, aláírási címpéldány, lízing-, illetve bérleti szerződés, gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása). személyenként egy, lakásonként maximum kettő lakossági várakozási hozzájárulás adható ki, az első hozzájárulásért csak
a költségtérítés 1920 Ft-os díját kell megfizetni. A második gépjárműre kiadott hozzájárulás esetében ezenfelül várakozási díj is fizetendő.

Amennyiben lakásonként két gépjármű lakossági várakozási hozzájárulása iránt is érkezik kérelem, a jogosultaknak nyilatkozniuk kell arról, hogy melyik gépjármű minősüljön az elsőnek és a másodiknak. egybehangzó írásbeli nyilatkozat hiányában várakozási hozzájárulás nem adható ki. A matrica a kiadás napjától a következő év január 31-ig
érvényes.
A gazdálkodói, az egészségügyi és az ideiglenes (szervizelés, javítás idejére kiadható)
várakozási hozzájárulások ügyintézése hivatali ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (eötvös utca 4.) történik. Az Operaház környékén
mint védett övezetben állandó lakcímmel rendelkező lakosok lakossági várakozási,
lakossági behajtási, valamint lakossági behajtási-várakozási hozzájárulásainak kiadását szintén a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája végzi. 2019 februárjától a lakossági várakozási hozzájárulások ügyintézése is a Polgármesteri Hivatal eötvös u. 4.
szám alatti helyiségében történik.
Amennyiben a kérelmező természetes személy lakossági várakozási hozzájárulást igényel, valamint a kérelmező az érintett gépjármű üzembentartója Terézvárosban állandó lakcímmel rendelkező lakos; és egy állandó lakcímen egy autóra kérnek csak engedélyt, a 2019. évre vonatkozó lakossági várakozási hozzájárulás iránti kérelem 2019.
január 2. napjától postai, illetve elektronikus úton is benyújtható. A kérelem beadásánál legyenek figyelemmel arra, hogy a lakossági várakozási hozzájárulás elbírálási határideje 15 munkanap.
A lakossági várakozási hozzájárulás a terézvárosi önkormányzat tulajdonában álló
közterületeken, valamint a király utca mindkét oldalán és a Bp. Vii. kerületben a király utcára merőleges utcákban az első keresztutcáig terjedő várakozási területeken
díjmentes és időtartam-korlátozás nélküli várakozást biztosít.
Az ügyintézéssel kapcsolatos további információk, a várakozási hozzájárulások kiadásának feltételei a www.terezvaros.hu honlapon érhetők el.
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vetélkedő az embermentő emlékére
November 27-én Terézvárosban
rendezték meg a Wallenberg nyomán című országos, felmenő rendszerű vetélkedő budapesti elődöntőjét.
A Raoul Wallenberg Egyesület és Alapítvány
által életre hívott verseny fővárosi elődöntőjét első alkalommal tartották Terézvárosban, a
Budapesti Vendéglátóipari és Humán SzC Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Rippl-Rónai utcai épületében.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen elsőként az intézmény igazgatója, Gavallérné Kancsal Ágnes köszöntötte a jelenlévőket, közöttük is a zsűri tagjait. Mint megtudtuk, a versenyt Raoul Wallenberg születésének évfordulója kapcsán hirdették meg először, s ez már a
tizedik alkalom, hogy a magyarországi és határon túli középfokú oktatási intézmények tanulói összemérhetik tudásukat.
A svéd származású Raoul Wallenberg azon
kevesek egyike volt, aki a nácizmust és a komDiószegi DáviD, a győztes csapat tagja A
nyíregyházi bethlen Gábor
Gimnázium tanulójaként
vettem részt a versenyen.
Háromfős csapatunknak
a band of brothers nevet
adtuk, mert mondhatom,
szinte testvéri a kapcsolatunk a fiúkkal. sokat készültünk a versenyre az iskolában, otthon, közösen és egyénileg is. sok témakörben el kellett mélyülnünk. A második világháború mellett ilyen volt a holokauszt, az embermentő
tevékenység, a zsidóság története, Izrael állam létrejötte és megerősödése is. élveztem
a felkészülést és nagyon örülök az első helynek is.

először rendezték
Terézvárosban
a vetélkedő fővárosi
elődöntőjét

munizmust egyaránt megszenvedte. Az oroszok hurcolták el, míg a nácik üldözöttjeit, a
zsidókat menekítette.
A róla elnevezett egyesület által szervezett verseny fő célja a magyar–zsidó együttélés és a holokauszthoz vezető út bemutatása,
az ártatlanul üldözött és meggyilkolt magyar
állampolgárok életének és szenvedéseinek
megismertetése, hogy a vészkorszak emléke fennmaradjon és egyre inkább a nemzeti
emlékezet részévé váljon. A szervezők fontosnak tartják azt is, hogy ezen konfliktusok jelenre vonatkozó hatásaival is foglalkozzanak
a diákok. Mindezek szellemében a vetélkedő
témakörei: antiszemitizmus, embermentés,
rasszizmus, xenofóbia, tolerancia.
A feladatok között szerepelt például egy
Facebook-profil létrehozása, amelyben egy
embermentőt vagy olyan érintettet választottak ki a csapatok, akinek kapcsolódása
van lakóhelyükhöz vagy tágabb környezetükhöz. Emellett készíteniük kellett egy minimum 3, maximum 5 perces filmet a vetélkedő bármely témakörével kapcsolatosan,

gulyás Csaba felkészítő tanár Iskolánkban, a nyíregyházi bethlen
Gábor Gimnáziumban komoly hagyománya van annak, hogy diákjainkkal a
közismereti tárgyak tanítása mellett sokat beszélgetünk olyan értékekről, mint
a humanizmus, az emberi jogok gyakorlása, az empátia, a gyengébbek támogatása. Ha csak lehetőség adódik rá,
ilyen jellegű megmérettetéseken is szívesen
részt veszünk. A Wallenberg nyomán című
vetélkedőhöz évek óta csatlakozunk, az idén
több csapattal indultunk és szép eredményeket értünk el.

a résztvevőket
a Terézvárosi anziksz
című albummal
ajándékozta meg
Papp lászló alpolgármester

ami a 20-21. század európai történéseihez
köthető.
A fővárosi elődöntő díjait Papp László, Terézváros alpolgármestere adta át, aki beszédében egyebek között elmondta, hogy az önkormányzat örömmel támogatta a kerületünkben
egy esztendeje működő iskolát. Emellett az alpolgármester emlékeztetett arra is, hogy Terézváros és a budapesti zsidóság több tekintetben
is egybetartozik, ma is több zsinagóga működik a kerületben.
– Igazán elismerésre méltó az a lenyűgöző
tudás, amiről tanúbizonyságot tettek a csapatok tagjai, látható, hogy elmélyedtek a témakörökben. Úgy hiszem, az itt lévő tizenegy csapat mindegyike győztes, már azzal is nyertek, hogy elindultak a vetélkedőn – hallhattuk
Papp Lászlótól, aki minden diáknak átadott
egy Terézvárosi anziksz című képes kiadványt
kerületünkről.
A Wallenberg nyomán vetélkedő fővárosi
elődöntőjét a nyíregyházi Bethlen Gábor Gimnázium csapata nyerte meg, így ők jutottak tovább az országos döntőbe.
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Kortárs festők művei az eötvös10-ben
A Magyar Képzőművészeti Egye
tem Festő Tanszékének oktatói és
növendékei mutatták be alkotásai
kat december 6án az Eötvös10
ben.
Az első emeleti kiállítóteremben Bukta Imre, Kautzky-Dániel Sára, Chilf Mária, Csanálosi Mária, Filp Csaba, Szöllősi
Dóra, Gaál József, Kis Barnabás, Kósa János, Viemann Rozália, Ötvös Zoltán, Lázár Kristóf, Radák Eszter, Friedrich Barnabás, Révész László László, Széll Ádám, Szabó Attila, Liksay Csenge Gyopár, Udvardy
Emese és Ronga Eszter művei kerültek a
falakra.
A december 6-i megnyitón Simonffy
Márta, Terézváros alpolgármestere – aki maga is művész és a kortárs kiállítás ötletének
megálmodója – köszöntötte elsőként a termet zsúfolásig megtöltő közönséget. Mint
mondta, örömére szolgál, hogy eddig már
hat alkalommal sikerült megrendezni kerületünkben ezt a színvonalas kiállítást, s reményét fejezte ki, hogy ez a sorozat még sokáig
folytatódik itt az Eötvös10-ben.
Mint azt Filp Csaba tanszékvezető elmondta, a kiállításra a Magyar Képzőmű-

sok érdeklődőt
vonzott a kiállítás
megnyitója

vészeti Egyetem Festő Tanszékének osztályaiból válogatták össze a tanárok és a
hallgatók műveit. Az idei év érdekessége,
hogy nem csupán az úgynevezett mesterosztályok hozhatták el alkotásaikat, hanem
a murális, vagyis falfestéssel foglalkozó
művészek és növendékek is bemutatkozhattak. Az Andrássy úton lévő, hamarosan 150 éves intézményben hagyománya
van annak, hogy a mesterek és tanítványok együtt állítanak ki, az utóbbi években

pÁLyÁzATi FeLhÍVÁs
a Terézvárosi Felsőoktatási ösztöndíjra történő jelentkezésről
budapest Főváros vI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
11/2015. (Iv. 30.) önk. rendelete alapján a szociálisan rászoruló kerületi fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében pályázatot hirdet TeRÉzVÁROsi FeLsŐOkTATÁsi öszTönDÍJRA.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a legalább a pályázati felhívás közzétételét megelőző 30.
naptól bejelentett terézvárosi lakóhellyel rendelkező
– magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében teljes idejű alap-,
mester- vagy osztatlan képzésben résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a pályázat benyújtását megelőző félévben 3,5-ös tanulmányi átlagot elérő hallgatók, valamint
– magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményébe teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésre felvételt nyert jelentkezők, akik a Humán bizottság
döntéshozatalát megelőző időpontig aktív hallgatói jogviszonyt létesítenek és a középiskola utolsó tanévének végén szerzett tanulmányi átlaguk legalább 3,5, továbbá
– családjukban a pályázati felhívás közzétételét közvetlenül megelőző tizenkét hónap
alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát figyelembe véve az egy főre jutó havi jövedelem nagysága nem haladja meg az öregségi nyugdíjnak a pályázati felhívás közzététele időpontjában irányadó legkisebb összege négy és félszeresét (128 250 Ft-ot) és
– szociálisan rászorulónak minősülnek.
szociálisan rászorulónak minősül különösen az a hallgató, aki a meghatározott jövedelmi feltételen túl
– árva vagy félárva,
– tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagy akinek a családjában tartósan beteg
vagy súlyosan fogyatékos személy él, és rá való tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
– a szülője munkanélküli vagy nyugdíjas,
– kiskorú gyermekét saját háztartásában neveli,
– a családjában legalább két kiskorú gyermekről gondoskodnak.
Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjban legfeljebb 4 alkalommal részesülhet a pályázó.

ennek a tárlatnak a terézvárosi Eötvös10
adott helyett.
A kiállítást Mélyi József művészettörténész nyitotta meg, aki a mesterek és tanítványok viszonyát, művészetük egymásra gyakorolt hatását vonultatta végig a különféle
korokon, művészeti irányzatokon.
A kortárs képzőművészet iránt érdeklődők díjtalanul tekinthetik meg a képeket
mindennap 2019. január 31-ig az Eötvös10
első emeleti galériájában.

A pályázat személyesen, kizárólag a 11/2015. (iV. 30.) önkormányzati rendelet függelékében található adatlapon nyújtható be. A pályázathoz többek között csatolni kell:
– a hallgatói jogviszony igazolását (hallgatójelölt esetében a felvételt, utólagosan pótolva a jogviszony igazolást),
– a tanulmányokat folytató családtagok iskolalátogatási és hallgatói jogviszony igazolását,
– a tanulmányi átlagot,
– a szociális rászorultságot,
– a kiírásban szereplő 12 hónapra vonatkozó jövedelmet igazoló iratokat,
– megfelelően kitöltött és aláírt adatlapot.
Az adatlapok beszerezhetők és a 11/2015. (Iv. 30.) rendelet teljes szövege megtekinthető a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában vagy letölthető
a http://www.terezvaros.hu/testuleti/rendeletek/hatalyos_rendeletek/2015_11.pdf
honlapról. Az ösztöndíjakról érdeklődni lehet a 342-7582-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásakor a polgármesteri hivatal munkatársa a személyes adatokat
igazoló okmányok alapján ellenőrzi az adatlapon szereplő személyes adatok valódiságát. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait – a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett – az önkormányzat a szükséges időtartamra
nyilvántartásba vegye. A nem személyesen benyújtott pályázatot el kell utasítani.
Az ösztöndíj hat hónapra, a 2019. március 1-jétől 2019. augusztus 31-éig terjedő időszakra szól és 25 hallgató nyerheti el.
A Terézvárosi Felsőoktatási ösztöndíj összege havi 40 000 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.
A pályázat benyújtásának helyszíne:
budapest Főváros vI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Főosztályának 411-es szobájában (1067 budapest, eötvös utca 3.).
A hivatkozott rendelet szövegének nem megfelelő pályázatok érvénytelenek.
Humánszolgáltatási Főosztály
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Ajándék a kerület óvodásainak
Idén a Mesevilág Óvoda adott otthont a kerület óvodái és bölcsődéi közös
karácsonyváró ünnepségének. A különböző intézményekből érkező gyermekeknek december 10-én Hassay Zsófia polgármester és Simonffy Márta alpolgármester adta át az önkormányzat ajándékait.
A szépen feldíszített teremben Hassay Zsófia köszöntötte a kicsinyeket, majd elbeszélgetett velük a közelgő ünnepről. Néhány

gyerek elmesélte, hogyan juttatta el a Jézuskának a kívánságlistáját. Akadt, aki lerajzolta azt a játékot, amire vágyik, más ír-

A gyerekek
izgatottan várták
az ajándékokat

nokot fogadott a családból és levélben adta le a „rendelését”, egy kisfiú, aki a betűket
még nem, de a számokat már le tudja írni,
titkos kóddal üzente meg az angyalkáknak,
mi mindennek örülne.
A hagyományokhoz híven a Játékvár, a
Fasori Kicsinyek, a Kincseskert, a Patrona, a
Szív és a házigazda Mesevilág Óvoda gyermekei, valamint a legkisebbek, a bölcsődések
karácsonyi versekből és énekekből összeállított műsorral kedveskedtek egymásnak és a
vendégeknek, amely után nagy izgalommal
vették át a társas- és ügyességi játékokból,
sporteszközökből, könyvekből álló jókora
ajándékcsomagokat, amelyekkel majd óvodájukban társaikkal együtt játszhatnak.
Az ünnepség után Hassay Zsófia elmondta, kisgyermekek közé érkezni nemcsak szívmelengető, de egyben a leghálásabb feladat
is. Az esztendő legszebb pillanatai közé tartozik ez a közös ünnep, amikor a kicsik szép
ruhába öltözve verselnek és dalolnak. Elárulta azt is, hogy az ajándékcsomagokat az önkormányzat az óvónők kívánságai szerint állítja össze.

Adománygyűjtés a sportPont születésnapján
Születésnapi partival és adománygyűjtéssel egybekötött nyílt napot tartottak december 3-án a
SportPontban.
Immár kétéves a SportPont. Ebből az alkalomból ingyenes rendezvényt hirdettünk,
amelyen többek között a már jól ismert edzési
lehetőségek mellett adománygyűjtést is szerveztünk. Az ajándékokat cipősdobozban fogadtuk és a terézvárosi Csak Egyet Szolgálatnak ajánlottuk fel. A későbbiekben ők juttatják majd el a rászorulóknak a csomagokat –
mondta el érdeklődésünkre Leposa Milán, a
SportPont vezetője.
A programot a SportPont egyik személyi
edzője, Kispál Eszter egy TRX-köredzéssel
indította el, ami után a méltán népszerű tréner, Katus Attila ismét jól megdolgoztatta az
odalátogatókat. Az ő órája után egy kis meglepetéssel készültek a szervezők: mindenki kapott egy SportPont-logóval feldíszített
muffint. A születésnapi játék nyertesét mindenki előtt Katus Attila sorsolta ki, a nyeremény egy tízalkalmas bérlet és sportos ajándékcsomag volt.

Este 7-kor a Decathlon által szervezett
óratípussal ismerkedhettek meg a sportolni vágyók, ez pedig a láthatatlan fitnesz volt.
A szerdánként esedékes órákon elsősorban a
látássérültek számára kialakított edzéstípust
gyakorolhatják az érdeklődők, s most ezt ismerhették meg a nyílt nap vendégei.
Ezzel párhuzamosan egy maratoni zumba
várt mindenkire, ugyanis 75 percben a há-

rom zumbaoktató: Szabó Kriszta, Bárány Zsófi és Burus Andi egyszerre tartotta meg a szokásos, jó hangulatú óráit. A program végén
Sharonnak köszönhetően gerinctorna következett, ami garantálta, hogy minden izomcsoport meg legyen mozgatva.
A SportPont második születésnapján megtartott nyílt napon mintegy száz vendég vett
részt.
Jókedvű ünneplők
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Közmeghallgatás táncos produkcióval
A Terézvárosi Szlovák Önkormányzat november 30-án a Benczúr Házban
közmeghallgatást tartott, s az azt követő kulturális programon lépett fel a
szlovákiai Liptóújvár Alapfokú Művészeti Iskolájának Cindruska Gyermek
Folklórcsoportja.
Az eseményen Sutyinszki Mária elnökhelyettes köszöntötte a vendégeket. Beszámolójából egyebek mellett kiderült, hogy tavaly
is sok érdekes programot tartott a szlovák
önkormányzat. Ilyen volt például az április
19-i szlovák táncház a Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskolában a 3. osztályos tanulóknak, május 17-én a Bajza utcai Általános Iskolában a gyerekek számára rende-

egyházat és katolikus egyházat, valamint a
Tótkomlósiak Baráti Körét is.
A közmeghallgatást követő műsort
a liptóújvári Alapfokú Művészeti Iskola
Cindruska Gyermek Folklórcsoportja mutatta be.
A csoportot elkísérte Liptóújvár delegációja. Dovalovo városrész (Terézváros Posztumusz díszpolgára, Bobula János szülőfa-

A szlovák önkormányzat
megajándékozta
simonffy Márta alpolgármestert

zett szlovák táncház. Mindkét helyszínen a
betanító koreográfus Suba Éva volt, a Budapesti Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanára. Nagy érdeklődés kísérte június 22-én
Roszkos János fotóművész A bika és a szűz
című kiállítását az Eötvös10-ben, amelyet
Eifert János fotóművész nyitott meg. Június
30-án a Hunyadi téren a TÉR/ZENE – ZENE/TÉR programsorozat keretében a Tótkomlósi Ifjúsági Fúvószenekar koncertjét
rendezték meg nagy sikerrel, ahol Krcsméri
János karnagy vezényelt.
Szeptember 6-án Ján Palárik-emléktúrát
szerveztek
Szlovákiában
Majcichovo
(Majtény), Vickovce (Farkashida) és
Trnava (Nagyszombat) érintésével, november 22-én pedig az Eötvös10-ben vettek részt a szlovákok a Nemzetiségi Kavalkádon, ahol a Püspökhatvani Népi Együttes mutatkozott be. Mindezek mellett a terézvárosi szlovákok 2018-ban is támogatták
a Budapestiansky Slovák újság kiadását, a
nyugdíjasklubot, a szlovák ajkú evangélikus

sutyinszki Mária

luja) képviseletében pedig Zdenka Jurcová
köszöntötte a terézvárosi vendéglátókat, a
jelenlévő Simonffy Márta alpolgármestert.
A terézvárosi önkormányzat ugyanis a szlovák önkormányzat tevékenységét rendsze-

A liptóújvári Alapfokú
Művészeti iskola
Cindruska gyermek
Folklórcsoportjának műsorát
láthatták a jelenlévők

resen támogatja, jó partnere az itt élő nemzetiségeknek.
Mint ismeretes, Bobula János (1844–
1903) építőmester, építész, szakíró, politikus tizenhét évesen kezdett dolgozni a pesti építkezéseken, majd ösztöndíj segítségével elvégezte a Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karát. Az egyetem elvégzése után
Németországban és Franciaországban tett
nagyobb utazást. Onnan hazatérve kisebb
emeletes és földszintes házakat épített. Építészeti tevékenységének súlypontja a nyolcvanas évek elejére esik. Fő műve az Andrássy út 62. alatt lévő palota, amely 1882-ben
készült el. Az Országház főfelügyelője volt.
Az 1885. évi országos őszi kiállítás épületeinek tervezője és kivitelezője, amelyért a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tüntették ki. Halála előtt nem sokkal kinevezték a
főrendi ház palotagondnokává is.
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megnyíltak a szívek és a pénztárcák
Örömhír címmel nagy sikerű adventi jótékonysági koncertet rendezett
november 24-én a Hetednapi Adventista Egyház terézvárosi gyülekezete.
A Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ javára adományozott
264 ezer 500 forintot az intézmény vezetőjének, Kopácsy Juditnak Zarka
Péter lelkész adta át.
A jótékonysági esten neves művészek –
Szerekován János operaénekes, Tóka Szabolcs orgonaművész, az érdi, a gödöllői, az
isaszegi és a terézvárosi gyülekezetek kórusai, valamint az Acapella & Musica énekegyüttes – előadásában klasszikus szerzők
kórus- és orgonaművei valamint karácsonyi
énekek hangzottak el. A fellépőket Popovics
Viola kísérte zongorán. A zeneszámok között
Zarka Péter, a gyülekezet lelkésze igét hirdetett, Moldován Vilmos Karácsony című versét Nagy-Köteles Pálma, Füle Lajos Visszajön című művét Bereczki Norbert, Moldován Vilmos Betlehemi ének című költeményét Dán Ilona, Bódás János Advent című
versét Debrenti Evelyn szavalta el.
A műsort követően Zarka Péter adta át a
Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének a támogatók bőkezűségét
és nagyvonalúságát tükröző 264 ezer 500
forintos adományt, amelynek átvétele után
Kopácsy Judit köszönetet mondott a gyülekezetnek, Zarka Péternek, a gyülekezet zenei osztályának a jótékonysági hangverseny
szervezéséért, valamint azért, hogy az adományt intézményük részére ajánlották fel.
Majd röviden bemutatta Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ tevékenységét, ismertette feladataikat, szolgáltatásaikat
és szólt arról is, hogy a kerületi lakosok, családok milyen jellegű problémákkal, hogyan
fordulhatnak hozzájuk segítségért.
Kopácsy Judit lapunk kérdésére elmondta, az adományként átvett pénzösszeget

részben az ellátottak részére szervezett adventi programok megvalósítására, a gyermekek karácsonyi ajándékozásának kiegészítésére, valamint foglalkozási eszközök
vásárlására fordítják.
Tajti Enikőtől, a koncert főszervezőjétől,
a gyülekezet zenei osztályvezetőjétől megtudtuk, a Terézvárosi Adventista Gyülekezet
a világszéles Adventista Egyház és az Adra
segélyszervezet támogatásával minden évben szervez koncerteket, segélykoncerteket.
Mint mondta, egyházuk egyik fő elhívatása a misszió – Isten szeretetének, megmentő kegyelmének hirdetése, feladatuk segítséget nyújtani, felemelni az elesett embereket, szeretetszolgálatot végezni. Elmondása
szerint mindig észszerű segítségnyújtásra
törekszenek, így elsősorban a betegek, a
kis-jövedelemből élők, a kisnyugdíjasok, a

nagycsaládosok, a nélkülöző árvák vagy a
beteg gyermekek gyógyíttatására gyűjtenek
adományokat. „A környezetünk sajnos tele
van elesettekkel, rászorulókkal, csak körül
kell nézni és máris adott a lehetőség” – tette
hozzá. Elmesélte, hogy tavaly egy a közvetlen környezetükben élő édesanyának gyűjtöttek adományt, hogy el tudja vinni autista gyermekét egy törökországi delfinterápiára. Az idén is a látkörükben lévő nélkülözők közül választották ki jótékonysági
rendezvényük kedvezményezettjét. Hozzátette, mivel a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti központ fogja össze a kerületben
élő rászorulókat, a legjobb helyre került az
adomány, amelynek révén „gazdagabb” lehet a nehezebb sorsú gyermekek, nagycsaládosak karácsonya, és mindannyiuk asztalára ünnepi ebéd kerülhet.
Tajti Enikő a tevékenységükról szólva elmondta, a hatodik kerületben a lelki gondozáson túl minőségi zenei koncerteket adnak, segítséget nyújtanak, kitárják gyülekezetük kapuját minden lelki megnyugvásra
vágyó embertársuk előtt.
zarka Péter adta át
az összegyűlt adományt
kopácsy Juditnak
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A Magyarság Háza szeretettel hívja Önt és kedves Családját a

MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉV
ünnepi záró szentmiséjére és adventi
koncertsorozatának befejező koncertjére

Időpont: 2018. december 22. (szombat) 16:30 óra
Helyszín: Szent István Bazilika
– 1051 Budapest, Szent István tér 1.
Program:
DR. SEMJÉN ZSOLT
miniszterelnök-helyettes, a Mátyás király Emlékév fővédnökének
köszöntő beszéde
Lux Aurumque kamarakórus
és a Madéfalvi Schola (Erdély) koncertje
Ünnepi szentmise FT. SNELL GYÖRGY,
a Szent István Bazilika püspökének főcelebrálásával
és FT. KÉMENES LÓRÁNT,
kolozs-dobokai főesperes koncelebrálásával;
zenei szolgálat: Madéfalvi Schola
Helyfoglalás érkezési sorrendben, a szabad helyek függvényében.
Tisztelettel,
CSIBI KRISZTINA
igazgató, Magyarság Háza
2018. december 22. és 2019. január 22. között
látható a Mátyás király – Mecénás és katona c.
exkluzív kiállítás a fővárosban
(Budapest V., Szent István tér).

A Mátyás király Emlékév lebonyolítója a Magyarság Háza.
281x418 mm Matyas emlekev terezvaros.indd 1

2018. 11. 30. 11:37
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Hanuka: gyertyagyújtás a Nyugati téren Kodály mindenkié
– nyilvános vetítés
Az egységes magyarországi Izraelita Hitközség
idén 21. alkalommal rendezte meg a hagyományos hanukai gyertyagyújtást a Nyugati téren
december 2. és 9. között.
Az ünnepségsorozaton a budapestre akkreditált nagykövetek, a kormányzat képviselői,
polgármesterek, ismert és elismert alkotóművészek, a hazai zsidó szervezetek jeles képviselői is tiszteletüket tették, emelve az estek fényét a több ezer éves hagyomány 5779. évi ünnepén. december 6-án david b. cornstein, az
Amerikai egyesült államok rendkívüli és meghatalmazott nagykövete vett részt a gyertyagyújtáson. Az eseményen jelen volt dr. mészá-

ros árpád József, az emmi nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára, Hassay zsófia, Terézváros polgármestere és
Gera zoltán korábbi többszörös magyar válogatott labdarúgó is.
A nyolc napig égő szent olaj csodájának
emlékére a hanuka idején olajban sütött ételek fogyasztásával is emlékeztek a régmúlt
eseményekre, így az ünnep elengedhetetlen tartozéka – a latkesz és a lángos mellett
– a hanukai fánk, amelyet a Nyugati téren is
megkóstolhattak a résztvevők. A színpadon
Glitzenstein meni népszerű zsidó dallamokat
szólaltatott meg.
köves slomó
Fotó: zsido.com

A Kodály mindenkié című dokumentumfilm a Kodály-módszer nemzetközi sikereiről szól, december 19-én rendezik a nyilvános vetítését a Zeneakadémián, a belépés díjtalan!
A Kodály-módszert általában olyan jelzőkkel társítjuk, mint világhírű, egyedülálló, védett szellemi örökség, és büszkék vagyunk arra, hogy magyarország a bölcsője. de tudjuk-e
valójában, hogy mekkora kincs birtokában vagyunk? Látjuk-e, miként tekint a világ erre az
örökségre? A dokumentumfilmből megismerhetjük a módszer nemzetközi diadalútját, sikereit európától Kínán át az egyesült államokig. Kiváló zenepedagógusok, zeneművészek
mesélnek arról, hogyan változtatta meg tanításukat, a zenéről vallott gondolataikat, amikor találkoztak Kodály filozófiájával és megértették rendszerének mély humanizmusát.
Kodály zenepedagógiai hagyatéka a magyar
kulturális örökség egyik ékköve, és ötven évvel
a halála után a módszere élőbb és fontosabb,
mint valaha. „A 20. században semminek sem
volt akkora hatása a zenei nevelésre, mint a Kodály zoltán nevével fémjelzett pedagógiának”
– vallják a zenepedagógusok szerte a nagyvilágban. A Kodály és munkatársai által létrehozott
világhírű zeneoktatási rendszert kötelessége
megőrizni és továbbvinni az utókornak.
A 100 perces dokumentumfilmet Kékesi
Attila és Papp Gábor zsigmond készítette. A
december 19-én 18 órára meghirdetett vetítésre díjtalan belépő igényelhető a zeneakadémia
jegypénztárában.
(Tem)

Ügyfélfogadás
a munkaszüneti napokon
tájékoztatjuk önöket, hogy a Polgármesteri hivatalban a munkaszüneti napok körüli munkarend és ügyfélfogadási idő az
alábbiak szerint alakul:
2018. december 27-től 2019. január 1-jéig a
Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz. Annak érdekében, hogy az igazgatási szünet alatt is biztosítani tudjuk a halaszthatatlan intézkedést igénylő feladatok
ellátását, az Ügyfélszolgálat és az Anyakönyvi osztály ügyfélfogadása az alábbiak
szerint alakul: 2018. december 28., péntek:
8.00–11.30. A rendészeti osztály az igazgatási szünet alatt folyamatos (0–24 órás)
ügyeletet tart (06-1-279-2270). megértésüket köszönjük!

nemzeti konzultáció a családok védelméről. A polgármesteri hivatalban töltötte ki a családok védelméről indított nemzeti konzultáció kérdőívét Papp László és
simonffy márta alpolgármester, bajkai István országgyűlési képviselő, Hassay zsófia polgármester, Hegyi András és Lindmayer viktor képviselő. A kérdőíveket december 20-ig lehet kitöltve visszaküldeni.
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A nyakas nyilas és az öss
A mindig csinos és vidám színésznőt – akit a magyar Marilyn
Monroe-ként is emlegetnek – főleg kabarétréfákból és vígjátékokból ismerjük a tévéképernyőről, illetve a különböző színházakból. Évtizedekig a terézvárosi Vidám Színpadon játszott,
aminek ma is a megbecsült tagja, igaz, immár Budán, az új helyen, de azért gyakran visszatért szeretett kerületébe, a Vidám
helyébe lépett Centrál Színházba fellépni. Nyertes Zsuzsa december 14-én ünnepli hatvanadik születésnapját. Négy évtizedes színészi pályáján szerepelt tévéjátékokban, játékfilmekben, de kipróbálta magát az üzleti világban, a szépségiparban is.
Nyakas nyilasnak tartja magát.
– Jól ismerjük kabarétréfákból, filmekből, színdarabokból, de a családjáról szinte
semmit nem tudunk. Mesélne róluk?
– Férjem, Attila gyógypedagógus, lányom,
Zsuzsó közgazdász. Judit húgom hét évvel fiatalabb nálam, harminc éve él az Egyesült Államokban, három gyermeke van és egyetemen oktat elméleti matematikát. A legkisebb
húgom, Andika tizenöt évvel fiatalabb, Diósdon él férjével és négy gyermekével. Furcsa,
de pszichésen őt tekintem az első gyermekemnek, hiszen már kamaszlányként kiélhettem rajta anyai ösztönömet, és amikor három
éve megszületett Bálint fia, azóta kicsit már
nagymamának is érzem magam, mert olyan
nekem, mintha az unokám lenne. Mindig jó
testvérek voltunk, ma is összetartunk.
– Szülei mivel foglalkoztak?
– Édesapám olajmérnök, igen szigorú ember volt, hat évtizede él együtt édesanyámmal,
aki végig velünk volt otthon. Különösebb panasz sose volt rám, szófogadó kislány hírében álltam, aki mindig jól tanult, még matekból is a jobbak közé tartozott. Szerettem tanulni, szerencsére jól fogott, fog ma is az agyam,
nem sokat kellett a tankönyveket bújni, mégis jelesre érettségiztem a Jedlik Ányos Gimnáziumban. A matematika iránti képességünket valószínűleg édesapánktól örököltük, mert
mind a hárman ötösök voltunk belőle.
– Akkor könnyen ki tudta számolni, hová
jut majd a színészi „röppályán”.
– Nem mondhatnám, mert az se volt biztos, hogy ezt a pályát választom. Apám álmát
szerettem volna megvalósítani, hogy orvos legyek, ezért érettségi után az orvosi egyetemre felvételiztem, de nem vettek fel. Nem adtam
fel és a következő évben újra próbálkoztam –
megint hiába, így színész lettem.

– Sose játszott orvost, hogy megnyugtassa a papát?
– A sors kegyes volt hozzám, hiszen sokszor élhettem ki magam doktornőként a színpadon, és mindig nagyon élveztem a szerepet.
A szüleim hamar megbékéltek a döntésemmel, hogy a színészi hivatást választottam, és
minden premieremre eljönnek. Tetszik nekik
a színház világa.
– A pótpapájával is jó viszonyt ápolnak?
– Igen, nagyon szeretik Bodrogi Gyuszit. Másodéves voltam a Színművészeti Főiskolán, amikor legnagyobb meglepetésemre az évfolyamtársaim közül engem választották ki a Mint oldott kéve című kosztümös
tévéfilm Matilde szerepére. Nagyon nagy élmény volt a forgatás, hiszen a legnagyobb színészekkel játszhattam, például Ruttkay Évá-

val, Mensáros Lászlóval, aki az apám volt a
filmben és Bodrogi Gyulával, aki viszont afféle pótapám lett az életben és akivel a Vidám Színpadon is oly sokat játszhattam. Szép
emlékeket őrzök a régi Vidámból, azokról a
nagy színészekről, akikkel együtt léphettem
fel, mint például Kabos Lászlóval, Kazal Lászlóval, Kibédy Ervinnel, Csala Zsuzsával, Lorán Lenkével. A Terézváros a második otthonom volt.

– A kabaré műfaja közel áll önhöz. Az életben is szereti a humort?
– A vidámság, a humor a lételemem, ami
minden nehézségen átsegít. Egyet ígérhetek a
nézőknek, ha bármelyik darabban vagy jelenetben megnéznek: „nyertes” estjük lesz!
– Szexis is?
– Ha mondjuk Marilyn Monroe bőrébe
bújok… A Van, aki forrón szereti című filmet többször láttam, mert annyira szerettem
Tony Curtis és Marilyn Monroe játékát. Akkor még nem gondoltam, hogy egyszer majd a
gyönyörű szexszimbólum Monroe-t alakítom
a színpadon, éppen ebben a fergeteges vígjátékban. Arra meg pláne nem, hogy Tony Curtisszel összehoz a sors és közös fotó készül rólunk.
– Ha már a szépség szóba került, üzletaszszonyként is hasznosította számolási képességét.

A három nővér: nyertes judit,
nyertes Andrea és nyertes Zsuzsa
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szetartó család
szóka júliával egy
szilveszteri jelenetben

mennyi mindent tudnak az anyaországukról,
szinte naprakészek politikában, művészetben.

– A lánya nem akarja követni a pályán?
– Nem, soha nem gondolt rá, de nem is
bánom, a mi pályánk tele van nehézségekkel,
buktatókkal. Ő közgazdász, és egy csoda, egy
tünemény, egy romlatlan kislány, aki mindig
nagyon jó gyerek volt. Zsuzsó most huszonhárom éves, a szemünk fénye! Büszke vagyok
rá, de úgy látom ő is ránk, mert nemrég egy
tévéműsorban ezt nyilatkozta rólunk: „Hálás vagyok, hogy ilyen szüleim vannak.” Megkönnyeztük ezt a mondatát. Említettem, hogy
amióta Andika húgom Bálint fia megszületett,
kicsit nagymamának is érzem magam. Remélem, néhány év múlva már „igazi” nagymama
lehetek…
– A szépségipar mindig vonzott, és amikor anyagilag megengedhettem, elhatároztam,
hogy szépségszalonba fektetem megtakarított
pénzemet. Ebben az is segített, hogy mindig
ott lebegett a szemem előtt, bármi történhet
a pályámon, nem árt több lábon állni. Nyakas
nyilas vagyok az üzletben is, amit a fejembe veszek, igyekszem véghezvinni. Engem mindig
inkább a siker, mint a pénz motivált, és ez így
van a szakmámban is. Ha nem a színészetet
választom, biztosan kozmetikus lettem volna.

– Szerencsére színész lett. Hány szerep van
a fejében?
– Jelenleg legalább tizenöt darabban játszom különböző színházakban, a szerepeimet
bármikor, egy átolvasás után el tudom mondani.
– Hogyan győzi energiával az estéről estére
való szereplést és az utazásokat?
– Igyekszem egészségesen élni, sokat mozgok, nem hagyom el magam. Talán az utazások a legfárasztóbbak, hiszen több színházzal is járom az országot, ami igen kimerítő, de
még jól bírom.
– Mit szól hozzá a családja, hogy gyakran
nincs otthon, illetve csak nagyon későn érkezik haza, amikor már mindenki alszik?
– Megszokták, tudják, ez az én munkám.
Ennél az a rosszabb, amikor külföldre megyek
hosszabb időre fellépni és nem jöhetnek velem. Csak Amerikában több mint egy tucatszor játszottam a kinti magyaroknak, akik nagyon jól veszik az itthoni humort, meglepő

– A lányában ezek szerint nincs művészi
hajlam, de úgy tudom, a húgaiban van, sőt
szerepeltek is egy filmben.
– Így igaz, a Szegény Dzsoni és Árnikában.
Judit szépen zongorázik, Andika pedig színész
szeretett volna lenni, de lebeszéltem róla, meg
akartam óvni a csalódásoktól, egyébként szép
hangja van. Azért titkos álmom, hogy egyszer
egy színpadon lépjek fel vele.
– Az önöké egy nagyon összetartó család.
Közeleg a karácsony, az idén hogyan ünnepelnek?
– Összetartó család volt a miénk mindig.
Eddig még sikerült minden karácsonyt együtt
tölteni a lányommal, a férjemmel, a szüleimmel és Andi húgommal, illetve a családjával.
Azt azonban nagyon fájlaljuk mindannyian,
hogy az Amerikában élő Juditnak csak skypeon keresztül tudunk boldog ünnepeket és új
évet kívánni. Nagyon szeretem a szüleimet,
akikért mostanában sokat aggódom, mert sajnos az utóbbi években sokat betegeskedtek.
Nagyon féltem, hogy komolyabb bajuk lesz,
de szerencsére megúszták. Hatvanéves lettem,
drága szüleim pedig több mint hat évtizede élnek boldog házasságban. Én a születésnapomat ünneplem decemberben, ők a házassági évfordulójukat. A legfontosabb számomra,
hogy az idén is együtt legyünk ezen a szép ünnepen. Remélem, még sokáig így lesz.
– Hol ünnepli a kerek évfordulóját?
– A Vidám Színpadon Böröndi Tamással,
Straub Dezsővel és a többi kollégával, valamint
a családtagjaimmal.
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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száztizenegy
A tarot Nagy Arkánumában az egyes a Mágus lapja – és az a tudás, a bölcsesség, az óhajtott változás szimbóluma. Sokan hiszik, hogy amikor
„véletlenül” több egyest látunk, olyankor a túlvilág üzen. Egy egyes az első lépés, két egyes a meglelt út, három egyes a bizonyosság, a szentség, a
védettség állapota, ez már angyali szám, négy egyes a törvény, öt egyes a
kinyilatkoztatás.
Fotónkat száztizenegy évvel ezelőtt, 1907
havas telén készítette Schoch Frigyes a Kodály köröndön (amit akkoriban egyszerűen Kör térnek hívtak). Ha nem vagyunk
babonásak, ha nem hiszünk a számmisztikában és az angyalmágiában, ez a szám
akkor is elgondolkodtat. Durván négy generáció, ez már históriai mértékkel mérve
is idő.

Száztizenegy évvel ezelőtt
a nagyvilágban

Bankpánik és pénzügyi válság az Amerikai
Egyesült Államokban.
Megjelenik Rainer Maria Rilke Új versek, Ady Endre Vér és Arany című verseskötete.
Molnár Ferenc – miután előző évben
folytatásokban közölte a Tanulók Lapjában – megjelenteti a Pál utcai fiúk című regényét.
Picasso megfesti a kubizmus első alkotásának is mondott Avignoni kisasszonyok
(valójában örömlányok) című festményét.
Megindul az első villamos Bombayben
és Rudyard Kipling Nobel-díjat kap.
Megszületik Lugoson a későbbi Don
Miguel Nadasdy, vagyis Nádasdy Mihály,
aki régészként Argentínában feltárja a
San Ignacio, vagyis a Szent Ignác-kolostor
dzsungel benőtte romjait. Ugyanabban az
esztendőben egy teherhajón megérkezik
Los Angelesbe a Linepithema humile, köznapi nevén az argentin hangya, amely hatalmas szuperkolóniát hoz létre a mexikói
határtól egészen San Fransiscóig.
Nauru szigetén megkezdődik a foszfát bányászata. (A kicsiny sziget körülbelül hetven év alatt gyakorlatilag kibányászsza önmaga alól önmagát. Ma a világ egyik
legszegényebb, legnyomorultabb populációja lakja.)
Mexikóváros egyik külvárosában,
Coyoacánban, a Kék Házban megszületik
Frida Kahlo. (Apai nagyszülei Magyarországról települtek Németországba, ahon-

nan Frida fotográfus édesapja továbbállt
Mexikóba.)

Száztizenegy éve a Terézvárosban

Felavatják a Zeneakadémia – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – modern
épületét.
Felépül Pest sokak által legrondábbnak
mondott épülete, az Anker Biztosító Társaság fényűző székháza.
Szeptember 12-én, 67 éves korában
meghal Elemy Károlyné – született Szabó
Ilona – székesfővárosi tanítónő. Még harminc sem volt, amikor tanítani kezdett,
és a jelek szerint haláláig hűséges maradt
a pesti terézvárosi templom melletti Érsek
téri (később Érsek utcai, majd Labda utcai,
ma pedig Pethő Sándor utcai) iskolához.
Leisterdorfer Béla – a szecesszió, az art
deco és a premodern építészet egyik legismertebb magyar mestere – Lajtára magyarosítja a nevét. Édesapja, Leisterdorfer
Dávid szabómesterként működött a Terézvárosban. (Ahogy már az ő édesapja,
Leisterdorfer Mózes is.) Lajta Bélát a színészet, a festészet és a szobrászat is érdekelte,
aztán mégis az építészet mellett tette le a
voksát. A budapesti Műegyetem elvégzése
után Berlinben, Londonban, Párizsban tanult, Marokkóba, Egyiptomba és Szíriába
is eltekergett. 1899-ben nyitott első, majd
1901-ben megnyitott második műtermét
még Leisterdorfer néven működtette.
Teréz körút 40–42. szám alatti saját
házában az Első Leánykiházasító Egylet
(gyermek- és életbiztosító intézet) mindenféle biztosításokat kínál a legelőnyösebb feltételek és a legmérsékeltebb árak
mellett.
A világhírű karlsruhei Voit & Söhne cég
műhelyében elkészült a gyár 975-ös darabjaként jegyzett hangszer, a budapesti Zeneakadémia Nagytermének orgonája (4
manuállal és 74 regiszterrel). Ez a hangszer volt Magyarország első igazi koncertorgonája.

Végül a hóról

Számos tudományág jelesei állítják, hogy
bajban a Föld, hogy tönkretettük a kék bolygót, amely a dermesztő Univerzumban
egyetlen meleg és barátságos otthonunk. Azt
állítják, hogy ha aznap éjfélig, amikor önök
ezeket a sorokat olvassák, minden olyan
emberi tevékenységet leállítanánk, ami káros a légkörre, ózonrétegre, tiszta vízre, termőföldre, az ökoszisztémára, akkor is már
menthetetlen lenne minden. Mert a lavina
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Fotó: Fortepan

elindult, a sok milliárd tonnás hótömeg még
helyben van ugyan, még állni látszik, de fent
a havas gerincek alatt már megrepedt a hómező, csusszan már az első tonna, feltartóztathatatlanul megindult a mindent elsöprő,
maga alá temető katasztrófa. Némely tudós
azt is mondja, hogy ha nemcsak leállna minden káros emberi tevékenység, de az ember,
az államok – kivételesen a legszegényebbek
és a leggazdagabbak is – összefognának, és
a tudományt, a technikát, a gyáripart, a ha-

diipart, vagyis az összes emberi képességet a
mentés szolgálatába állítanák, akkor még talán túlélhetnénk a kataklizmát.
Léteznek olyan tudósok is – igaz, öt éve
többen, tíz éve pedig még többen voltak –,
akik szerint nem fenyeget végveszély, felmelegedések és lehűlések, a kisebb-nagyobb jégkorszakok és a forróbb időszakok mindig is váltakoztak.
Nem tudom, kiknek van igazuk, de azt
tudom, hogy melyik hozzáállás lelkiisme-

retlen és félelmetes, és melyik a megnyugtató. És azt is tudom, hogy gyerekkoromban vártam a telet. Kétségbeesett izgalommal lestem, hogy mikor borítja már be
hegy-völgyes falunkat, az erdőket, mezőket,
szántóföldeket, a házfödeleket és udvarokat
a hó. És ritka volt az olyan év, amikor Mikuláskor nem volt fehér a környező világ.
Ezért bámulom áhítattal és vágyakozással
ezt a 111 éve készült felvételt a köröndön.
Szalay GyörGy

18

arcok, helyek terézvárosban

Terézváros 2018. december 13.

Több mint „csak” kozmetikus
Terézváros a kulturális, oktatási életéről, az építészetéről, a gasztronómiájáról híres. Azonban az ismert műemlékek, épületek, előadások, művészek mellett is számtalan kincs rejtőzködik a kerületben.
Rovatunkban ezeket a személyeket, helyeket kívánjuk bemutatni.

S. Maráz Andrea kozmetikus, aromaterapeuta, masszőr a Széchenyi fürdőbe kihelyezett egészségnapok állandó résztvevője. Csipak Zoltán mellett az ő kezei által frissülhetnek fel minden alkalommal
a vendégek. Nem csak Terézvárosban él
évtizedek óta, itt is dolgozik.
Dunaújvárosban született, ott végezte az iskoláit, és gyerekkori álmát megvalósítva tanult kozmetikusnak. Már

kislányként folyamatosan sminkelte a
babáit, később aztán az osztálytársait,
tanárait is. Neki volt a baráti társaságban az első igazi, „Nyugatról” származó sminkesbőröndje és sminkpalettája,
csodájára jártak a környezetében. Mérnök végzettségű szülei egy percig sem
próbálták lebeszélni a tervéről, sőt,
biztatták, olyat csináljon, amiben örömét leli. Harmadikos középiskolás volt,

amikor a tévében egy szilveszteri öszszeállításban látott egy pesti szalont, és
ámulva nézte az elérhetetlennek tűnő
üzletet.
Évekkel később, az iskola elvégzése után ez az Andrássy úti szalon lett
az első munkahelye. „Annyit agyaltam
rajta, valószínűleg bevonzottam.” Később az üzletet eladták a „fejük felől”,
ám a csapat együtt ment tovább. Andi egy idő után nyugodtabb helyre vágyott, „sok lett nekem a zaj, a hangszárítók hangja, az óriási nyüzsgés”. Ráadásul Németországban és Izraelben
tanult tovább, hogy minél többet megtudjon a szakma fortélyairól, ahol akkor már szalonrendszerben működtek
a kozmetikák, így neki is egyre fontosabb lett az intimitás. A huszonöt éve
nyitott saját szalonjában egyszerre csak
egy embert fogad, és akkor a vendégről
szól minden.
A legszebbnek azt tartja a munkájában, hogy emberekkel van kapcsolatban. Számos barátság alakult ki az évek
alatt. „A mai rohanó világban az embereknek szinte már nincs idejük senkire,
semmire, sokszor még a barátaikra se.
De a kozmetika egy biztos pont az életben. Olyan titkokat árulnak el nekem,
mint egy pszichológusnak. A vendégek szeretik és értékelik, hogy csak rájuk figyelek, hogy meghallgatom őket.”
Van olyan vendége, aki tanulóévei óta,
azaz 32 éve jár hozzá. „Jelen vagyok az
esküvőjükön, a gyerekek keresztelőjén,
születésnapján.” Jóval több ez, mint egy
kozmetikai szolgáltatás.
Korábban ekcémával küzdött, még a
szakmától is el akarták tanácsolni, akkor talált rá az aromaterápiára. Így fordult a természetes készítmények felé, és az idő őt igazolta. Azóta is csak
és kizárólag olyan termékeket használ,
amelyekben rendületlenül hisz. „Csak
a pénzért és a lehetőségért semmilyen
márkával nem foglalkoznék. Nekem a
hitelességem a legfontosabb, felelős vagyok a vendégeimért, a bizalmat, a becsületet nem írhatja felül semmi.” Ő
maga is havonta jár kozmetikushoz,
egy régi barátnőjéhez. „Teljesen ki tudok ott kapcsolódni, beszélgetünk,
nem szakmázunk. Bízom benne, ahogy
bennem is a vendégeim. Ennyi a titok,
másképp ez nem megy.”
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Mimózakoktél

Hozzávalók: 1 üveg pezsgő vagy prosecco, 1 l frissen
facsart narancslé
Elkészítése: Töltsünk meg 6 pezsgőspoharat félig
pezsgővel vagy proseccóval, majd óvatosan öntsük hozzá a narancslevet. A pohár szélét díszítsük félbevágott
narancsszeletekkel.

Gránátalmás koktél mentával

Hozzávalók: 3 dl száraz gin, 1,5 dl friss lime-lé, 0,5 dl
gránátalmaszirup, szénsavas víz, mentalevél, tört jég
Elkészítése: Egy shakerbe tegyünk tört jeget, majd a
víz kivételével az összes hozzávalót töltsük bele és alaposan rázzuk össze. Jéggel töltött pohárba tegyünk
pár mentalevelet és erre szűrjük rá a koktélt, majd
öntsük fel a szénsavas vízzel. A tetejét díszitsük mentalevelekkel.

Pezsgőkoktél eperpürével

Hozzávalók: 20 dkg fagyasztott eper, 2 ek. friss citromlé, ízlés szerint cukor, 1 üveg pezsgő
Elkészítése: A kiolvadt epret turmixoljuk össze ízlés
szerinti mennyiségű cukorral (nem kell sok!) és a citromlével, majd passzírozzuk át egy szűrőn. Kanalazzuk
a pezsgőspohár aljára és öntsük fel jéghideg pezsgővel.
Eperdarabokkal díszítsük.

Tequila Sunrise

Hozzávalók: 5 cl Tequila Silver, 2 cl gránátalmaszirup,
10 cl frissen facsart narancslé, 2 cl citromlé, jégkocka
Elkészítése: A pezsgőspohárba jégkockákat teszünk,
majd a tequilát, a citromlevet és a narancslevet ráöntjük, és az egészet megkeverjük. Ezek után szívószálat
teszünk a pohárba és annak mentén óvatosan beleöntjük a gránátalmaszirupot.

Malibu-koktél

készítsünk együtt…

ünnepi koktélokat
A karácsony ideje alatt mindig nagy hangsúly kerül az ünnepi menüre.
A nagy családlátogatások alatt szinte mindenki túltelítődik a többfogásos
menüvel, valamiért mégis kötelezőnek érezzük az állandó sütés-főzést és
a folyamatos evést. Pedig pár apróbb fogással is kedveskedhetünk vendégeinknek, hogy ne kelljen az ünnepeket is csak a konyhában tölteni.
Előre elkészített és lefagyasztható húsgolyókkal vagy szendvicsekkel is
készüljünk, amit szépen szervírozva egy-egy salátával vagy péksüteménynyel tálalhatunk, akár váratlan vendégek esetén is. De a finom ételek és
desszertek mellett az italoknak is nagyobb szerep jut ilyenkor, mint az év
többi napján. Tegyük ünnepivé a hangulatot egy-egy koktéllal, ne csak a
megszokott bort és pezsgőt kínáljuk az ünnepek idején. Ha a gyerekek
kedvébe is szeretnénk járni, akkor az alkoholt helyettesítsük narancslével, így ők sem maradnak ki semmi jóból.

Hozzávalók: 30 ml Malibu, 30 ml eperlikőr, 30 ml narancslé, 60 ml tejszín, 3-4 friss eper
Elkészítése: Az epreket összeturmixoljuk, majd a jéggel félig töltött shakerbe töltjük a Malibuval, az eperlikőrrel, a narancslével és a tejszínnel együtt. Az egészet alaposan összerázzuk, majd egy pohárba leszűrjük. Eperrel vagy narancsgirlanddal díszítjük, és már
fogyaszthatjuk is. A Malibut helyettesíthetjük kókuszlikőrrel is.

Sangria

Hozzávalók: 2 db alma, 2 db őszibarack, 2 db körte, 1
liter fehérbor vagy pezsgő, 1 liter narancslé (frissen facsart), 0,5 liter szóda, 10 dkg cukor
Elkészítése: A gyümölcsöket felkockázzuk és beletesszük egy nagyobb tálba. Ízlés szerint adjunk hozzá
cukrot, majd a frissen facsart narancslevet és keverjük össze. Hozzáöntjük a bort vagy a pezsgőt és a szódát, és egy éjszakára tegyük hűtőbe, hogy az ízek öszszeérjenek. Tálaláskor tegyünk gyümölcsszeleteket a
pohárba.
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miniPoliszba látogattak az alsósok
A MiniPolisz interaktív kiállításán vettek részt december 3-án
a kerület általános iskolásai.
A Király utcában található MiniPoliszt te
rézvárosi gyerekek látogatták meg de
cember 3án. Ezen a napon az Orszá
gos Rendőrfőkapitányság, a Fővárosi
Balesetmegelőzési Bizottság és a Terézváros
Közrendjéért és Közbiztonságáért Közala
pítvány (TEKA) támogatásának köszönhe
tően az interaktív kiállítást díjmentesen ve
hették igénybe az alsó tagozatos diákok, sőt
még uzsonnával is megvendégelték őket.
Az eseményre a kerületi általános is
kolák alsó tagozatos diákjai jöhettek el,
akiket Horváth Szászi Erzsébet, a VI.
kerületi rendőrkapitányság munkatár
sa már évek óta kísér a MiniPoliszba. Az
alezeredes elmondta, a kisdiákok a sok
sok állomás közül ezúttal is nagy lelke
sedéssel választották a KRESZpályát, a
kerékpáros ügyességi versenyt, a közle
kedési táblákat felismertető játékot, de
többen felpattantak a kiállított rendőr
motorra is.
A MiniPolisz egy olyan különleges vi
lág, ahol a gyerekek játszva ismerkedhet

nek meg a számukra elérhetetlen „felnőt
tes” dolgokkal. A folyamatosan megúju
ló helyszíneken a kicsik egy teljes mér
tékben a méreteikre szabott, felépített
városban egy időre belebújhatnak a fel
nőttek bőrébe. Kipróbálhatják magukat a
nagyok áhított világában. Ebben a mini
univerzumban néhány órára feje tetejére
állnak a megszokott hétköznapok, és így

lehet belőlük rendőr, bolti eladó, pénz
táros, postás, darukezelő, bankos, virág
árus, manikűrös. Az alkalmi „városlakók”
szakavatott segítők kalauzolásával meg
tanulhatják, mi a teendő, ha tüzet észle
lünk, hogyan kell tankolni, miképp kell
takarékoskodni és szelektíven gyűjteni a
szemetet vagy épp azt, hogy hogyan vásá
roljunk egyedül.

, ,
TEREZVAROSI
,
,
JEGKARNEVAL
2019. január 17., csütörtök
14.30−16.30
Megnyitó
Jégtánc bemutatók
Forró tea
Kedvezményes
korcsolyabérlési lehetőség

Floorball a jégen

Szabad korcsolyázás
és a kicsiknek oktatás

Ügyességi- és jelmezverseny

Rendező: Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonproﬁt Zrt., a Terézvárosi Testnevelőtanárok Munkaközösségének közreműködésével
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Fogyatékkal élők világnapja a mesevilág oviban
Az ENSZ 1992-ben nyilvánította december 3-át a fogyatékkal élők világnapjává.
A Mesevilág Óvodában az idén először,
de hagyományteremtő szándékkal emlékeztek meg a napról. Az óvoda is elkötelezett, hogy felhívja a figyelmet a baleset, betegség vagy katasztrófa következtében fogyatékossá vált gyermekek, illetve felnőttek problémáira. A világnap
alkalmából a kicsikhez a Nem Adom
Fel Alapítvány érzékenyítő csapata látogatott el, akik játszottak, beszélgettek a
gyerekekkel. Az ovisoknak az interaktiv
nap folyamán lehetőségük volt kipróbálni a kerekesszéket, bekötött szemmel,
tapintás alapján felismerni tárgyakat és
kézműveskedni is.

mikulás járt
az eötvös10-ben
Kerületünk iskolásait és óvodásait várta a Mikulás az Eötvös10-ben december
6-án. A gyerekeket a krampusz fogadta,
így kissé megilletődve léptek a Mikulás
elé. Miután kiderült, hogy senkinek nem
hozott virgácsot, örömmel énekeltek neki
és megígérték, hogy a következő évben is
szót fogadnak szüleiknek, tanáraiknak és
az óvó néniknek.

22 liget
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A világ legjobb középülete a Néprajzi múzeum
Az Európa legjobb középülete díj után a világ legjobb középülete díjat is elnyerte a Liget Budapest
Projekt keretében épülő, a Napur Architect építésziroda által tervezett Néprajzi Múzeum épülete. Az elismerést a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenye, az International Property Awards december 3-i londoni díjátadó gáláján adták át.
A Néprajzi Múzeum épülete
ugyanezen a versenyen a korábbi, európai mezőnyben a győztes projektek között szerepelt és
így került be a világ 10 kiválósága közé, ahol kiérdemelte a világ legjobbjának járó World’s
Best díjat.
Az International Property
Awards negyedszázados történetében először fordul elő,
hogy magyar épület a világ legjobbjaként végezzen kategóriájában. A díj hatalmas elismerés a magyar építész- és ingatlanfejlesztő társadalomnak és
a tervezőnek, a Ferencz Marcel
vezette Napur Architectnek is,
hiszen jól mutatja, hogy az ingatlanfejlesztés minőségében
és az építészeti kultúra progresszív előmozdításában kulcsszerepet játszó magyar cégek
képesek gyorsan reagálni az
egyéni igényekre, a mai folyamatokra, de az értékőrzésben

is kimagaslóan teljesítenek. A
Liget Budapest keretében Európa egyik legrégibb közparkja
újul meg, miközben egyedülálló kulturális intézmények jön-

nek létre világviszonylatban is
kiemelkedő építészeti megoldásokkal, amit az épülő Néprajzi Múzeum most átvett díja
is bizonyít. A projekt keretében
megújul az Ötvenhatosok tere és a múzeumnak helyet adva visszanyeri eredeti funkcióját, hangulatos promenáddá
változik. Sőt ezzel a fejlesztéssel a 145 éves Néprajzi Múzeum páratlan etnográfiai gyűjteménye a saját igényeinek megfelelő épületbe költözhet. (x)
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Animi energetikai, meditációs masszázs
A masszázs már régóta nem számít úri huncutságnak. A testnek
és léleknek egyaránt feltöltődést
nyújtó kezelés egy jó, képzett
masszőr által számtalan testilelki probléma esetén csodákra
képes.
A masszázs a test felületén kézzel végzett fogások sorozata, amelyet terápiás céllal végeznek. Egyedülálló élményt biztosít az ellazulni, gyógyulni vagy éppen felfrissülni vágyóknak. Az érintés testet-lelket felüdítő erejét ősidők óta ismerik és alkalmazzák. Az emberi
szervezet felépítése egy bonyolult rendszerhez hasonlítható. Vannak olyan kulcsfontosságú szerveink, amelyeknek karbantartásával
vagy gyógykezelésével olyan hatásokat is elérhetünk, amelyek nemcsak a közvetlenül kialakult fájdalmak enyhítését, hanem egyéb bántalmak gyógyulását is elősegítik egy jó masszírozással. Általános hatások a masszázsnál: javítja a vérkeringést, a vérnyomást, gyorsítja az
anyagcserét, oldja a pszichés és izomfeszültséget, erősíti az immun- és idegrendszert, jótékony hatása van a stresszes életmódra, enyhülnek vagy oldódnak az izomgörcsök, a fájdalom csillapodik a gerinc, a hát, a derék, a
váll és a nyakproblémák kezelésénél.
Az animimasszázs tudományos bőrápolás egy 2011-ben levédett módszer, amelynek
segítségével a bőr és a lélek összefüggésein át
dolgozik a szakember. Minden egyes kozmetikai munkafázishoz rendelnek egy lelki kozmetikai folyamatot. A kezelések folyamán

nemcsak a külsővel, hanem a belsővel is foglalkoznak. Hiszen ha belül minden rendben
van, akkor az kívülről is látszik. A testreszabott kezelést úgy állítják össze, hogy nem csupán kozmetikai, hanem lelki állapotbeli változást is elérjenek. A lélekkozmetikában az első perctől az utolsóig minden gondolat, szó és
tett a vendég testi-lelki szépségéért van. Más,
mint a sima kozmetika vagy a wellness, mert
a lélekkozmetikus a testi kezeléseken túl a lelki folyamatokat képes átlátni és segít a megfelelő mederbe terelni. Dinamika, erőteljesség, kisugárzás, összhang, pozitív látásmód –

ezt nyúltja a lélekkozmetika. A hagyományos
kozmetikai kezelések mellett sokkal mélyebbre merül, ám ehhez a vendég hozzáállására is
szükség van, hiszen ez egy közös munka. A
szakember energiával dolgozik, megtisztítja és
feltölti a vendéget. A lelki-szellemi oldás közben kapott energia beindítja a szervezet önregenerációs feladatait, ezáltal öregedésgátló
hatású, kozmetikai szempontból pedig rendkívül látványos ráncsimító, bőrfiatalító hatást
eredményez. Akkor is segíthet, ha a kiteljesedést lelki vagy gondolati eredetű akadályok,
problémák gátolják.

TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A
TERÉZVÁROSI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT.
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT A
2019. JANUÁR 8-ÁN, KEDDEN 14.30 ÓRAKOR
TARTANDÓ MEGEMLÉKEZÉSRE (VI., JÓKAI U. 1.).
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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.: 06-30-447-36-03
Felmentek az árak!
Arany, ezüst, borostyán, brilles ékszer,
régiség és teljes hagyaték felvásárlás
azonnal készpénzben!
Kérem jöjjön el hozzánk vagy érdeklődjön bővebben telefonon!
T: 350 43 08, 06 70 884 4084
cím: XIII., Hollán ernő 4.
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
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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.: 06-30-943-5583
értékes festményt venne ügyvédcsalád
gyűjteményének bővítéséhez magánszemélytől. Tel.: 06-30-305-95-96
régi és új könyvek, cd-k, hanglemezek,
dvd-k, papírrégiségek (plakát, képeslap)
vétele készpénzért! 06-20/324-1847.

tyán-korall ékszerek 4000 Ft-tól/g. régi
pénzeket, érméket, kitüntetéseket, karórákat, képeslapokat, Herendi-zsolnay,
mindenféle régiséget TeLJes HAGYATéKoT. v., szent István krt. 25., tel.: 0670/608-60-82
Gyógypedikűr, masszázs, pedikűr gyakorlattal rendelkező szakembertől budapesten. Nyugdíjasoknak kedvezmény! Hívjon bizalommal! Tel.: 06-70366-3226
Bakoslak ingatlan eladó és kiadó lakásokat keres igényes, készpénzes ügyfelei részére. Tel.: 06-20/974-0571,
bakoslak.office@gmail.com

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

Apróhirdetések
felvétele:
VI., Eötvös utca 3.,
recepció,
hivatali nyitvatartási időben.

eXklUzÍv FelvÁsÁrlÁs!
Tört-fazon arany 6500 Ft-tól akár 17
000 Ft-ig/g, ezüst 350 Ft-tól/g, boros-

*

Ha keverve!
----------------Névelő

Csen
-----------------Polgár

Ösztönöz

Ugráló, pici,
rovar
----------------Serleg

Hosszú mgh

Zoro jele
----------------Idősebb
röviden

Szöglet,
sarok

Kacsó

Urán
----------------Ádám párja

Oxigén
----------------Magas

Nélkülözés

Tan része!
----------------Foglár

*

Állott (étel)
----------------Traktor
húzza

Nem angolul

Kapus teszi
----------------Gramm

Dan
keverve!

Osztrák
város
----------------Hajófar

Hal petéje
----------------Keresztül

Ottó
----------------Hamis

Megfejtés
----------------Föld alatt él

3. zenei
törzshang

Részvénytársaság

Seprű része!

Émile...,
francia
regényíró

Fogoly

Az egyik
vércsoport
jele

Koronás
növény

Háztartási
gépeket
gyártó cég

Előkelő táncmulatság
----------------Amper

Lantán

Melyik a trófea Grill étterem téli ételkínálatának egyik legkedveltebb étele?
Beküldendő a számmal jelölt sorok tartalma 2019. január 20-ig. előző rejtvényünk nyertesei: sajgál dénes, vass Zoltánné.
cím: Terézváros szerkesztősége, 1067 budapest, eötvös utca 3.
A helyes megfejtést beküldők között kétszer 2 darab Trófea Grill-utalványt sorsolunk ki, amelyek a Király utcai Trófea Grill étteremben használhatók fel.
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A garancia iii. – Karácsonyi kitérő
Ez a cikk a mindennapokban annyira gyakran emlegetett garanciá
val foglalkozik. Egyszerűnek látszik a kérdés, de mindjárt meglátjuk,
hogy nem is annyira könnyen emészthető. A cikksorozat előző részei
ben foglalkoztunk a garancia körüli fogalmak értelmezésével, a jótál
lás és a szavatosság elhatárolásával, a hibás teljesítéssel, valamint a
jótállás elemzésével, tartalmával, a szavatossággal, a vevőt megillető
jogokkal, a határidőkkel, a költségviseléssel. Most a közelgő ünnepek
re való tekintettel ebben a cikkben az ajándékvásárlás jogi környezete
kerül előtérbe.
Karácsonyi ajándékvásárlás

Elérkezett az év vége, sokunknak talán az év
legszebb időszaka. Bár több helyen eltérően
ünneplik, a karácsony mégis mindenkinek
a szeretet, a család és a barátok ünnepe, ez
a legbiztosabb pont, ez sehol sem változik.
Kezdetét vette az adventi időszak, közelednek az ünnepek. A készülődéshez hozzátartozik az ajándékok beszerzése is, ezért a vásárlóknak fontos tisztában lenniük néhány
alapvető információval, amelyek megkönynyíthetik a dolgukat a karácsonyi vásárlásoknál, ezzel elkerülve az ünnepek utáni
bosszankodást. Az előző két cikkben átnézett fogalmakat itt külön újra nem boncolgatjuk, inkább a karácsonyi bevásárlás kapkodása közben előforduló tipizálásra helyezzük a hangsúlyt.

Online vásárlás

Egyre jobban terjed a hagyományos (személyes) mellett az online vásárlás is. Lényeges
a kettő közti különbség, mert utóbbi esetében extra jogai vannak a vásárlónak. Az online (üzlettől) rendelt játék, pulóver, magnó,
telefon, laptop a kézhezvételtől számított 14
napon belül magyarázkodás, indoklás és a
termék hibája nélkül visszaküldhető az eladónak és visszakérhetjük az árát, ha kiderült, hogy nem jó a méret, a szín vagy nehézkes a termék használata.

Szavatosság

Hibás termékek esetén a fogyasztók szavatossági igényeket érvényesíthetnek a kereskedőkkel szemben, így kérhetik elsősorban a termék kijavítását vagy kicserélését, másodsorban pedig vételár-leszállításra vagy a teljes vételár visszatérítésére,
illetve a kereskedő költségén történő kijavíttatásra jogosultak. Esetleges reklamáció
esetén vevőként ügyeljenek arra is, hogy a
kifogásukról jegyzőkönyv készüljön (erről
egyébként a kereskedő köteles gondoskodni), ha ez mégis elmaradna, jelezzék panaszukat a Vásárlók könyvébe történt bejegyzésükkel. Erre azonnal, de legkésőbb harminc napon belül írásban köteles válaszolni a kereskedő.

Szívességi csere

Az ünnepek közeledtével nem lehet elégszer hangsúlyozni, mi van akkor, ha a vásárló hibátlan árut (például egy nem megfelelő színű vagy méretű táskát) szeretne kicserélni. Ilyenkor csak a kereskedőn
múlik, hogy a bizonylattal együtt visszahozott ajándékot kicseréli-e másikra vagy
esetleg biztosítja a termék árának levásárlását az üzletében.

ban egy esetleges utólagos minőségi kifogás intézése szinte lehetetlen. Igaz ez
az internetes vásárlásra is, ebben az esetben is meg kell kapni ezeket a dokumentumokat. Ha a vásárolt termékkel probléma
van, nem működik, vagy a rendeltetésszerű használat ellenére meghibásodik, a vásárlás tényét a fentiek bemutatásával tudják igazolni a vásárlók. Akár üzletben vásároltak, akár internetről rendelték a terméket, ha hibásnak bizonyul, a kereskedő
nem követelheti meg, hogy a fogyasztó azt
eredeti, gyári csomagolásban küldje viszsza. Ha ilyet kérne, az jogellenes, nyugodtan utasítsuk vissza ezt a kérését.

Képünk illusztráció

Jótállás

Az is előfordulhat, hogy a vásárolt termék
szinte azonnal meghibásodik. Amennyiben
olyan termékről van szó, amelyre jogszabályilag kötelező jótállás vonatkozik (például
háztartási gépek, bútorok, televíziók, egyéb
műszaki cikkek), és a fogyasztó emiatt a vásárlástól számítva a csere iránti igényét 3
munkanapon belül érvényesíti, úgy a kereskedő köteles kicserélni az adott terméket, de
csak 10 000 forintos vételár felett. A kötelező jótállás időtartama ezen termékek esetében egy év, de természetesen a kereskedők
hosszabb idejű jótállást is vállalhatnak vagy
akár értékesíthetnek a termékekre. Ezek miatt a 10 000 forintos összeghatárt érdemes
szem előtt tartani még egy „kihagyhatatlan”,
9999 forintos akció láttán is, hiszen ebben
az esetben nem lesz kötelező jótállás a termékre, csak szavatosság.

Nyugta, blokk

A vásárlások során az eladótól kapott
nyugtát, blokkot, jótállási jegyet minden
esetben őrizzék meg, hiszen ezek hiányá-

Békéltető testület

Ne feledjék: ha jogvitába keverednek a kereskedővel, úgy a békéltető testületek segítségét is igénybe tudják venni, amelyek ingyenes, gyors és szakszerű eljárásuk révén
a vita gyors megoldásának lehetőségét kínálják a fogyasztók számára. A Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., III. em. 310. A testület elnöke az eljárás megindulásától számított hatvan napon belül meghallgatási
időpontot tűz ki a felek számára. A meghallgatás célja egyezség létrehozása a felek
között, egyezség hiányában a tanács az ügy
érdemében kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte. Azonban ha a vállalkozás az eljárás
kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács
döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve
ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott, a fogyasztói kérelem
megalapozottsága esetén a testület „csak”
ajánlást hoz.
Áldott és szeretetteljes ünnepeket kívánok!
dr. mogyorósi sándor jegyző
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„Zenegyerekeknek”
6 éves korig ajánlott

Szerdánként 9.30-10.10 és
2019. január 19., szombat 10.00-10.40
Foglalkozásvezető: Juhász László
Jegyár: 600 Ft/fő, a 2. kísérőtől 300 Ft;
terézvárosiaknak 300 Ft/fő

Babatopogtató

Meséről mesére

Családi délután zenével, tánccal, kézi ügyeskedéssel

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

2019. január 12., szombat 16.00-18.00
Békakirály és Vashenrik
Házigazda: Lengyel Szabolcs Micsi és Hoffner Nikolett
Jegyár: 800 Ft/fő, családi jegy 2000 Ft/ két felnőtt és két
gyermek; további résztvevők 500 Ft/fő
Terézvárosiaknak: 500 Ft/fő, családi jegy 1000 Ft, további
résztvevők 250 Ft/fő

Ünnepi hangulatban...
A Terézvárosi Nosztalgia Dalkör Egyesület előadása

2018. december 18., kedd 15.00

Táncolda

Családi táncház 7 éves korig

2018. december 14., péntek 17.00-18.00
2019. január 11., 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

A belépés díjtalan. Helyfoglalás érkezési sorrendben.

Szenior Akadémia

2018. december 18., kedd 15.00
Idősek és az esztétika
Előadó: Dr. Boga Bálint, a Magyar Hospice Alapítvány főorvosa
A részvétel díjtalan.

A Színtér 2018. december 21. és 2019. január 1. között zárva tart.

Mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
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Tázló klub

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

2019. január 11., péntek
19.00−20.00 Tánctanítás
20.00−00.30 Újévi moldvai bál az 5 éves Tázló klubban
Jegyár: 800 Ft, diák/nyugdíjas/terézvárosi 500 Ft
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Csoóri Sándor Alap támogatásával jött létre.

Nosztalgia táncklub

2019. január 2., szerda 15.00 Bakacsi Béla
2019. január 16., szerda 15.00 Kristály duó
Jegyár: 500 Ft, terézvárosi nyugdíjasoknak 250 Ft

Hatker hatkor - helytörténeti klub
2019. január 8., kedd 18.00

Kugler, krémes, zserbó... Kik édesítették meg
Budapest életét a XIX. század végén?
Maczó Balázs várostörténész, klubvezető előadása

„ElőadáSOKK”

Jegyár: 500 Ft, terézvárosiaknak 300 Ft,
helytörténeti klubkártyával díjtalan
A helytörténeti klubkártya 2019-es éves díja 3000 Ft,
terézvárosiaknak 1500 Ft, amellyel 10 klubfoglalkozás és
5 séta látogatható díjtalanul.

Kiégek! Kiégek? - Ellenálló képességünk a társadalmi
présben
Tapolyai Emőke klinikai szakpszichológus, coach
előadása

Stíluskivonatok - a reneszánsztól a
kortárs művészetig

Gimesy Péter művészettörténész, ﬁlozófus előadássorozata

2019. január 15., kedd 18.30
A reneszánsz művészete - a művészet újjászületése
Jegyár: 800 Ft; nyugdíjas/diák/pedagógus 600 Ft;
terézvárosiaknak 400 Ft

Útibeszámolók

2019. január 17., csütörtök 18.30
Hátizsákkal Vietnámtól Mexikóig Keil Rita, a Törött szárnyú pillangó előadása
Jegyár: 1200 Ft; nyugdíjas/diák/pedagógusjegy 800 Ft;
terézvárosiaknak 600 Ft

Dokumentumﬁlmklub
2019. január 21., hétfő 18.00

A szabadság bolond körei - Goldschmidt Dénes
Rendező: Dér András és Muhi Klára
Jegyár: 500 Ft

2019. január 28., hétfő 18.30

Jegyár: 1600 Ft; nyugdíjas/diák/pedagógusjegy 1200 Ft;
terézvárosiaknak 800 Ft

Digitális Agóra

Válogatás a II. Nemzetközi Digitális Művészeti
Triennálé anyagából
A kiállítás díjtalanul megtekinthető 2019. január 6-ig
hétköznap 14.00-19.00 között.

KOR/TÁRS VI.

Válogatás a Magyar Képzőművészeti Egyetem
Festő Tanszék oktatóinak és növendékeinek
munkáiból
A kiállítás díjtalanul megtekinthető 2019. január 31-ig
minden nap 10.00-20.00 között.

Obligát/
Festmények, rajzok, graﬁkák

Szilágyi János graﬁkus, festőművész és
a SpiriTUSz Alkotócsoport kiállítása
A kiállítás díjtalanul megtekinthető 2019. január 9. és
február 28. között minden nap 10.00-20.00 között.

