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Az önkormányzat bizottságai 
Humán bizottság
Németh Helga Anna elnök, Szász Károly alelnök,
Budai Orsolya, Bökönyi Anikó, Greskovics Borbála,
Hegyi András, Óvári Gyula, Sajószegi Péter,
Simonffy Márta, Szilágyi Erika, Takács Gergely
Pénzügyi és jogi bizottság
Kecskés Balázs elnök, Németh Helga Anna alelnök,
Falvai Csaba, Gaár Iván, Lindmayer Viktor, Molnár Gergely, 
Óvári Gyula, Rab Tamás, Soós Andrea
Tulajdonosi bizottság
Heltai László alelnök, dr. Bundula Csaba, Czuppon Zoltán 
Zsolt, Fülöp Gergő, Kecskés Balázs, Kocsis Eszter Tilda, 
Kovács Máté, Lindmayer Viktor, 
Nyíri Gábor, Sajószegi Péter, Szász Károly
Környezetvédelmi bizottság
Heltai László elnök, Németh Helga Anna alelnök, 
dr. Bundula Csaba, Csontos Gyöngyi, Konta Cintia Dóra, 
Matokanovic Lídia,  Sajószegi Péter, Simonffy Márta, 
Szász Károly, Szeghalmi Zalán, Varga Máté

Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
1067 Budapest, Eötvös utca 3. 
Központi telefonszámok: 06 (1) 342-0905, 06 (1) 342-0906, 
06 (1) 342-0907, 06 (1) 342-0908, 06 (1) 342-0909.  
Ingyenes zöldszám: +36 (80) 201-138 
Ügyfélfogadás: hétfő 13.30–18.00, szerda 8.00–16.30, 
péntek 8.00–11.30 

Ügyfélszolgálat 
1067 Budapest, Eötvös utca 4., Telefon: 06 (1) 351-8939  
Hétfő: 8.00–18.00, kedd: 8.00–16.00, szerda: 8.00–16.30, 
csütörtök: 8.00–16.00 péntek: 8.00–13.30

Önkormányzati cégek, intézmények
Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.
Vezető: Kárpáti Zoltán, 06 (1) 332-3962

Hunyadi téri Vásárcsarnok és termelői piac
Piacfelügyelő: Mészáros László
1067 Budapest, Hunyadi tér 4., 06 (1) 342-5593

Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ
Intézményvezető: Imre Ibolya Hedvig
1068 Budapest, Király utca 82., 06 (1) 344-6060

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat
Vezető: dr. Czermann Imre
1074 Budapest, Csengery utca 25., 06 (1) 321-2200

Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
Intézményvezető: Kecskés Andrea
Bp. VI., Podmaniczky u. 18., 06 (1) 311-2230

Terézvárosi Gondozó Szolgálat
Vezető: Kelemen Krisztina
1061 Budapest, Király utca 38., 06 (1) 413-6601

Terézvárosi Parkolási Rendszer 06 (80) 466-466

Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Vezető: dr. Bodnár Zoltán
1064 Budapest, Rózsa utca 81–83., 06 (1) 301-6700

NÉV A FOGADÓÓRA HELYSZÍNE A FOGADÓÓRA IDŐPONTJA

Soproni Tamás
polgármester

Polgármesteri Hivatal, 
Eötvös u. 3., V. em.

Előzetes időpont-egyeztetés 
a 06 (1) 351-7967-es számon

dr. Beleznay Zsuzsanna
alpolgármester

Polgármesteri Hivatal, 
Eötvös u. 3., V. em.

Minden hónap első kedd 16.00–18.00
Női és családjogi fogadóóra/tanácsadás: 
Minden hónap első hétfő 16.00–18.00.
Előzetes időpont-egyeztetés
a 06 (1) 351-7966-os számon

Temesvári Szilvia
alpolgármester

Polgármesteri Hivatal, 
Eötvös u. 3., V. em.

Minden hónap első hétfő 16.00–18.00.
Előzetes időpont-egyeztetés
a 06 (1) 342-0905/2106-os számon
A főkertésszel közös zöldfogadóóra: 
minden hónap 2. hétfő 15.00–18.00

Győrffy Máté
alpolgármester,
9. sz. egyéni választókerület

Polgármesteri Hivatal, 
Eötvös u. 3., V. em.

Minden hónap első hétfő 15.00–17.00. 
Előzetes időpont-egyeztetés 
a 06 (1) 351-7966-os számon

Miyazaki Jun
alpolgármester,
5. sz. egyéni választókerület

Polgármesteri Hivatal, 
Eötvös u. 3., V. em.

Minden hónap első hétfő 16.00–18.00,
Előzetes időpont-egyeztetés
a 06 (1) 351-8938-as számon

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Polgármesteri Hivatal, 
Eötvös u. 3., V/508

Előzetes időpont-egyeztetés
a 06 (1) 351-7965-ös számon

Önkormányzati fogadóórák

NÉV / VÁLASZTÓKERÜLET A FOGADÓÓRA HELYSZÍNE A FOGADÓÓRA IDŐPONTJA

Heltai László
1. sz. egyéni választókerület

LMP-iroda, V. kerület, 
Kálmán Imre u. 24.

Hétfőn 18.00 vagy előzetes egyeztetés
alapján a 06 (30) 751-8925-ös számon

Németh Helga Anna
2. sz. egyéni választókerület

Polgármesteri Hivatal, 
Eötvös u. 3.

Minden hónap utolsó szerda 17.00–18.00
Előzetes egyeztetés a 06 (30) 608-3687-es 
számon

Szilágyi Erika
3. sz. egyéni választókerület

Polgármesteri Hivatal, 
Eötvös u. 3.

Minden hónap utolsó hétfő 17.00–18.00,
Előzetes időpont-egyeztetés
a 06 (70) 665-1307-es számon

Kecskés Balázs
4. sz. egyéni választókerület

Polgármesteri Hivatal, 
Eötvös u. 3., földszint 3.

Minden hónap első szerda 15.00–17.00,
Telefon: 06 (30) 768-5099

Szász Károly
6. sz. egyéni választókerület

Polgármesteri Hivatal, 
Eötvös u. 3., földszint 3.

Minden hónap első csütörtök 15.00–17.00,
Telefon: 06 (70) 476-3783

Sajószegi Péter
7. sz. egyéni választókerület

Polgármesteri Hivatal,
Eötvös u. 3.

Minden hónap első szerda 15.00–17.00,
Telefon: 06 (70) 476-3792

Bálint György
8. sz. egyéni választókerület

Polgármesteri Hivatal,
Eötvös u. 3.

Csütörtök 17.00–19.00 vagy előzetes 
egyeztetés alapján a 06 (70) 314-5888-as 
számon

Gaár Iván Zsolt
10. sz. egyéni választókerület

Polgármesteri Hivatal 
helyisége, Andrássy út 79.

Minden hónap első hétfő 17.00–19.00,
Telefon: 06 (20) 936-6613

Választókerületek képviselői

NÉV A FOGADÓÓRA HELYSZÍNE A FOGADÓÓRA IDŐPONTJA

dr. Bundula Csaba Fidesz-iroda, 
Jókai u. 10., fsz.

Előzetes egyeztetés szükséges  
a 06 (20) 956-0506-os számon

Lindmayer Viktor Fidesz-iroda, 
Jókai u. 10., fsz.

Előzetes egyeztetés szükséges  
a 06 (20) 994 8402-es számon 

Óvári Gyula Fidesz-iroda, 
Jókai u. 10., fsz.

Előzetes egyeztetés szükséges  
a 06 (30) 194-7994-es számon

Simonffy Márta Fidesz-iroda, 
Jókai u. 10., fsz.

Előzetes egyeztetés szükséges  
a 06 (20) 476-3806-os számon

Listán megválasztott képviselők

dr. Oláh Lajos
Fogadóórát tart a Teréz krt. 46. szám alatti irodájában bejelentkezés 
alapján, amelyet a 06 (30) 709-1102-es telefonszámon  
vagy a drolahlajos@dkp.hu e-mail-címen lehet megtenni.

Országgyűlési képviselő

Terézváros Közéleti, Kulturális 
és Életmódmagazin
KIADÓ: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 

FELELŐS SZERKESZTŐ: Csepregi Botond 
A LAP MUNKATÁRSAI: Csejtei Orsolya, Dobi Ágnes, Gajdács Emese 
TÖRDELÉS: Formula Stúdió  FOTÓ: Képszerkesztőség Kft.
CÍMLAPFOTÓ: MTI  FOTÓ: Keleti Éva, Terézváros díszpolgára
SZERKESZTŐSÉG CÍME: 1067 Budapest, Eötvös utca 3. 
E-MAIL: sajto@terezvaros.hu 
NYOMDAI ELŐÁLLÍTÁS: Mediaworks Hungary Zrt. 
1225 Budapest, Campona utca 1. Harbor Park, DC 10 ép.
FELELŐS VEZETŐ: Szabady Balázs nyomdaigazgató
TERJESZTÉS: DP-M Lapterjesztő Kft. A HIRDETÉSEK 
FELADHATÓK A SAJTÓIRODÁN: 06 (1) 342-0905, 2451-es 
mellék, sajto@terezvaros.hu APRÓHIRDETÉSEK FELVÉTELE:  
apro@terezvaros.hu, 06 (1) 342-0905, 4036-os mellék
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Mostani címlapunkon rendhagyó módon Terézváros legújabb díszpolgára, Keleti Éva 1974-es, díjnyertes fotója, az Extázis szerepel. 
Judith Jamison „Cry” amerikai táncművész, az Alvin Ailey City Center Dance Theater vendégszereplője a Magyar Állami Operaház 
Erkel Színházában. Fotó: MTI, Keleti Éva

Nem engedni a szabadságból
A Himnusz és a Szózat mellett a hatvanhat évvel ezelőtt történ-
tek és a ma közötti párhuzamok foglalták keretbe az idei október 
23-át a Hunyadi téren, ahol az önkormányzat vezetői, VI. kerületi 
politikusok és civilek koszorúzták meg az 1956-os emlékművet. 
Ahogy azt Soproni Tamás ünnepi beszédében mondta, „minket, 
magyarokat a szabadsághoz való viszonyunkkal is újra és újra 
szembesít 1956 emlékezete”. Hiszen aki szereti a hazáját – fo-
galmazott a polgármester –, az egyszerűen nem tagadhatja meg 
azokat, akik a szabadságukat, az életüket áldozták Magyarország 

függetlenségéért. „Nem áldozhatjuk fel újra és újra a szabadságot, 
és mások szabadságát is Oroszország pusztító öleléséért hajbó-
kolva! Nem fordulhatunk el azoktól, akik ma vívják a harcot a füg-
getlenségükért! Ezzel nemcsak őket, de a saját 56-os hőseinket is 
elárulnánk: a Maléter Pálokat, a Nagy Imréket, a Hosszú Marikat 
– vont párhuzamot a szomszédunkban dúló értelmetlen agresszió 
és Magyarország 1956-os függetlenségi törekvésének elnyomása 
közé Soproni Tamás. – Nem engedhetünk a szabadságunkból! Ne 
legyünk gyáva, megalkuvó, hazátlan nép! Békében akarunk élni, 
de nem egy elnyomó hatalom bizonytalan kegyéből, hanem egy 
erős nyugati szövetség büszke tagjaként!”  CSO

LOMTALANÍTÁS  
TERÉZVÁROSBAN
A sztrájk miatt elmaradt éves lomtalanítást november második 
hétvégéjén pótolja a Fővárosi Közterület-fenntartó.

Részletek: terezvaros.hu

2022. november 11-13.

Hírek
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A látók tanulónapja
Látók és nem látók az idén is közösen ünnepelték az Eöt-
vös10-ben a Fehér bot napját. „Úgy tűnhet, hogy az, aki nem 
lát, hiányt szenved, valójában azonban sokszor azok értik meg 
és érzik át legjobban a világ és az élet legfontosabb dolgait, 
akiket a látvány, a hamis látszatok nem kápráztatnak el, akik 
fehér bottal járnak” – fogalmazta meg a rendezvény üzenetét 
a zenekarával fellépő Fináli Gábor. A Hunyadi téri zsinagóga 
rabbija azt is elmondta, hogy ezt az ünnepet nyugodtan hív-
hatnánk a látók tanulónapjának, mivel sokan ilyenkor szem-
besülnek a látássérültek világával. A történetet arról, hogyan 
született és lett a vakok, valamint gyengén látók közlekedését 
segítő eszközzé a fehér bot, a Terézvárosi Lámpás Klub veze-
tője, Lukács Erzsébet, Böbke mesélte el. „Érzékenyítő prog-
ramjainkkal arra törekszünk, hogy a látók és nem látók meg-
ismerjék, ezáltal jobban elfogadják egymást” – hangsúlyozta 
köszöntőjében. A beszédeket követően – felszólalt Fodor Ág-
nes, a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regioná-
lis Egyesületének elnöke, valamint köszöntötte az egybegyűl-
teket Temesvári Szilvia, Terézváros alpolgármestere – a zenéé, 
a verseké volt a fő szerep. A Fináli Gábor vezette Ábrahám fiai 
mellett fellépett Delhusa Gjon, Takács Nikolas, a Groovehouse 
együttes, Hajdan Vali és Zsóka Huszák előadóművész. A fellé-
pők mindegyike a szeretet, az együttérzés és az elfogadás fon-
tosságáról szólt.  DÁ

ÚJRA TERÉZVÁROSI LOM-MENTŐ BOLHAPIAC 

Gyere, és árulj vagy vásárolj!

Ha árusítanál, regisztrálj a bolhapiac@terezvaros.hu e-mail címen vagy a 20 595 6966-os 
telefonszámon (hétköznap 9 és 17 óra között hívható) legkésőbb november 11-én délig.  
Az árusítási lehetőség a Hunyadi téri őstermelői piacon ingyenes, de terézvárosi lakcímhez kötött.

Ami neked már nem kell, másnak még lehet kincs.

2022. november 13. (vasárnap) 9:00 – 14:00 óráig

TÖKFESZTIVÁL 
A HUNYADIN
Gyere, és faragd ki a legtökösebb 
töklámpást október 28-án 15 órától  
a Hunyadi téren!

A rendezvényen bemutatót tartanak 
a tűzoltók és egy tűzzsonglőr, lesz 
élőzene, sütemény és melegen  
tartó ital is, a legszebb tököket  
pedig nyereményekkel jutalmazzuk.

FONTOS: a tököt idén is mi adjuk, 
de kérünk titeket, hogy  
a jókedvetek és kreativitásotok 
mellett készüljetek tökfaragó 
szerszámokkal is! 

VÁRUNK!

Közösségi költségvetés 
– szavazás
Az online voksolás elindulása előtt még két alkalommal 
voksolhatunk személyesen a közösségi költségvetés ötle-
teire a Hunyadi téren: október 28-án a Tökfesztiválon, va-
lamint november 5-én. Csak terézvárosiak szavazhatnak, 
a lakcímkártyájuk bemutatásával! A voksolásra bocsátott 
15 ötletet a Terézváros magazin október 12-i számában 
mutattuk be.
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5 Hírek

HIRDETÉS

A 7-es és 8-as választókörzet – a Szív utca és a Dó-
zsa György út közötti terület – következett a kerület 
egészét érintő körzetbejárások sorában. Egy-egy 
ilyen séta során Soproni Tamás polgármester, az 
érintett képviselő – ezúttal Sajószegi Péter –, va-
lamint a polgármesteri hivatal, az önkormányza-
ti cégek munkatársai, sőt a rendőrség illetékesei 
sorra veszik a közterületi problémákat, és sokszor 
már helyben megoldást keresnek rájuk. Érintettek 
olyan helyeket, helyzeteket, amelyek miatt rend-
szeresen panasz érkezik a lakóktól. A 7. körzet leg-
nagyobb projektje, a Szinyei Merse Pál utca 22–24. 
átalakítása – az önkormányzat megvásárolja a ház 
valamennyi lakását, és a bontással új lakóépületet 
és parkot alakít ki – is figyelmet kapott a bejárás 
során. Egy már megvalósult fejlesztés – a Rippl-Ró-
nai és a Podmaniczky utca kereszteződésében ta-
valy kialakított zebra – utánkövetésével ért át a 
bejárás a 8. körzetbe; a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy itt érdemes lenne jelzőgombosra átalakítani 
az átkelőt. A bejárás során a közbiztonság kapcsán 
többször előkerült a térfigyelő rendszer megújítá-
sa, illetve ugyancsak visszatérő téma volt az elmúlt 
30 év legnagyobb kerületi közterület-fejlesztési 

programja, a Terézváros 2030. A körzetbejárások 
sorozata hamarosan befejeződik, de – tette hozzá 
Soproni Tamás – csak azért, hogy 2023-ban újra-
indulhasson. 

CSB

Felismerni a feladatot, megtalálni a megoldást

Sajószegi Péter és Soproni 
Tamás (középen) figyeli a kerületi 
köztisztasági céget vezető 
Kárpáti Zoltán tájékoztatását
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6Helyben vagyunk

A megújuló utcákban, ahová csak lehet, fákat ül-
tetnek, ahol pedig az úttest alatt futó közművek 
miatt erre nincs lehetőség, ott planténerekbe, vi-
rágládákba telepített növényekkel teszik zöldebbé 
az utcákat – derült ki Temesvári Szilvia zöldügye-
kért felelős alpolgármester szavaiból a Dobó utca 
és a Káldy Gyula utca megújításáról szóló lakos-
sági fórumon, amelyet az egy rendezvény miatt 
ideiglenesen gyalogosbaráttá tett és programok-
kal színesített Székely Mihály utcában tartottak. A 
járdák – akárcsak a többi megújuló utcában – szé-
lesebbek (legalább kétméteresek) lesznek, ami az-
zal jár, hogy az egyik parkolósávot megszüntetik. 

Ennek következtében több utcában is feleződik a 
parkolóhelyek száma. A legradikálisabb változás a 
körúthoz közeli, rövid Kármán utcában lehet: a há-
rom tervváltozat közül az első zöldítést irányoz elő 
(az autóforgalom megtartásával), a második egy 
sétálóutcát eredményezne, a harmadik verzióban 
pedig lekerített miniparkot alakítanának ki.

Ez a jövő

„Az autók nem foglalhatják el a közterületek 95 szá-
zalékát. A közterületek demokratikus használata azt 
jelenti, hogy más arányt kell kialakítani a közleke-
désben, mint a mostani” – jelentette ki Temesvári 
Szilvia. A városfejlesztésért felelős alpolgármester, 
Győrffy Máté hozzátette, ha változtatni akarunk a 
közterületeinken, akkor természetes, hogy ez a folya-
mat érdekeket is fog sérteni. „Olyan azonban nincs, 
hogy egy utcában nincs legalább másfél méteres 
járda a gyalogosok számára, ezt már ombudsmani 
állásfoglalás is kimondta – jelentette ki az alpolgár-
mester. – Ezért a járdán való parkolást megszüntet-
jük, és több utcában a kétoldali parkolókból csak az 
egyik oldalon maradnak meg a helyek.” A parkolás 
változásával párhuzamosan az önkormányzat pró-
bálja kompenzálni az autósokat: a kizárólagos lakos-
sági parkolás bevezetésével, valamint a parkolóhá-
zakban vásárolható kedvezményes bérletekkel. 

A megmaradó parkolók is átalakulnak, mert 
2-3 helyenként zöldszigetek oldják majd a látványt. 

 Terézváros 2030 

Nagyobb biztonság, több hely 
a gyalogosoknak, zöldebb közterület
Szélesebb járdák, 
zöldebb közterületek, 
forgalomcsillapítás, 
biztonságosabb 
kereszteződések, 
használhatóbb utcák 
a gyalogosoknak és 
kerékpárosoknak – 
ezen címszavak körül 
forogtak a Terézváros 
2030 program lakossági 
fórumai október 
közepén. Az elmúlt 30 
év legnagyobb kerületi 
közterület-fejlesztési 
programja, a Terézváros 
2030 nem valósulhat 
meg anélkül, hogy az 
itt élők ne mondhassák 
el a véleményüket – a 
résztvevők élénken 
érdeklődtek, és 
összességében nagyon 
támogatók voltak a 
tervekkel kapcsolatban. 

Csepregi Botond– 
Dobi Ágnes

Utcafórum a Székely Mihály utcában, 
középen Győrffy Máté alpolgármester

A legradikálisabb a Kármán utca átalakítása lehet
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7 Helyben vagyunk

A Terézváros 2030 program lakossági fórumain álta-
lános tapasztalat volt, hogy a résztvevők közül – akik 
között voltak autósok – senki nem fogalmazott meg 
komoly aggályokat a megszűnő parkolóhelyek mi-
att. Sőt, inkább örömmel fogadták, hogy könnyebbé 
válik a gyalogosközlekedés. A Németh László utca 
egyik lakója élhetetlennek nevezte a járdákat, mint 
mondta, reggelente induláskor annyi helye sincs a 
kapuja előtt, hogy az összehajtott rollerét kinyissa – 
ő nagyon értékelni fogja, ha a bemutatottaknak meg-
felelően alakulnak át az utcák. Egy 79 éves hölgy a 
Rózsa utcából pedig azt mondta, ez a jövő.

Kiemelt kereszteződések

Az említett lakók az Erkel utcai iskolában tartott 
fórumon voltak jelen, és azért érintettek, mert a 
teljes Németh László utca, valamint a Rózsa utca 
Király utca és Andrássy út közötti szakasza is sze-
repel a Terézváros 2030 programban. Ha nem is 
volt tömeg a helyszíneken, akik eljöttek, élénken 
érdeklődtek, hozzászóltak, kérdéseik voltak, és 
összességében – valamennyi helyszínen ebben a 
két napban – nagyon támogatók voltak a tervekkel 
kapcsolatban. Az önkormányzat a tervezés korai 
szakaszában vonja be a helyieket, így érdemben 
beleszólhatnak abba, hogy mi épül meg.

A közlekedés biztonsága valamennyi helyszí-
nen téma volt: ezt szolgálja, hogy a Terézváros 
2030 programban minden mellékutcában 30 km/
órás sebességkorlátozást vezetnek be jövőre, és 
ezeken a szakaszokon jobbkezesek lesznek a ke-
reszteződések – hangzott el a Szobi utca, a Kármán 
utca, az Eötvös utca Szondi és Podmaniczky utca 
közötti, valamint a Szondi utca Vörösmarty utca 
és Teréz körút közötti szakaszának felújításáról 
szóló fórumon. A forgalomcsillapítást és a bizton-
ságot növeli, hogy valamennyi átalakuló utcában 
kiemelik a kereszteződéseket: ezt azt jelenti, hogy 

a csomópontok a járdák szintjébe kerülnek, ezért 
az autósok egy rámpán hajtanak rá ezekre, így las-
sításra kényszerülnek. A Németh László utcában 
sávelhúzást építenek ki, míg a Szondi utca Vörös-
marty utca és Teréz körút közötti szakaszán meg-
fordul a jelenlegi forgalmi irány. A legjelentősebb 
forgalomcsillapító hatás ettől a változtatástól vár-
ható – mondta a tervbemutatásokon szintén részt 
vevő Rigó István, Terézváros főkertésze. A vakok 
és gyengén látók közlekedését minden kereszte-
ződésben taktilis – vagyis kitapintható – burkolatú 
kiemelt gyalogátkelőhely segíti majd. 

Mikor valósul meg?

Élénk érdeklődést váltott ki a beszélgetéseken, 
hogy az átalakulás során milyen burkolatot kap-
nak az utcák. A szép, de kevésbé használható 
macskaköves utcákat aszfaltozzák, a felszedett 
köveket a parkolóhelyek burkolataként igyekez-
nek hasznosítani. A járdák térkövezést kapnak, a 
parkolók pedig valószínűleg szintén aszfaltot. Va-
lamennyi helyszínen kardinális kérdés volt, hogy 
mikor lesz a tervekből valóság: Győrffy Máté a fel-
újítási munkák legkorábbi kezdési időpontjaként 
2023 közepét jelölte meg.

Temesvári Szilvia alpolgármester 
és Rigó István főkertész az Erkel 
utcai iskolában rendezett fórumon

Autók helyett minipark 
a házak között
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Az autók nem 
foglalhatják el 
a közterületek 
95 százalékát. 
A közterületek 
demokratikus 
használata azt jelenti, 
hogy más arányt kell 
kialakítani 
a közlekedésben, 
mint a mostani.



Az önkormányzatok 
kiszorításával a teljes 
államosítás, a totális 
központosítás felé halad 
a magyar egészségügy, 
miközben a lakosság 
életesélyei drámaian 
romlanak – állítja dr. 
Oláh Lajos, Terézváros 
országgyűlési képviselője.

Sokkoló adat látott nemrég nap-
világot: egy 29 országra – Európa 
nagy részére, az USA-ra és Chi-
lére – kiterjedő nemzetközi ku-
tatás szerint az elmúlt két évben 
Magyarországon 24,6 hónappal, 
vagyis több mint két évvel csök-
kent a várható élettartam. Ez a 
hatodik legnagyobb romlás a 
vizsgált országok között; 2021-
ben Magyarországon 74,1 év volt 
a születéskori várható élettartam 

(a nemek közötti jelentős különb-
séggel: nők 77,52, férfiak 70,69 
év). A világon szinte mindenhol 
tapasztalható a csökkenés a koro-

navírus-járvány miatt, azonban 
az látszik, hogy Magyarországot 
különösen megviselte a pandé-
mia és annak hazai kezelése.

„Drasztikus változásokra van 
szükség a magyar egészségügy-
ben ahhoz, hogy ez a rendkívül 
aggasztó folyamat megforduljon. 
Ehhez képest azt látjuk, a kor-
mány csak azzal törődik, hogy 
még jobban központosítsa az 
ellátást, és ezzel az önkormány-
zatokat mint fenntartókat végleg 
kiszorítsa az ágazatból – mondta 
dr. Oláh Lajos, a parlament alel-
nöke. A DK politikusa sorolta a 
csak az elmúlt hetekben napvi-
lágot látott kormányzati terveket 
a szakrendelés államosításáról, 
valamint arról, hogy állami fel-
adatellátás lenne a háziorvosi 
rendelés is. – Minden arról szól, 
hogy az önkormányzatok hatás-
köre csökkenjen, hogy ne legyen 
ráhatásuk az emberek minden-
napjait alapjában befolyásoló 
közszolgáltatásokra. Pedig koráb-
ban legalább arra lehetőség volt, 
hogy az önkormányzatok, ha szű-
kösen is, de pluszforrásokkal pó-
tolják ki az intézmények gyenge 
állami finanszírozását. Ha ez sem 
lesz – márpedig a kormánytól az 
eddigi példák alapján nem várha-
tó a kieső pénzek pótlása –, akkor 

hosszabb várólisták, zsúfolt vá-
rótermek, tovább romló ellátás 
vár ránk.”

Keveset költ az állam

Pedig problémák vannak bőven: a 
hatezer háziorvosi praxisból jelen-
leg 686 betöltetlen, vagyis ma Ma-
gyarországon 910 ezer embernek 
nincs felnőtt háziorvosa – idézte 
fel ezt a szintén megrázó adatot 
Oláh Lajos. De ugyanez a helyzet 
a gyermekháziorvosokkal, vala-
mint a gyermekpszichiátria terén; 
az utóbbi különösen fájó a járvány 
után, a karanténok okozta tömeges 
problémák miatt. De semmilyen 
segítséget nem kapnak az elsza-
baduló rezsiárak közepette a házi-
orvosok és azok a karitatív szerve-
zetek, amelyek az egészségügyhöz, 
a szociális szférához kapcsolódó 
szolgáltatásokat nyújtanak. De ha 
a régóta teljesen állami fenntartás 
alá tartozó kórházakat nézzük, ott 
is folyamatosak a hírek osztály-
bezárásokról, felmondásokról, el-
lehetetlenülő szakrendelésekről. 
Nem csoda, mutatott rá a képvi-
selő, mert a magyar egészségügy 
a régiónkban is alulfinanszírozott-
nak számít: az állam a GDP 4,7 szá-
zalékát fordítja a szektorra, ellen-
tétben a 6,5 százalékos lengyel és 
a 7,5 százalékos cseh aránnyal. Eb-
ből pedig logikusan következik az, 
hogy az egészségügyi kiadások 35 
százaléka közvetlenül az emberek 
zsebéből vándorol ki, ellentétben a 
nyugat-európai 15 százalékkal.

„A problémák ismertek, még-
sem történik semmi. Az egész-
ségügyet nem önálló tárca, ha-
nem a belügyminiszter irányítja, 
és ahelyett, hogy szakmai alapon 
megoldást keresne, adminisztra-
tív eszközökkel fedi el a gondokat. 
Nagyon határozottan mondjuk, 
hogy változás kell az egészségügy-
ben, változás kell az országban” – 
zárta gondolatait a DK politikusa. 

Csepregi Botond

8 Helyben vagyunk

Drasztikus változásokra van szükség

A fővárosi lakásrezsi-
támogatással évente  

48.000   forinttal
csökkentheti
rezsiköltségeit!

A jogosultsági feltételek megtalálhatóak a honlapon.
A támogatás a Főpolgármesteri Hivatal és a kerületi önkormányzatok
ügyfélszolgálati irodáin igényelhető. 

veledvan.budapest.hu
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Kampányhét az új szabály jegyében. Szigorúbb szabályok 
jönnek Terézvárosban a kutyasétáltatással kapcsolatban – az ön-
kormányzat ezért kampányhetet tartott, hogy minél több érintett 
értesüljön a változásról. A képviselő-testület döntése értelmében no-
vember 1-jétől a rendészek 5000-től 50 ezer forintig terjedő bírságot 
szabhatnak ki, ha a gazdánál nincs a kutyaürülék felszedésére alkal-
mas zacskó. A felvilágosítás jegyében október 17–23. között a ren-
dészek külön felhívták a figyelmet az új szabályra, sőt, segítséget is 
nyújtottak a feltakarításhoz. „Kutyaürülék-felszedő zacskót – amely-
hez máskor is ingyen juthatnak hozzá a kerületiek –, egy szórólapot 
és újdonságként a vizelet semlegesítésére alkalmas szprét adunk a 
terézvárosiaknak” – mondta dr. Beleznay Zsuzsanna köztisztaságért 
is felelős alpolgármester a kampányhetet indító bejáráson. A Jókai té-
ren járva a választókörzet önkormányzati képviselője, Kecskés Balázs 
arról beszélt, fontos megértetni a gazdákkal, hogy az önkormányzat 
célja nem a büntetés, de a kampányhét és az új szabály még több em-
bert vehet rá arra, hogy feltakarítson a háziállata után.  „A rendeletet 
úgy fogalmaztuk meg, hogy abban zacskó szerepel, tehát elfogadha-
tó a papírzacskó is, ami környezetbarátabb megoldás” – tette hozzá 
Temesvári Szilvia alpolgármester, megjegyezve, az ürülék mellett a 
vizelet is sok bosszúságot okoz, amire egyszerű megoldás lehet az is, 
ha a gazdák némi vizet visznek magukkal és ráöntik a foltra. A meg-
szólított kutyagazdik kedvesen, jól fogadták az információkat, és ele-
ve mindegyikük hordott zacskót magánál. Volt, aki jelezte, szabálykö-
vető kutyásként számára elsőre bántónak tűnt egy ilyen módosítás, 
de ő is egyetértett azzal, hogy tenni kell a szabályszegők ellen. 

Helyben vagyunk9

Munka a tiszta utcákért. „Amit a cégünk és 
az önkormányzat tesz az utcákon a kutyaürülék 
eltüntetéséért, azt három nyolcassal tudnám jel-
lemezni: 80, az ürülék kidobására szolgáló dog-
box van Terézváros utcáin, amelyekből zacskót 
is lehet kivenni, és amelyeket hetente 2-3 alka-
lommal ürítünk. Évente 8 tonna kutyaürüléket 
gyűjtünk be, és a teljes program 8 millió forintba 
kerül egy évben” – mondta a kutyapiszok elleni 
küzdelemről Kárpáti Zoltán, a kerületi köztiszta-
sági cég, a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. A dogboxok-
kal kapcsolatban elmondta, azokat sokszor még 
mindig teledobálják kommunális szeméttel, így 
a tartalmukat csak drágább eljárással lehet meg-
semmisítetni. Az ingyenes ürülékgyűjtő zacs-
kókhoz már négy helyen (a polgármesteri hivatal 
portáján, a hivatal ügyfélszolgálatán, a Terézvá-
rosi Vagyonkezelő portáján, valamint az Ó utcai 
állatorvosi rendelőben) lehet hozzájutni – tette 
hozzá Kárpáti Zoltán.

A kampányhetet indító bejáráson a rendészek minden kutyást
megszólítottak; a háttérben dr. Beleznay Zsuzsanna alpolgármester, 
Kecskés Balázs képviselő és Temesvári Szilvia alpolgármester

Hogy rend legyen a kutyák után

Az augusztusi TE!Feszten a „közteres mopsz” mutatta meg mindenkinek a dogboxok 
helyes használatát
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Az oldalt összeállította: Csepregi Botond
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Akik miatt büszkék 
vagyunk Terézvárosra

Az ünneplőbe öltöztetett színházteremben a vá-
rosrész döntéshozói, intézményvezetői, politiku-
sok, a díjazottak és családtagjaik várták a kerü-
letünkért legtöbbet tévők méltatását. Terézváros 
önkormányzata 1996 óta fejezi ki a helyi kitünte-
tések átadásával tiszteletét és elismerését azok-
nak, akik életművükkel, kiemelkedő jelentőségű 
munkájukkal, közéleti szerepvállalásukkal és oda-
adó szolgálatukkal segítik a kerület, a városrész 
gyarapodását.

„Október 15-én nemcsak a Terézeket ünnepel-
jük, hanem Budapest egyik legkisebb lélekszámú 
közösségét is. Számunkra ez a nap nem csak egy a 
sok közül. Budapest hatodik kerülete annak emlé-
kére kapta a Terézváros nevet, hogy Mária Terézia 
és Lotaringiai Ferenc császár 1751-ben felkereste 
– adott történelmi keretet az ünneplésnek Soproni 
Tamás polgármester, hozzátéve, Terézváros sokak-
nak Budapest szívét, kulturális negyedét, az And-
rássy úti palotákat, a kisföldalattit vagy a zsibon-
gó, élettel teli Liszt Ferenc teret jelenti. – Nekünk 
azonban ennél egy picit több: számunka Terézvá-
ros múltja, jelene és jövője elsősorban emberek-
hez, nagy emberekhez és nagy kisemberekhez 
kötődik. Hiszen az, hogy hogyan élünk mi itt kö-
rülbelül 35 ezren, függ attól, hogy mikor jön a vil-
lamos, van-e parkolóhely a ház előtt, mennyit kell 

sorban állni a hivatalban, de leginkább attól, hogy 
miként viselkedünk egymással és mit teszünk mi 
a közösségünkért. A mai ünnep azokról az embe-
rekről szól, akik miatt büszkék vagyunk Terézvá-
rosra. Díszpolgárainkról, díjazottjainkról, azokról 
a különleges szomszédainkról, akik sokat adtak az 
országnak, a fővárosnak vagy éppen nekünk, hato-
dik kerületieknek. Itt élnek, itt dolgoznak velünk 
és értünk: a művészek, tudósok, sportolók mellett 
vannak hőseink, akik talán a nagyvilág számára 
ismeretlenek, de áldozatos munkájukkal, a közös-
ségük iránti elkötelezettségükkel nekünk ők is a 
világot és Terézvárost jelentik.”

Sokszínű Terézváros

Az önkormányzat elismerései az élet minden te-
rületét próbálják lefedni, a kultúrától az egész-
ségügyön át a mindennapi gondjainkat megoldó 
mesterekig. Soproni Tamás beszédében emlékez-
tetett arra is, hogy az elmúlt tíz évben – Hassay 
Zsófia polgármestersége idején – hagyománnyá 
vált, hogy a díszpolgári elismerés mellett a kerü-
let posztumusz is kioszt egy díszpolgári díjat. Ezt 
a tradíciót a jelenlegi vezetés is viszi tovább. Bár 
erre gyakran mondják, hogy megkésett gesztusok 

Teréz napjának 
estéjén, október 
15-én az Eötvös10-
ben megrendezett 
gálán vehették át a 
kitüntetéseiket azok, akik 
példaértékű életükkel, 
munkásságukkal 
hozzájárultak a kerület jó 
hírének öregbítéséhez.

Gajdács Emese

Terézváros 2022-es díjazottjai – (balról) Bartók Imre, dr. Kecskés Tamás, Szakácsné Nagy Zsuzsanna, Szentirmay Ferencné, Dinnyés Ágnes  
(Dinnyés József húga), Keleti Éva, Vámos Erzsébet, Ács Gabriella – és Soproni Tamás polgármester (Kascsák Jennifer nem tudott jelen lenni a gálán)
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A terézvárosi rendőrkapitányság élére 2013 novemberében nevezték ki, amelyet 2022 
augusztusáig vezetett. Munkájában mindig jelen volt az új iránti érdeklődés, a nyitott-
ság, a rendszerszintű gondolkodás. Egy világváros közepén sikerült konszolidálnia a 
túlzott turizmussal járó kellemetlen hatásokat. Külön munkacsoportot hozott létre az 
úgynevezett buliturizmus kezelésére, sikeresen, hiszen az irányítása alatt folyama-
tosan csökkent a bűncselekmények, szabálysértések száma. Az itt töltött kilenc esz-
tendőből arra a legbüszkébb, hogy nemcsak biztonságosabb lett Terézváros, hanem 
sikerült is megtartani a felépített eredményeket. Mindig hangsúlyozza, hogy ezeket az 
eredményeket nem egyedül, hanem egy csapattal, a kollégáival együtt érte el. Kecskés 
Tamás immár a második kerületben üldözi a bűnt, de az elmúlt kilenc évben terézvá-
rosi lokálpatriótává vált, és mindig szívesen tér ide vissza.

TERÉZVÁROSÉRT KITÜNTETÉS

Dr. Kecskés Tamás rendőr ezredes

Terézváros Díszpolgára cím a kerület érdekében 
vég zett kiemelkedő munkáért, életműért: 

KELETI ÉVA fotográfus

Terézváros Díszpolgára posztumusz: 
DINNYÉS JÓZSEF dalszerző, zenész

Terézvárosért kitüntetés a kiemelkedő 
közéleti tevékenységet végzőknek: 

DR. KECSKÉS TAMÁS rendőr ezredes és 
DR. SZENTIRMAY FERENCNÉ szenior teniszező

Fromm Pál Emlékérem a legalább 10 éve 
Terézvárosban dolgozó egészségügyi dolgozónak: 

ÁCS GABRIELLA fizioterápiás asszisztens

Terézváros Mestere a legalább 15 éve 
a kerületben végzett szakipari munkáért: 

VÁMOS ERZSÉBET varrónő

Terézváros Sportolója a kiemelkedő 
teljesítményért: 

KASCSÁK JENNIFER rúdtáncos

A Terézváros Kultúrájáért kitüntetés 
a helyi kulturális életében végzett tevékenységért: 

BARTÓK IMRE író

Zöld Terézvárosért kitüntetés a kerület környe-
zetének védelméért kifejtett erőfeszítésekért:

SZAKÁCSNÉ NAGY ZSUZSANNA óvodavezető

TERÉZVÁROS DÍJAZOTTJAI 
2022-BEN

– emlékeztetett Soproni Tamás –, ezek a polgár-
mester szerint a jelen értékválasztását, a közeli 
vagy távolabbi múlthoz való viszonyunkat jelképe-
zik. „Az idei díjazottak listája ismét büszkeségre 
ad okot mindnyájunknak. A fiatal sportolótól az 
ország egyik legismertebb művészéig, a kortárs 
írótól az egészségügyi asszisztensig olyan polgár-
társainkat ismerjük ma el, akik nagyon különböző 
közegben elért teljesítményükkel vívták ki a kö-
zösség elismerését és tiszteletét. Éppen olyan sok-
színű, sokértékű ez a társaság, mint Terézváros 
maga” – zárta gondolatait Soproni Tamás.

A díjakat Soproni Tamás, Miyazaki Jun és Te-
mesvári Szilvia alpolgármesterek, valamint dr. 
Oláh Lajos, Terézváros országgyűlési képviselője 
adta át, miközben az egybegyűltek a kitüntettetek 
méltatását hallhatták. A posztumusz díszpolgári 
címet a tavaly elhunyt Dinnyés József húga, Diny-
nyés Ágnes vette át, míg a sportolóknak járó elis-
merés idei kitüntetettje, Kascsák Jennifer rúdtán-
cos nem tudott jelen lenni az eseményen.

A Teréz-napi díjátadók állandó eleme egy meg-
hívott művész műsora: ezen az estén Ónodi Eszter 
színművész és Juhász Gábor jazz-zenész tette emlé-
kezetesebbé az eseményt Karády Katalin-dalokkal.

Számunkra ez a nap 
nem csak egy a sok közül – 
mondta Soproni Tamás

A Terézvárosban élő Ónodi
Eszter és Juhász Gábor 
kedveskedett a meghívottaknak 
Karády Katalin-dalfeldolgozásokkal
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A kitüntetetteket a díjátadón elhangzott 
laudációk alapján mutatjuk be



Az elismerés 2006 óta adományozható, annak, aki legalább 15 éve végez a VI. 
kerületben kimagasló kisipari szakmai munkát. Vámos Erzsébetre, aki igazi 
terézvárosi, ez a kitétel alaposan megáll. Ebben a kerületben született, pékszü-
lők harmadik gyermekeként, és a Munkácsy Mihály utcában volt kislány. Szü-
lei szerették volna, ha jól fizető szakmát tanul, ezért az akkor jövedelmező női 
szabóság felé terelgették. A szabás-varrás neki is tetszett, de inkább annak egy 
másik ágát, a férfiszabászatot tanulta ki. Csak rövid időre került el a kerületből, 
kipróbálta magát más területen is, de a szíve visszahúzta Terézvároshoz és a 
szakmájához is. Harminchárom éve dolgozik Szondi utcai kis műhelyében. Há-
rom esztendeje már nyugdíjas, de a szakma és az emberek szeretete még min-
dig a munka frontján tartja őt. Szab, varr rendületlenül – az itt élők legnagyobb 
megelégedésére.

A kerületi egészségügyben dolgozóknak odaítélhető elismerés idei díjazottja fizioterá-
piás asszisztensi szakon végzett. Rögtön a bizonyítvány kézhezvétele után a Terézváro-
si Egészségügyi Szolgálathoz (TESZ), egy befogadó, támogató közösségbe került. A VI. 
kerületben kezdte tehát pályáját, majd tett egy kitérőt a Bajcsy-Zsilinszky Kórházba, 
ahol szintén fizioterápiával foglalkozott. A munkája sok önállóságot kíván, de csapat-
munkában is helyt kell állni, és ezt a csapatot a TESZ-ben találta meg. A szervezeten 
belül az elmúlt években a fiziósok kétszer is elnyerték az év osztálya elismerést. Ács 
Gabriella folyamatosan törekszik a tanulásra, a fejlődésre. Nemcsak szakmai téren, 
hanem kommunikációs és informatikai ismeretekkel is gyarapítja tudását, amely a 
betegek javát szolgálja. Állandó a törekvése a jóra, arra, hogy kollégái és a páciensek 
között is segítő ember legyen minden körülmények között.

Tizennyolcszoros világbajnoki érmes, négyszeres világbajnok, hatszoros Európa-baj-
nok és megszámlálhatatlanul sokszoros magyar bajnok, 2021-ben a kontinens leg-
jobbja a 90 év felettiek korosztályában az Európai Teniszszövetség választásán – így 
fest a 94 éves Szentirmay Józsefné, vagy ahogy sportágában mindenki ismeri, Erzsike 
néni dicsőséglistája. A Pasarét Tenisz Klub tagja lassan 70 éve teniszezik mesterfokon, 
a legszebb sikereit 55 éves kora után érte el. Európa valamennyi országában verseny-
zett. „Szeretni kell a teniszt, ennyi a titok. Nem szabad félvállról venni, és mindig alá-
zatosnak kell maradni a játék iránt” – nyilatkozta az európai elismerés kapcsán arról, 
mi kell ahhoz, hogy ebben a korban is űzze a sportágat. 1956 óta él Terézvárosban, 
soha nem fordult meg a fejében, hogy elköltözzön innen – a Munkácsy Mihály utcából 
indult autójával a versenyekre, és ide is tért haza mindig. Sporttevékenységét a teréz-
városi önkormányzat 2016-ban már elismerte a Terézváros Sportolója címmel. 

TERÉZVÁROS MESTERE KITÜNTETÉS 

Vámos Erzsébet varrónő

FROMM PÁL EMLÉKÉREM

Ács Gabriella fizioterápiás asszisztens

TERÉZVÁROSÉRT KITÜNTETÉS

Dr. Szentirmay Ferencné szenior teniszező
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Az elmúlt évtizedekben a rúdtánc megítélése óriási változáson ment ke-
resztül, napjainkra ugyanis egy komoly tornászelemeket felvonultató lát-
ványsportággá vált. A Terézvárosban élő Kascsák Jennifer ennek a nem-
rég született sportágnak a sokszoros magyar bajnoka. A sport végigkíséri 
az életét, tíz évig futott, öttusázott, a rúdtáncot 18 évesen kezdte. Először 
órákra járt, majd inkább otthon gyakorolt, magát fejlesztette. Igazi meg-
szállott, maximalista, csak a legjobbal éri be. Sikereit főleg duóban érte 
el, ami nagy odafigyelést, toleranciát, az egyéni rúdtáncnál jóval nagyobb 
koncentrációt igényel. 2016 óta folyamatosan nyerte párosban a magyar 
bajnoki címeket. Amellett, hogy állandóan edzésben van, oktat is, népsze-
rűsíti a rúdtáncot, mivel az is napirenden van, hogy sportága az olimpia 
műsorára kerül.

A képviselő-testület az idén alapította az elismerést, amellyel a környezet- és a klíma-
védelem terén elhivatott embereket vagy szervezeteket díjazzák. Elsőként kapta meg 
a kitüntetést a Szív óvoda vezetője, akinek hatalmas szerepe van az intézmény peda-
gógiai programja, az Élet program megújításában. Ebben kiemelt helyet képvisel a 
környezettudatos magatartás kialakítása. Fáradhatatlanul törekszik arra, hogy az ovi 
egy igazi kis zöld oázis legyen a belvárosban. A gyerekekkel zöldfalat alakítottak ki, 
növényeket ültetnek a kertben, madáritatókat, -etetőket készítenek, szelektíven gyűj-
tik a hulladékot, újrahasznosított raklapokból kerti bútorokat készítettek. A szomszé-
dos közösségi kertben az ovinak saját parcellája van, amit a gyerekek rendszeresen 
látogatnak, gondoznak. Szakácsné Nagy Zsuzsanna nemcsak a kicsiknek és a szülők-
nek, hanem egész Terézvárosnak példát mutat környezettudatosságból.

Budapesten született 1985-ben, első regénye Fém címmel jelent meg 
2011-ben, 2016-ban pedig elsőként vehette át a Hazai Attila Irodalmi Dí-
jat pályakezdőként. 2020-ban megkapta a Baumgarten-, a Déry-, majd a 
Mészöly Miklós-díjat. Jó ideje terézvárosi, ahogy mondja, mindenkivel 
azonosul, aki itt él. ,,Még sokszor leharcolt állapotukban is szeretem eze-
ket az utcákat, a sarkokat, az ide-oda battyogó alakokat, a félőrülteket, 
akiket kenyérre lehet kenni – mondta lapunknak tavaly januárban. – A 
házunkban is sok a barátságos ember. Szeretem a Benczúr utcát és a Fa-
sort, a Lövölde teret, ahol »soha nem történik semmi«, a kis tereket, a 
belső udvarokat. Olyanok ezek a társasházak, mint a németalföldi szo-
babelsők, mindig van valahol még egy ajtó, ablak, ami arra csábít, hogy 
azt is felfedezd, ami a képre már nem került rá. Terézváros az ország 
kicsiben.” 

TERÉZVÁROS SPORTOLÓJA KITÜNTETÉS

Kascsák Jennifer rúdtáncos

ZÖLD TERÉZVÁROSÉRT KITÜNTETÉS

Szakácsné Nagy Zsuzsanna 
óvodavezető

TERÉZVÁROS KULTÚRÁJÁÉRT KITÜNTETÉS

Bartók Imre író
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– Emlékszik rá, amikor ötéves korában beköltöz-
tek a Teréz körúti lakásba, vagy csak tudja, hogy 
1936-ban történt?

– Pontosan emlékszem a dátumra, méghoz-
zá azért, mert a berlini olimpia éve volt, ahol 
a nagybátyám, a vívó Kabos Endre olimpiai 
bajnok lett. Egyébként ő is itt lakott a kerület-
ben, majdnem az élete végéig. Először ebben 
a lakásban, majd a Benczúr utcában, később 
a Teréz körút 6.-ban. Tragédiája, hogy éppen 
1944-ben költözött át Budára – ment haza vil-
lamossal, amikor a Margit híd felrobbant. 

– Nem túl kellemes emlék, mint ahogy az sem, 
amikor 1944-ben az édesanyjával a körúton haj-
tották végig önöket – sok más asszonnyal és gye-
rekkel együtt – gyalog az újlaki téglagyárig… 

– Ha Terézvárosra gondolok, nekem ennek 
ellenére elsőként az otthonosság jut eszembe. 
Annyira terézvárosi vagyok, hogy emlékeim 
sincsenek más kerületekből. Idejártam álta-
lános iskolába, az Izabella utcába, ahol most 
egy szálloda van. Tulajdonképpen mindent 
az első osztályos tanító nénimnek, a Papp né-

ninek köszönhetek, mert hiába voltam jófejű 
gyerek, azt, hogy szeressek tanulni, szeres-
sem az iskolát, tőle tanultam meg. Még élt, 
amikor a Kossuth-díjat kaptam, küldött is 
egy nagyon szép levelet. Azt írta, számára is 
kitüntetés ez, hisz ilyen még nem fordult elő, 
hogy Kossuth-díjas legyen a tanítványa. Jár-
tam egy pár évet a Lovag utcai elemi iskolába 
is, az Andrássy út pedig Nádasdy mester ba-
lettiskolájával vonzott magához először, ahol 
gyerekként balettozni tanultam. Balerina 
ugyan nem lettem, de a tánc a fotográfia ré-
vén egész életemben végigkísért. És valahogy 
mindig jókor voltam jó helyen. Talán a vélet-
leneknek köszönhetően. Véletlen, hogy ott va-
gyok az Alvin Ailey táncszínház bemutatóján, 
kitör a vihar, beviszik az Erkel Színházba, és 
véletlenül pont akkorra szerelem össze a gé-
pet, amikor repül felém egy test, és én meg-
nyomom a gombot. Így született az Eksztázis 
című képem (a címlapon – a szerk.). A mun-
kám leginkább a pesti Broadwayhez kötött, a 
Nagymező utcához, az Operához. Itt voltak a 
színházak, a legtöbbet itt fotografáltam. 

TERÉZVÁROS DÍSZPOLGÁRA

Szülőhazája Terézváros
Tavaly a Terézvárosért 
kitüntetést, az idén pedig a 
díszpolgári címet szavazta meg 
a kerület önkormányzata a fotó 
nagyasszonyának, Keleti Évának, 
aki 91 évéből 86-ot Terézvárosban 
töltött. 1936 óta él ugyanabban 
a lakásban, itt járt iskolába, 
itt talált rá a szerelem, ide köti 
a hivatása. Bár érték traumák 
és tragédiák, mégis csupa jó emlék 
fűzi a kerülethez. A Kossuth- 
és Balázs Béla-díjas fotográfussal 
ezúttal terézvárosi kötődéseiről 
beszélgettünk. 

Csejtei Orsolya

A Teréz körúti lakásban, amely 1936 óta az otthona



– Soha nem jutott eszébe, hogy elköltözzön Te-
rézvárosból?

– Nagyon sokszor el akartam költözni in-
nen. Ha valami miatt hiányérzetem maradt, 
az csak egy teraszos lakás vagy egy kertes 
ház. Ez nem jött össze. Szokták kérdezni: a Ba-
latonnál sincs nyaralónk? Nincs. Nekem nem 
ingatlanjaim vannak, hanem hét dédunokám, 
hat unokám, két gyerekem – ez az én kertem.

– Van kedvenc helye, utcája, tere?
– Az Andrássy út. Mindig is nagyon szeret-

tem. Két babakocsit is toltam a Hősök teréig. 
Az volt a napi penzum, hogy kimentünk az 
állatkertbe a kisbabámmal és jöttünk vissza. 
Vagy beültünk egy kicsit a Gundelbe, ettem 
egy fagylaltot vagy ittam egy kávét – nekem a 
Gundel nem az előkelőséget, az elérhetetlen-
séget jelenti, hanem a mindennapi élet részét. 
De szeretem a Nagymező utcát is, amely gye-
rekkoromban afféle mulatónegyed volt, a szó 
legjobb értelmében, rengeteg kisvendéglővel, 
kiskocsmával. Hétvégente lement az egész 
család, olyankor anyukám nem főzött, és ott 
ebédeltünk. Volt egy kocsma a Csengery ut-
cában is, ahová apukámmal jártunk néha. 
Ott olyan körözöttet lehetett kapni, amit ma-
gunk keverhettünk össze. Külön hozták ki a 
köménymagot, a pirospaprikát, külön a hagy-
mát. Apu kért egy pohár sört, nyakon öntöt-
te a túrót és kikeverte a körözöttet. Apróság, 
mégis felejthetetlen élmény, ahogy kérdezi, 
ízlik-e, tegyen-e bele még valamit, én meg 
mondom, hogy még egy kis köményt… 

– A későbbi időkről is ennyire élő és szép em-
lékei vannak a kerületről? Köttettek itt például 
életre szóló barátságok, szerelmek?

– Minden itt történt. A férjem ugyan csepeli 
volt, de a szerelem ide köt minket Terézváros-
ba. A barátnőm megkérdezte egyszer, hogy te, 
miért nem mész hozzá a Mátrai Misihez? Mon-
dom neki, mert nem ismerem. Más oka nincs. 
Aztán egyszer, nem sokkal később, összejöttünk 
egy páran, filmesek – Misi operatőr volt a film-
gyárban –, fotósok a Mosoly cukrászdában, ami 
itt volt a Teréz körút és a Szófia utca sarkán. A 
barátnőm folytatta a cukkolást: vedd el az Évát! 
Mondtam, ha ad egy papírt, hogy december 31-
ig elvesz, akkor én nem mondok nemet. Ő pedig 
adott. Amikor jöttünk el, még mondták is a töb-
biek, hogy Misikém, azért nem kellene egy ilyet 
kiadni a kezedből, de erre ő csak annyit felelt: 
legfeljebb elveszem. Aztán, ahogy a filmesek 
mondják, snitt. Pár hét múlva találkoztunk az 
Ernst Múzeumban. Norvég művészeti hét volt 
épp, mindketten ugyanarra a szoborkiállításra 

mentünk el, és valahogy ugyanaz tetszett neki 
is, mint nekem. Sétálgattunk a szobrok között, 
aztán elhívott moziba. A körúton, már az Er-
zsébet körúti részen, volt egy kis mozi, a Nexö 
regényéből készült Szürke fény ment épp, azt 
néztük meg. Ez volt 1954 júliusában, december 
4-én pedig megvolt az esküvőnk. 

De a munkám is számtalan barátságot ho-
zott. Béres Ilivel a mai napig minden nap be-
szélünk. Délelőtt hívjuk egymást, vagy ő engem, 
vagy én őt, milyen volt az éjszaka, túléltük-e. 

Régen nagy élet volt nálunk. Este fél tíz 
után megjelentek a színészek, művészek, jöt -
tek csak úgy is, bejelentkezés nélkül. Anyukám 
főzött egy teát, csinált fokhagymás zsírban pi-
rítóst, és ebben a nagy lakásban, a földön ülve 
a világ összes gondját-baját megbeszéltük. Ak-
koriban vigyázni kellett, nehogy összejövetel-
nek tartsák… A most már idős vagy már nem 
élő színészgeneráció 90 százaléka megfordult 
itt. A férjem legjobb barátja volt például Besse-
nyei Feri, aki a 60. születésnapját itt ünnepelte 
nálunk. A szomszéd szobában van egy kályha, 
mindig amellett ült, lerúgta a két cipőjét és azt 
mondta: „na, engem kereshettek, ide úgyse 
jösztök”. Ez volt az egyik mondása, a másik pe-
dig, hogy „Meglátod, Misikém, bérlet leszek.” 
Valamiért ez borzasztóan bántotta.

– A múltról beszél, de talán maradt öröm, élet 
mára is.

– Az igaz, hogy még ma is csörgedezik az 
élet ide, és hogy próbálom nem elveszteni a 
kapcsolatot a jelennel, de lezárult egy kor-
szak, és én nem nagyon tudok ebbe az új vi-
lágba belehelyezkedni. 

– Mi volt jobb régen?
– Szentség volt például a színház. Másként 

viszonyultak hozzá a szerepjátszók és a né-

zők is. Elképzelhetetlen lett volna a hetvenes 
években, hogy farmerban menjen valaki szín-
házba. Vagy papucsban, trikóban. Ünnep volt 
színházba menni. Mással nem tudták leróni a 
tiszteletüket az emberek, minthogy felöltöz-
tek. Az ünnepre fel szoktunk öltözni. Ez ma 
már nincs. Jó lenne, ha valahogy a két korszak 
összemosódna. Ha maradna valami abból a 
nagyon jóból. 

Pár napja csináltam egy-két képet a há-
zunkról, amit renoválnak, átalakítanak. Azt 
szerettem volna megörökíteni, hogy ez az 
1800-as évek végi épület miként veszíti el a 
jellegét, a lakóit, mindazt, ami jellemző volt rá, 
és hogyan alakul át a 21. századnak megfelelő-
en. Én vagyok az utolsó a házban a régi lakók 
közül, és bizony nosztalgiával nézek visszafelé. 
Jellemző volt például a fiatalságomban a gang-
élet. Ha a második emeleten valaki leejtett egy 
poharat, és az összetört, akkor biztos, hogy a 
negyediken már három perc múlva tudták, 
hogy a Jucika összetört egy poharat. Egy nagy 
család volt egy ház, most pedig fogalmunk 
sincs arról, hogy ki a szomszédunk. Azt, hogy 
mellettem lakik egy kisfiú, csak azért tudom, 
mert éjszaka nagyon hangosan sír.

A mai kor, amiben és amivel együtt kell 
élni, inkább beköltözött ezekbe a Teréz körúti 
házakba, minthogy a múltat ápolgassuk. Én 
megtartottam volna egy házat kvázi „múze-
umnak”: így éltünk a harmincas, negyvenes, 
ötvenes években, ilyen volt egy Teréz kör-
úti ház. Mert más volt, mint most. Ismerték 
egymást az emberek, kedvesek voltak egy-
máshoz. Tudtam, hogy a szomszédom a Gold-
berger Rózsi, azoké a Divatcsarnok. Itt volt a 
házban a Bugyi csilláros, Pest legjobb csillá-
rosa és a Kőműves Vendéglő. A Kampf borbély 
vágta le először a fiam haját, apukám pedig 
egy esküvőre a Haás kalapostól vett Borsalino 
kalapot. Annyira drága volt, hogy azt mondta 
a Haás úr, hogy ha apukám visszaviszi, ak-
kor a fele összeget visszaadja. A márkák nem 
csak márkák voltak, családok álltak mögöt-
tük, ismertük őket, évtizedekig hozzájuk járt 
az egész família. A kerületnek nagyon nagy 
vonzereje volt abban az időben a Hunyadi 
csarnok. Már a nagyanyám is attól a vecsési 
Mariska nénitől vette a savanyút, akitől aztán 
anyukám, majd később én, a leszármazottai-
tól pedig a lányom is. 

A cipésznél sámfáink voltak, névvel ellát-
va. Nem azt mondom, hogy egész Magyaror-
szágra ez volt a jellemző, de Terézvárosban, 
ahol erős középosztály élt, természetes volt 
mindez. Én ebben voltam igazán otthon. Ne-
kem ez a VI. kerület a szülőhazám.
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„…valahogy mindig jókor voltam jó helyen” 
– mondja Terézváros legújabb díszpolgára 



„Szeged messze van, de Budapest sem került 
közelebb. Csak Terézvárosból két és fél ház-
tömb – írta a dalszerző énekes, vagy ahogy 
magát nevezte, daltulajdonos egy visszaem-
lékezésében. – Errefelé utánam szól a bol-
tos, hogy friss kenyér érkezett, a virágárus 
figyelmeztet, hogy közeledik a feleségem 
névnapja, a postás felcsenget, pedig gondo-
lattalanul be is dobhatná a levelet, a rendőr 
rám-rám köszön, nem tudja, sért-e ismeret-
ségével, a kutyások megkérdik, ma hová uta-
zom, egyszóval otthon vagyok.”

Egy sör nem tiszteletdíj

Még csak a szárnyait próbálgatta, amikor 
1967-ben az országos polbeat fesztivál mi-
att először jött hosszabb időre Budapestre. 
Alig 19 évesen meghatározhatatlan műfajú 
dalaival, énekelt verseivel fellépési lehető-
séget is keresett, hol máshol, mint Teréz-
városban. A Liszt Ferenc tér és az Andrássy 
út sarkán, a régi Orfeumban működött az 
Állami Könyvterjesztő Vállalat (ÁKV) ifjú-
sági könyvklubja, ahol hetente egyszer a 
Scampolo zenekar zenélt. Az ÁKV egyik 

dolgozója szervezte a programokat, így őt 
kereste meg Dinnyés József, hogy életében 
először közönség előtt játszhassa a dalait a 
fővárosban. 

„Az előadói stílusom és a műfaj teljesen 
ismeretlen volt a közönségnek – mesélte 
visszaemlékezésében. – Tapsoltak. Kedvel-
ték a dalaimat. A Könyvklub ifjú vezetője 
egy üveg sörrel jutalmazta a szereplésem. 
Harminc éven keresztül minden találko-
zásunk alkalmával visszahívtam egy sörre. 
Már anekdotaként mesélte a régi találkozást 
és az én visszahívásaimat, amikor meg-
mondtam neki, hogy nincs több visszahí-

vás. Azt már nem mondom meg neki soha, 
ha csak el nem olvassa ezt a jegyzetet, hogy 
az egy üveg sör nem tiszteletdíj.”

Lencsefőzelék és sült oldalas

Négy évvel később az akkor már nagybetűs 
Könyvklubban állt össze ismert és kevésbé 
ismert magyar költők megzenésített verse-
ire fűzött műsora, és ekkor vált daltulajdo-
nossá. 1971-ben az egy szál gitáros versé-
neklés nem csak műfajon kívüli volt, még az 
elnevezésével is baj volt. „Tinódinak könnyű 
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Terézváros legújabb posztumusz 
díszpolgára valójában ízig-vérig 
szegedinek vallotta magát. 
Budapestivé soha nem vált, 
sőt, ahogy ő fogalmazott, nem is 
tudta igazán, mit jelent pestinek 
lenni. Egyedül a VI. kerület volt 
az a része a fővárosnak, 
ahol Dinnyés József (1948–2021) 
nemcsak otthon érezte magát, 
de több mint ötven éven át 
az otthona is volt.

Csejtei Orsolya

TERÉZVÁROS DÍSZPOLGÁRA POSZTUMUSZ 

„A dalaim másmilyen 
világért kiáltanak”

Dinnyés József a hetvenes években – nem értették a dalait
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volt históriás énekesnek lenni. Az elődei 
igricek és regősök voltak. Én mi vagyok? A 
működési engedélyembe azt írták az en-
gedélyező szervek, hogy sanzonénekes va-
gyok, és a szocialista kultúra szervező egyé-
niségei protestáló műfajomat polbeatnak 
nevezték el. Ezt az 1971-es fellépést hasz-
náltam ki arra, hogy új névvel neveztessem 
műfajomat, ez lett a daltulajdonos. Azóta is 
azt kérdik, hogy mit jelent. Máig nem értem, 
hisz a magyar nyelv, amely képekben fogal-
mazó, ezt a kifejezést is tűrheti és értheti, hi-
szen én mint zeneszerző, dalok tulajdonosa 
vagyok, és azt adom, adhatom bárkinek az 
előadásaimon.”

Nagy reményekkel, gitárjával a hóna alatt 
és legalább harminc jó dal kottájával a táská-
jában költözött 1969-ben végleg Terézváros-
ba, a korábbi Bokányi Dezső, ma Bajnok utcá-
ba. Pontosan leírja, hogyan kezdődött itteni 
élete: az Aradi utca sarkán lévő Szív-tipróban 
evett egy tál lencsefőzeléket sültoldalas-fel-
téttel és flipperezett a helybéli úri közönség 
társaságában. Körülbelül egy perc alatt ta-
láltak édesanyjával szobafestőt és parket-
tacsiszolót a kocsmában, jutányos áron. A 
Szív-tipróból lett Beugró pincéjében lett a 
helye később Dinnyés versszerető klubjának, 
amelyet kénytelen volt „undergrounddá” me-
nekíteni; a belügyesek olyan sokat zaklatták 
az őt befogadó kultúrházak népművelőit, 
hogy végül otthontalanná vált. Terézváros 
azonban újra és újra otthonává vált a Diny-
nyés-kluboknak. Valahogy mindig lett egy 
közös pont, a dalok, versek szeretete, a sza-
badságvágy vagy néhány ismerős, aki vagy 
ami helyet talált a rendszeres fel lépéseknek. 

Felemelni a lelkeket

Dinnyés József egész életében rendíthetetle-
nül hitt a szabadságban, a versek és a muzsi-
ka felszabadító erejében és Istenben. Ahogy 
emléktáblája avatóján – merthogy a minap 
egy ilyet helyeztek ki a Benczúr utca 3. szám 
alatti épületre, ahová a Bajnok utca után köl-
tözött, és ahol 47 éven át élt – Roszík Gábor 
evangélikus lelkész mondta róla: feladatá-
nak tartotta, hogy felemelje a megroggyant 
lelkeket. Ezért járta a börtönöket dalaival, 
ezért adott műsorokat rendszeresen idősek 
klubjában, ezért énekelt nemzeti ünnepeken 
olyankor is, amikor még nem volt szabad. És 
ezért ragaszkodott ahhoz is, hogy mindig le-
gyen egy klub, ahol össze lehet gyűlni és ahol 
közösen lehet olyan gondolatokat az égbe ki-
áltani, amelyek ma is megállják a helyüket: 

„Én nem félek senkitől / csak attól, akiben a 
tudatlanság / hatalommal párosul…” 

Sokáig volt klubja saját háza, a Benczúr 
utca 3. alatti pincehelyiségben, előfordult, 
hogy a Lengyel Intézet (akkoriban Kulturális 
Központ) fogadta be Budáról kitiltott klubját, 
emellett a Népköztársaság útján lévő Fiatal 
Művészek Klubja is éveken át adott helyet 
műsorainak. 

Belakta Terézvárost

Lassanként beérett egy új énekmondó ge-
neráció, amelynek a tagjai szintén Terézvá-
rosban leltek dobbantóra. „Az Amfora nevű, 
üvegiparral foglalkozó vállalat valamelyik 
munkatársának jár a vállon veregetés, 
amiért a 20. század krónikás énekeseinek 
otthont adott – írta Dinnyés József a vissza-
emlékezésében. – Ezek a dalosok a későbbi 
években országos méretben terjesztették a 
magyar és más népek népzenéjét. Alakítgat-
ták a táncházbandákat és a latin zenét, sőt a 
countrybandák is innen, a Rudas László (ma 
már Podmaniczky – a szerk.) utca emeleti 
klubjaiból indultak.”

Szinte nincs olyan, a kultúrával összefüg-
gésben lévő pontja a kerületnek, ahol Dinnyés 
József ne hagyta volna ott a kézjegyét. Máso-
dik otthona a Magyar Írószövetség Bajza utcai 
épületének könyvtára volt, ahol rendszeresen 
a verseket bújta, illetve ahol könyvbemutató-
kon, évfordulók alkalmával fel is lépett. Állan-
dó lélekemelője volt a terézvárosi Derűs Alko-
nyat nyugdíjasklubnak; gyerekeknek tartott 
rendhagyó irodalom- és történelemórákat 
a Vörösmarty, a Szinyei és a Kölcsey gimná-
ziumban, havonta egyszer fellépett a Postás 
Művelődési Házban és a Kolibri Színházban, 
önálló zenés versesteket tartott a Magyar Új-
ságírók Országos Szövetségének székházá-

ban. Missziójának tartotta a hazai verskultúra 
terjesztését, járta az országot és a határon túli 
településeket, amikor pedig visszajött, a fiatal 
újságírók az ő történeteiből írták nagy vissz-
hangot keltő cikkeiket.

Tűrt és tiltott egyszerre

Mindig tele volt történetekkel és kreativi-
tással, sokszor az alkalom szülte az ötleteit, 
amelyeket azonnal tettre is váltott. Egyszer, 
amikor az amerikai folkénekesnő-aktivis-
ta, Joan Baez 1989-es koncertjén lépett fel 
Tolcsvay Bélával karöltve, és hármasban 
előadták a We Shall Over Come című pol-
gárjogi dalt, felvetette, hogy vonuljanak a 
Benczúr utcában lévő Kínai Nagykövetség 
elé, és énekelve tiltakozzanak a pekingi Tie-
nanmen téri tömeggyilkosság miatt. A korai 
Fidesz vitt fáklyákat a megmozdulásra, ők 
pedig a közönséggel együtt harsogták ango-
lul: Győzni fogunk! „Elzártuk a késői órán az 
egész Bajza–Benczúr utcai kereszteződést 
– mesélte. – Néma csend volt, az ének szólt, 
majd a dalokat ismerők bekapcsolódtak, sőt 
a következő szakaszok első sorának kezdő-
szavait bekiabálták, hogy folytassa Joan, ne 
csak a refrént ismételjük. Egy ízig-vérig rá-
diós barátom, Erős László is ott volt. Ő rög-
zítette magnetofonszalagra az utcai koncert 
részleteit. A pekingi világméretű borzalom 
ellen szólt egy fideszes fiatal, majd Baez is 
mondott egy-két szót. Újra daloltunk. A Si-
culicidium című számot szorgalmaztam, a 
székelyek öletésének dalát, mert a történe-
lem sajnos ismétli önmagát. Megdöbben-
tem, amikor mellettem a világhírű énekesnő 
bekapcsolódott a dalba. Esküdni mernék rá, 
hogy akkor hallotta életében először. De aki 
népzenésznek született, annak nincs aka-
dály, hogy más nemzetek tiszta muzsikáját 
ajkára vegye.” 

Bár valamiért a Kádár-kor kultúrpoli-
tikája hagyta, hogy gitárjával megjelenjen 
efféle megmozdulásokon vagy március 15-i 
ünnepségeken, sőt olykor még fel is kérték 
egy-egy fellépésre, azért szemmel tartot-
ták. Első lemeze is csak 1985-ben jelenhe-
tett meg. Bár a SZOT-székház és az Építők 
Szakszervezetének rendezvényei minden 
alkalommal bejelentették igényüket a dala-
ira, valahogy minden ilyen „hivatalos” fellé-
pés után hosszú eltiltásokkal jutalmazták a 
műfaját. „Egyszerűen nem értették, hogy a 
dalaim másmilyen világért kiáltanak. Olya-
nért, amilyenben nem kell a sorok közé búj-
tatni a mondanivalót.” 

Mostantól emléktábla jelöli a házat, 
ahol 47 évig élt és alkotott
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FILM

DÜHBEN ÉRLELT ERŐ
Igaz történetből írt bestseller – Jessica Knoll 2015-ben megjelent regé-
nye – alapján készült az elsőre baljós thrillernek tűnő lélektani dráma. 
Hősnője, TiffAni (Mila Kunis) kihangosított gondolatai álszent, mani-
pulatív nőszemélyt rajzolnak ki, aki újságíróként éppúgy alakoskodik a 
női magazin szerkesztőségében, ahogy a felső tízezerhez tartozó trófea-
vőlegénye oldalán. Ám ahogy mélyebbre megy múltjában a több idősí-
kon játszódó film, kiderül, miért hazudik folyamatosan és miért akar új 
identitást felépíteni magának. Azért a státusszimbólumok rabja, mert 
vulgáris anyja arra kondicionálta, hogy ezek nélkül értéktelen. Ezüstka-
nállal a szájában született vőlegénye nem is sejti, hogy álomesküvőjük 
csupán a mesterterv része, hogy TiffAni elégtételt vegyen minden őt ért 
bántalmazásért, miután iskolai lövöldözés elszenvedője volt, előtte pedig 

egy házibuliban többen megerőszakolták. Végigjárjuk vele a küzdelmes 
utat, mire áldozatból túlélővé válik, a történetét megírva végre elengedi 
a haragját, ami eddig belülről emésztette fel. Megküzdési stratégiája idő-
vel pokollá vált számára, csakhogy egy tanára kivételével a környezete és 
még az anyja is őt hibáztatta: „minek ment oda”. A film egyre megrázóbb, 
mégis megéri kitartani a végéig, mert az ilyen bátor kiállások vezettek 
2017-ben a #metoo mozgalommá válásához, világszerte nagy társadal-
mi-kulturális változásokat elindítva. 
(A szerencse lánya, Netflix)

SOROZAT

IDEÁLBÓL RÉMÁLOM
A zenét hallgatók számára mára megkerülhetetlen Spotify indulásának 
izgalmas, zűrös körülményeiről mesél a Netflix népszerű dokudrámája. 
A fiktív feldolgozás – amilyen a Közösségi háló volt a Facebook hősko-
ráról – főszereplői vízionárius számítógépes kockák, akik egy végtelen 
kapacitású, mindig elérhető virtuális zenei könyvtárról álmodtak a CD-k 
korában. És bár elvont programnyelveken beszélnek (meg korán kopa-
szodva, alsógatyában ülnek a számítógép és a zacskós ramenleves fölött), 
a zene iránti rajongás alapvető kapocs köztük. A sorozat már az élénk ze-
nei aláfestéssel beránthatja a közönséget, márpedig a műsorlista Aretha 
Franklintől Avicii-ig nagy ívet jár be. A Spotify Zuckerbergje Daniel Ek, a 
sértett egójú programozó, aki a Google techóriás (ahová nem vették fel) 
és a The Pirate Bay (a zene- és filmletöltők össznépi mozgalma) közt a 
pad alá esett. Ám a szürkezónából indulva, alulértékelten, mindenki-
nek meglepetést tud okozni. Amellett, hogy a sorozat szórakoztató, erős 
skandináv iróniával, remek karakterekkel, több aggasztó mellékzöngéje 
is van. Az egyik a nőgyűlölők, az incelek szubkultúrájának felemelke-
dése. Noha Svédország élen jár a női jogok elismerésében, egész Euró-
pában náluk látogatják legtöbben az „önkéntes cölibátusban” élő férfi-

aknak szóló fórumokat, ahol nemcsak lángol a nőgyűlölet, de nők elleni 
erőszakos cselekedetekre is buzdítanak. Frissen szerzett hatalmával Ek 
is az őt kikosarazó nők fölött akar kontrollt szerezni, és reakciói is igazi 
toxikus vezetőre vallanak. Így jobban megérthetjük azt is, miért hagyta 
ott jó néhány művész, köztük Taylor Swift (akit az énekesnő Bobbi T ka-
rakterében is felismerhetünk) a platformot, amely ideálból mára szolid 
rémálommá vált.
(A műsorlista, Netflix)

MINISOROZAT

CÍM: LELÉPŐK ÉS KITARTÓK
„Az élet néha szomorú és sokszor unalmas, de mindig akad egy mazso-
la a sütiben” – ilyen bájos életbölcsességeket kaphatunk Nancy Mitford 
1945-ben írt klasszikusából, illetve a BBC belőle készített elbűvölő mi-
nisorozatából. A világháborúk közti Angliában játszódó kosztümös triló-
giában mindenki a nagy szerelmet keresi, ami ritka, de nem lehetetlen 
ráakadni – akár egy mazsolára. Lily és Fanny unokatestvérek, és bár egy-
más szöges ellentétei, mély ragaszkodásuk a sorozat vezérfonala, Fanny 
ragyogó elmesélésében. Miután neki egy egyik férfi karjaiból a másikba 
táncoló – a családban csak a Lelépő névvel illetett – anya jutott, az ellen-
kező utat választja. Sorra szüli a porontyokat unalmas férjének, de van-
nak kételyei, hogy vajon ez a „langyos élet” boldoggá teszi-e bármelyikü-
ket. Linda ellenben bohém álmodozó, hiába inti őt Fanny a nyilvánvaló 
tévedésektől. Legyen a fellángolás tárgya egy közismerten léhűtő bankár, 
egy francia herceg vagy egy kommunista partizán, aki a spanyol frontra 
csábítja, úgy veti bele magát, akár egy életre szóló kalandba. Persze Lin-

da minden döntésében benne van a lázadás zsarnoki apja ellen, csak-
hogy a háború kitörése felülírja az életüket és újra összetereli a családot 
az angliai birtokra. A végszó is csodás, amikor a front árnyékában egye-
dül maradt nők egymás közt a nagy szerelemről beszélgetnek: „Hát nem 
ezt éreztük minden egyes alkalommal?”
(Hajsza a szerelemért, HBO) 

Az oldalt összeállította: Bálint Orsolya



ÉLETÚT

Dr. Sebes Gábor 1948. május 13-án szü-
letett Pécsett, orvosi diplomáját 1973-
ban szerezte meg a Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetemen. Pályája során 
folyamatosan képezte magát, 1980-ban 
üzemorvostanból, 1985-ben társada-
lom-orvostanból tett szakvizsgát, 1997-
ben pedig elvégezte az egészségügyi 
menedzserképző posztgraduális kép-
zést. Gyógyító tevékenységét klinikus-
ként kezdte a Radiológiai Klinikán, 15 
éven át üzemorvos, majd üzemi főor-
vos volt a közlekedés-egészségügyben, 
illetve kiemelten veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzemekben. 1989-től együt-
tesen látta el a budaörsi főorvosi tisztsé-
get, a budai járás egy részének igazgatói 
tisztségét és Pilisvörösvár szakorvosi 
rendelőintézetének igazgató főorvosi 
tisztségét. A Terézvárosi Egészségügyi 
Szolgálatot 1993–1998-ig vezette igaz-
gató főorvosként. Szaktudására, vál-
ságkezelő ismereteire nem csupán Te-
rézvárosban tartottak igényt: 1998-tól 
a gyöngyösi Bugát Pál Kórház igazgató 
főorvosa, 2005-től ügyvezető igazgatója 
volt. Mindeközben – 2001 októberétől 
2002 áprilisáig, tipikus válságkezelői 
megbízásként – a sátoraljaújhelyi Er-
zsébet Kórház megbízott főigazgatói 
feladatait is ellátta. 2007–2008-ban az 
egri megyei kórházat igazgatta. 2009-
ben visszatért a VI. kerületbe, és más-
fél évig, nyugdíjba vonulásáig vezette 
a TESZ-t. Vezetői megbízatásai mellett 
évtizedeken át adott ügyeleteket kórhá-
zi osztályokon, az Országos Mentőszol-
gálatnál és felnőtt körzeti orvosként is. 

Éveken át élt, gyógyított a kerületben, így sokan ismerték 
és szerették a 74 évesen, október 9-én elhunyt dr. Sebes Gábort. 
Terézváros díszpolgárára, a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (TESZ) 
egykori igazgató főorvosára pályatársai, tisztelői emlékeznek.

Búcsú egy nagyszerű 
egészségügyi vezetőtől

AZ ELSŐ VÁLSÁGKEZELŐ MENEDZSER
„Dr. Sebes Gábor felismerte, hogy nem elegendő jó orvosnak lenni, hanem elen-
gedhetetlen a menedzserszemlélet is. A rendszerváltás körüli idők óta kiemelkedő 
szerepet töltött be a teljesítményfinanszírozásra való áttérés, az egészségügyi infor-

matikai fejlesztések, az orvosi alapellátás privatizációja, a független szak-
rendelők kialakítása és az adatokon nyugvó döntéshozatal terén. Ő volt 

az egyik első változás- és válságkezelő menedzser, ebben segítette, 
hogy különleges érzékkel világított rá azokra a folyamatokra, ame-
lyek a működést gátolták – jellemezte dr. Sebes Gábor egészségügyi 
pályájának jelentőségét dr. Czermann Imre, a TESZ igazgató főorvo-

sa. Elődje nagyszerű emberi tulajdonságait is felelevenítette. – Nem 
ítélkezett, hanem csipkelődő kérdésekkel nyitotta fel a kollégái szemét, 

ezzel segítve, hogy mindenki maga jöjjön rá a helyes megoldásra. Szerethető, 
sokoldalúan művelt ember volt, saját képességeit mégis öniróniával kezelte, csípős 
humora pedig mély emberségről tanúskodott. Terézvárosból ment nyugdíjba, az 
 után is óvó szeretettel és frappáns kérdéseivel kísérte nyomon a TESZ fejlődését.”

LETETTE AZ ALAPOKAT
„Sebes doktor úr nagyon fontos időszakban vezette a TESZ-t, irá-
nyítása alatt alapoztuk meg az egészségügyi szervezet máig tartó 
működési biztonságát – méltatta a 2000 óta kerületi díszpolgár 
egészségügyi vezetőt Bundula Csaba egészségügyi tanácsnok, 
aki több önkormányzati ciklusban is együtt dolgozhatott vele. 
– Terézvárosban nagyon sokan ismerték, méltán tisztelték és 
szerették, hiszen jó ideig itt is élt, emellett a háziorvosi ügyele-
tekben és üzemorvosként is találkozhattak vele a betegek.”

EGY BARÁT TÁVOZOTT
„Dr. Sebes Gábor a kollégám, főnököm volt, és évtizedek óta megtisztelt a barátságával is. 
Mindketten Pécsett születtünk, de csak itt, a Terézvárosban ismertem meg mint a TESZ 
igazgatóját, amikor bő negyedszázada a háziorvosi praxisba kerültem. Nem sokkal ezu-
tán vidéken lett kórházigazgató, így kikerültünk egymás látóköréből, majd nyugdíjazása 

előtt pár évig ismét igazgatta a kerületi szakrendelőt. Ezekben az időszakok-
ban is, később is sokat beszélgettünk. Politizáltunk is, vitatkoztunk is, de 

a főbb kérdésekben mindig egyetértettünk – emlékezett vissza kettejük 
személyes kapcsolatára dr. Timár Róbert terézvárosi háziorvos. – Meg-
adatott – igaz, csak egyszer –, hogy együtt bridzselhettünk, és ez pont 
elég volt annak megállapítására, hogy micsoda fényévnyi különbség van 

kettőnk tudása közt, nem véletlenül nyert temérdek rangos versenyt. Sok 
évvel ezelőtt néhányan kezdeményeztük a délutáni rendelések emberibb 

időpontra módosítását. Gábor volt az, aki indoklásokkal együtt írásban is meg-
erősítette hozzájárulását, akkor, amikor ez még úttörő kezdeményezésnek számított (és 
máson múlt, hogy ez akkor nem sikerült). Utoljára október 3-án beszéltünk egymással, 
a kórházból már csak SMS-eket váltottunk. Máris rettenetesen hiányzik.”
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A folytonérő fajtáknak köszönhetően a klasz-
szikus őszi gyümölcsök – az alma, a körte, a 
szőlő, a kései érésű szilvák – mellett a tavasz 
két hírmondója, az eper és a málna is ott virít a 
pultokon.  Egy adag eper 51 mg C-vitamint tar-
talmaz, és nemcsak az immunrendszert erősí-
ti, de a bőr szépségének a megőrzését is segíti. 
Mindez lényegében a málnáról is elmondható, 
ráadásul mindkét gyümölcs rostban gazdag, és 
az anyagcsere-folyamatokban fontos szerepet 
játszó mangán természetes forrása.

Méltatlanul elfelejtett ehető vadnövényünk, 
a kökény termése a fagyok beköszöntével a 
legfinomabb; miután a dér megcsipkedte őket, 
az amúgy fanyar ízű, mélykék bogyók puháb-
bá és édesebbé válnak. A rózsafélék közé, a 
szilva alcsaládjába tartozó növényt sokféle 
névvel illetik, kökénykének, kökényszilvának 
vagy zabszilvának is hívják. Virága, kérge és 
gyümölcse egyaránt gyógyító hatású, a levé-
ből készült ecsetelő elmulasztja a szájüregi 
gyulladásokat, sebeket, a benne lévő ásványi 
anyagok és csersav táplálja, feszesíti a bőrt. 
A kökény teája öblögetőként elűzi a torokfá-
jást, és ha nem is „csodaszer”, de fogyasztá-
sa – zsírcsökkentő és vízhajtó hatása miatt – 

mindenképpen hasznos a felesleges kilókkal 
vívott küzdelemben. Nyers állapotában azon-
ban nem tanácsos egyszerre nagyobb meny-
nyiséget fogyasztani belőle. Vadételek mellett 
szószként, illetve lekvárként, szörpként, sőt, 
még likőrként is megállja a helyét. 

Vitaminok, 
jótékony hatások sora

Mielőtt már csak aszalva, befőttként vagy lek-
várként ehetjük, élvezzük ki a szilva pompás 
ízét. A liláskék gyümölcs a C-vitamin mellett 
A-, B- és K-vitamint is tartalmaz. Ez utóbbi 
nélkülözhetetlen a véralvadás, a csontképző-
dés folyamatában, ezenkívül fontos feladato-
kat lát el a sejtek különböző életciklusában.

A földön több mint hétezerféle alma terem, 
az őshonos magyar fajták legtöbbje azonban 
kiszorult a fogyasztásunkból. A piacokon már 
ritkaságszámba megy a batul, a jonatán, a 
szent iványi vagy a húsvéti rozmaring. A benne 
lévő pektin javítja az anyagcserét, a vitaminok 
mellett a káliumtól a kalciumon, a cinken, a 
fluoron át a szelénig ásványi anyagok sokaságá-
val segíti egészségünk megőrzését. Támogatja 
a vérnyomás egyensúlyban tartását, serkenti 
az agy és az idegek működését, tisztítja a bél-
rendszert, a héjában levő polifenol természetes 
gyulladáscsökkentő. Ami kevésbé ismert, hogy 
antihisztaminhatásának köszönhetően az al-
lergiás tüneteket is enyhíti. Bár a rágása jót tesz 
az állkapocsnak, a fogzománcot támadó savas-
sága miatt nemhogy nem helyettesíti a fogmo-
sást, hanem plusztisztálkodást igényel.

Élettani hatásait tekintve a körte is igazi 
nagypályás gyümölcs: a C- és K-vitamin mel-
lett rézben is gazdag, ami szerepet játszik a 
szervezetre ható káros oxidációs folyamatok 
semlegesítésében, segíti a hemoglobin kép-
ződését, a vas és a C-vitamin felszívódását. A 
rostdús gyümölcs fogyasztása jót tesz a szív-
nek, az emésztésnek, és mivel alacsony a gli-
kémiás (vércukorszint-emelő) indexe, így cu-
korbetegeknek sem tiltott csemege.

Az ősz szimbolikus gyümölcse Magyar-
országon a szőlő, amelynek latin neve (vitus) 
– nem véletlenül – az élet szóból származik. 
Szinte csodaszer, hiszen javítva a keringést, 
bevethető a rossz koleszterin ellen, jótéko-
nyan hat a csontokra, a szövetekre, karban-
tartja a sejteket. Kedvező hatásai nemcsak 
az elcsipegetett gyümölcsre, de mértékkel 
fogyasztva a borra is igazak.

Dobi Ágnes
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Nincs évszak, ami a piacon 
sorakozó gyümölcsök 
gazdagságában felvehetné 
a versenyt az ősszel – a természet 
még a tél beköszönte előtt 
egyfajta „last minute” napérlelte 
finomságokkal kényeztet 
bennünket. A látvány és az íz 
mellett rengeteg pótolhatatlan 
ásványi anyagot és vitamint is 
tartogatnak nekünk. 

ZÖLD BARÁTAINK

Szín- és ízkavalkád a standokon

KATICA 
KÖNYVESBOLT

• Fejlesztő játékok és könyvek
• Gyermek és felnőtt könyvek
• Kötelező olvasmányok
• Rendhagyó foglalkozások
•  Angol és német nyelvű  

gyerekkönyvek
• Írópalánta tábor
• Könyvbemutatók

1062 Budapest, Bajza utca 24. 
Tel.: +36 (70) 793 0004 
e-mail: info@katicakonyv.hu 
3-as kapucsengő

INTERNETES RENDELÉS: www.katicakonyv.hu 
NYITVATARTÁS: Hétfőtől csütörtökig: 900–1700, pénteken: 900–1500

TÉRJEN BE HOZZÁNK! • Várjuk szeretettel!

•  Hogyan váltsunk 
egészséges  
életmódra?

• Ételkóstoló
A program ingyenes!

2022. 11. 04.
15 órától

BEMUTATÓ
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Őszi ízelítő a Hunyadi téri piacról
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SKANDI

A 8 9 F B 0 5 D 7

4 3 5 1 E D 2 B F 8

F 7 E 2 4 B 0 A

1 C 0 8 A F 5

A E B 8 1 D C 3 5 9

F 4 1 9 2 E 7 D

5 1 4 8 F 0 6 2

3 D 0 B 2 C

8 D 5 B 9 1

A 0 3 E 7 2 B D

6 F C 7 3 2 5 8

9 8 B 2 5 6 4 7 0 3

5 0 6 B 2 4 A

7 9 2 4 6 C B E

0 6 8 D C E 5 3 9 2

B F A 9 3 7 6 8 1

SUDOKU TEKERVÉNYES

* Állati 
szemfog

Fejünket 
mozgatja

Arab női 
név

----------------
Abban az 
esetben

Folyadék
----------------

Muzsikál
Autómárka

Télapó 
szarvasa  
is ilyen

----------------
Röntgen

Feszült
----------------

Perzsel
Had Kanalaz

Aiszóposz 
idézet  
1. rész K
Lóbiztató 

szó
----------------
Fagyit eszik

Egy németül
Szegény, 

mint a 
templom ...
----------------
Lep része!

Horvát 
olajcég

Város 
Heves 

megyében
Tonna

Szeretne
----------------

Gavallér

Olasz  
sportszer-

márka

Hosszú 
magán-
hangzó

Halikra
----------------

Ökölvívó 
szorító

Névelő
----------------

Főütőér

Ötven 
százaléka

Miskolci 
zenekar

... Ferenc, 
volt magyar 

sebész
Azonban

Gyom
----------------

Kenyeret 
vág

*
Vas

----------------
Létra eleme

A sötétség 
napszaka *

Idősebb röv.
----------------

Vadász 
megfi- 

gyelőhelye
Superman

Ovi magán-
hangzói

----------------
Áraszt

Tető
Len keverve!
----------------
Személyes 

névmás

Kietlen
----------------
Holnap előtti 

nap

Idézet  
2. rész

----------------
Svéd 

bútorcég

Kányádi 
Sándor 

egyik verse

* Szintén Fejsze *

3 letter words

 Eme

 Lék

4 letter words

 Emlõ

 Túró

5 letter words

 Írnok

 Pohár

6 letter words

 Ritkít

 Sorház

7 letter word

 Tízperc

9 letter word

 Horoszkóp

10 letter words

 Hallatszik

 Iskolázott

 Publicista

BEÍRANDÓK:

3 betűs szavak:

Eme

Lék

4 betűs szavak:

Emlő

Túró

5 betűs szavak:

Írnok

Pohár

6 betűs szavak:

Ritkít

Sorház

7 betűs szavak:

Tízperc

9 betűs szavak:

Horoszkóp

10 betűs szavak:

Hallatszik

Iskolázott

Publicista

Az október 12-én megjelent lapszámunk rejtvényének nyertese Smolcz Lajosné. Beküldendő a színnel kiemelt sorok tartalma 2022. november 2-ig. Cím: 
Terézváros szerkesztősége, 1067 Budapest, Eötvös u. 3, e-mailen: sajto@terezvaros.hu. A helyes megfejtők között 1 db 10 000 forintos Edenred utalványt sorsolunk 
ki. A nyereményt a 06 (70) 445-4245-ös telefonszámon történt egyeztetés után személyesen lehet átvenni az 1067 Budapest, Eötvös u. 5.-ben.
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OKTÓBER 26., 15.00
Szenior Akadémia
Az idősek átverési kísérletei
Előadó: Kovács György. A részvétel ingyenes!

OKTÓBER 27., 15.00
Nosztalgiatáncklub a Kristály duóval

OKTÓBER 29., 19.00
Besh o droM kvartett koncert

NOVEMBER 2., 18.00
VilágÉlet beszélgetések 4. „Nőügyekben” 
gazdagon. Vendég: Mérő Vera író, jogvédő
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött: artner.szilvia@eotvos10.hu

NOVEMBER 4., 19.00
Tázló klub
Moldvai csángó táncház
A program az Emberi Erőforrások  
Minisztériuma, Csoóri Sándor Alap  
támogatásával jött létre.

NOVEMBER 4., 19.00
Maladype Színház: Augusztus

NOVEMBER 5., 10.00–13.00
India Nap
Az Astangajóga Oktatási és Kulturális 
Közhasznú Alapítvány programja

NOVEMBER 6., 17.00-19.00
Ábrahám-nap
A részvétel ingyenes!

NOVEMBER 6. ÉS 7., 19.00
Maladype Színház: Yvonne

NOVEMBER 8., 10.00
4. trimeszter klub
Moderátor: Orbán Ida dúla

NOVEMBER 8., 18.00
Hatker hatkor – helytörténeti klub Katona Csaba 
történésszel. Terézváros kezdetei

NOVEMBER 12., 10.00
„Zenegyerekeknek” hétvégén
Foglalkozásvezető: Juhász László

NOVEMBER 13., 11.00
Art-Színtér. Csukás István: A téli tücsök meséi

NOVEMBER 13., 19.00
Art-Színtér. Machiavelli: Mandragóra

NOVEMBER 14., 19.00
Art-Színtér. Peter Quilter: Mr. és Mrs. 

NOVEMBER 15. ÉS 16., 10.00
Labirintus – tantermi dráma
A Káva Színházi Műhely résztvevő 
színházi előadása az általános iskolák 
5-6. osztályosainak
Jelentkezés: artner.szilvia@eotvos10.hu

Házhoz megyek! Fogsor készítését, 
javítását vállalom garanciával. Hívjon 
bizalommal! Telefon: 06 (20) 980-3957

Molnár Éva vásárol legmagasabb áron 
bútorokat, festményeket, órákat, régi pénzt, 
kitüntetéseket, könyveket, dísztárgyakat, 
porcelánokat, hanglemezeket, bundát, 
írógépet, varrógépet, kristályokat, bizsukat, 
teljes hagyatékot díjtalan kiszállással. 
06 (20) 294-9205

Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, 
gondozás, akár 24 órában, mindez 
otthonában. 06 (30) 247-1095

Közös képviselet, társasházkezelés! 
Tapasztalat, referenciák! Dr. Bíró Anna, 
Lőrincz Péter, 06 (70) 383-5004. 
Iroda: Teréz körút 21.

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, 
WC-tartályok, WC-csészék javítása, 
cseréje. Mosó-, mosogatógépek bekötése. 
Anyagbeszerzéssel. Tel:. 06 (30) 447-3603

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás 
bútormozgatással. Parkettacsiszolás, 
aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyegpadló-
lerakás. Minőségi, precíz munka, mérsékelt 
árakon. (Alapítva: 1998) 
Csapó György. Tel.: 06 (31) 780-6430, 
06 (1) 229-5694 festesma.iwk.hu

Társasházak takarítását vállaljuk! 
Tapasztalat, referenciák! 
Dr. Bíró Anna, 06 (70) 505-9394.

Csökkentse gázszámláját 40%-kal. 
Korszerű kondenzációs fűtéssel. 
Kéménybélelés, kazáncsere egy 
kézben, szolgáltatók felé szakvélemény 
ügyintézéssel. Ingyenes felmérés. 
06 (70) 227-3040, 06 (70) 227-3041

Asztalosmester mindenféle 
asztalosmunkát vállal: ajtó-, ablak-, 
bútorgyártás, -javítás. Ingyenes felmérés. 
Tel.: 06 (20) 957-9533
Kis- és nagytakarítást vállalunk precíz 
munkavégzéssel. www.ragyogoan.hu 
Baier Renáta 06 (30) 090-5448.

NERCBUNDA kitűnő állapotban, amerikai, 
barna, félhosszú, kedvező áron, igényesnek 
ELADÓ. MÉRET: M Tel.: 06 (30) 240-2744 
agnes.8020@gmail.com

Redőnyszerviz! Gurtnicsere, javítások. 
Bibarcz György, 06 (30) 222-4428.

Tetőszerviz! Zomborcsevics Gergő, 
06 (30) 222-4428.

Belvárosi hotel mélygarázsába keresünk 
nyugdíjas munkatársat portási munkakörbe. 
24/72 órás beosztásban. 
Jelentkezés: 06 (20) 377-6202

Apróhirdetések feladása:
Amennyiben apróhirdetést szeretne feladni 
a Terézváros című lapban, küldjön e-mailt 
az apro@terezvaros.hu e-mail-címre 
a hirdetés szövegével, számlázási névvel 
és címmel, valamint a kívánt megjelenés(ek) 
darabszámával. Az apróhirdetések 
feladása jelenleg csak e-mailben, 
a fizetés kizárólag átutalással történhet, 
személyes ügyintézésre és befizetésre 
átmenetileg nincs lehetőség.
Érdeklődni lehet telefonon 
a 06 (1) 342-0905, 4036-os melléken.

 APRÓHIRDETÉS      
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A KULTÚRA MOTORJA
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E10-KIÁLLÍTÁSOK
NOVEMBER 7–20-IG

Verzió x METU
Alternatív plakátkiállítás. Verzió Nemzetközi 
Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál

NOVEMBER 10–12., 14.00–19.00
VR-dokumentumfilm-kiállítás
Regisztrációhoz kötött!

NOVEMBER 11-IG 
Kótai Tamás Munkácsy Mihály-díjas 
festőművész tárlata. Izzó ösvények

NOVEMBER 13-IG
Bach Szilvia festménykiállítása. Inspiráció

NOVEMBER 22-TŐL
Szilágyi Szilárd festőművész kiállítása
Tárlataink előzetes egyeztetéssel ingyenesen megte-
kinthetők!

E10-TANFOLYAMOK
MINDEN HÉTFŐN 16.15–17.45

Tanulósarok – Nyelvtan és irodalom Eszterrel
Ingyenes segítség Terézvárosban élő vagy tanuló 
4–8. osztályos diákoknak

MINDEN SZERDÁN 16.00–17.30
Tanulósarok – Matek Erikával
Ingyenes segítség Terézvárosban élő vagy tanuló 
4–8. osztályos diákoknak

MINDEN PÉNTEKEN 18.00–19.00
Mondjuk magyarul!
Ingyenes társalgási klub idegen anyanyelvű 
terézvárosi lakosoknak

MINDEN HÉTFŐN, SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN 10.00–11.00
Eötvös10 gerinctorna

MINDEN HÉTKÖZNAP
Eötvös10 Szenior Örömtánc
Részletek az Eötvös10 honlapján!

PROGRAMOK A KUCKÓBAN
KEDDENKÉNT 17.00–17.40

Mama klub Babusgató foglalkozással
Foglalkozásvezető: S. Hoós Gabriella

SZERDÁNKÉNT 9.30–10.00
„Zenegyerekeknek”
Foglalkozásvezető: Juhász László

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 17.00–17.45
„Csip-csip csóka”
Foglalkozásvezető: Környei Alice



Hogyan váljunk bagolyból pa-
csirtává? Régóta foglalkoztatja az 

alváskutatókat, hogy vajon lehet-e 

változtatni a kronotípusunkon, vagyis 

hogy a harmadunk este aktív, a har-

madunk reggel, a többiek bármelyik 

irányba billenhetnek. „Az életmód-

váltás nehéz, de nem reménytelen 

– mondta a CNN-nek dr. Phyllis Zee, 

a Northwestern Egyetem alvásköz-

pontjának vezetője. – Ha szeretnénk 

korábbra hozni a napi ritmusunkat, 

nem hangosabb ébresztőóra kell, 

hanem korai lámpaoltás és több reg-

geli fény. Minden testi folyamatunkat 

át kell hangolni, nem csak az alvást, 

az evést, a mozgást, még a szexuális 

életet is. Az ideális alvásidő este 11-

től reggel 7-ig tart, próbáljuk ekkorra 

időzíteni a pihenésünket és tartsuk 

magunkat szigorúan a napirendhez.”

Szexmentes negyvenesek. Egyre több a 

szexmentes házasság: az együtt élők negyede 

szerint nem is ezen múlik az intimitás – írja a BBC 

az Indianai Egyetem és egy szexuális segédesz-

közöket gyártó amerikai cég közös felmérése 

alapján. A szexmentességre az egyik legjellem-

zőbb magyarázat a vágyvesztés, ami eredhet a 

gyereknevelés és a munka miatti kifáradásból, 

illetve okozhatja kommunikációs vagy akár men-

tális zavar. „Míg korábban a házaspárok 10-15 év 

alatt jutottak el a szexuális élet kifulladásáig, ez 

ma már 3-4 esztendő alatt bekövetkezhet. A leg-

kevesebbet a mai negyvenesek szexelnek, állítja 

Celeste Hirschman, húsz éve praktizáló kaliforniai 

szexológus. Szerinte a legnagyobb libidógyilkos a 

stressz, ami ezt a korosztályt érinti leginkább.

Elhúz mellettünk a Hold. Egy nap 2,46 milliárd 

éve még csak 17 órás volt, szemben a mai 24 órával – 

ezt a csillagászok már rég állítják, ám most egy nem-

zetközi kutatócsoport nyugat-ausztráliai őskőzetek 

vasrétegeit vizsgálva geológiai bizonyítékot is talált 

erre. „A vasban gazdag és az agyagos rétegek válta-

kozását a Föld forgásának ciklikussága, így a Holdtól 

való távolsága is befolyásolja. Utóbbi egyre távolodik 

a Földtől, és bár csak 3,8 centimétert, ez nem a közeli 

jövőben mindent felboríthat nálunk, az árapályjelen-

ségtől a napok hosszán át a klímáig” – állítja Margriet 

Lantrik, az Utrechti Egyetem geológusa, aki hangsú-

lyozta, a mostani klímaváltozást az emberi tevékeny-

ség okozza a Földön, nem pedig a Hold távolodása.

Nagyvilág

Az oldalt összeállította: Bálint Orsolya

Spongyát a városból. Az urbanisták már a világ jó né-

hány nagyvárosában dolgoznak a klímaváltozás hatásai-

nak enyhítésén, ennek eredményeként Bécsből Európa 

első „szivacsvárosa” válhat – írja a Time magazin. A ha-

talmas beton- és aszfaltfelületek nemcsak visszaverik a 

hőt, ezzel melegítve a klímát, de meggátolják a csapadék 

talajba jutását és elszivárgását is. A cél a betonfelületek 

csökkentése és a csapadék megtartása, ezért föld alat-

ti víztározókat létesítenek, hogy ne a csatornarendszer 

nyelje el az újrahasznosítható esővizet. „A víztől nem sza-

badulni kell, hanem okosan felhasználni” – magyarázta a 

lapnak a szivacsváros koncepcióját kidolgozó ausztrál táj- 

és városépítész, Scott Hawken.

Cipzáros az új gipsz. Akinek volt valaha törött csontja, ismeri a rossz 

érzést, hogy a gipsz nehéz, befülled és viszket alatta a bőr – levenni pe-

dig épp olyan bonyolult, mint feltenni. Minden kellemetlenség elmúlhat 

az indiai–amerikai Ortoheal gyógyászati segédeszközgyártó legújabb 

fejlesztésével. A FlexiOH egy vízálló és lélegző, habállagú műanyag 

gipsz, amely UV-fény hatására méretétől függően 3–10 perc alatt meg-

szilárdul. Tökéletes rögzítést ad a csontok összeforrásához, miközben 

könnyű, nem akadályozza a mozgást, a fürdést, sőt akár úszni is lehet 

benne. Lyukacsos szerkezete miatt a bőr szellőzik alatta, ráadásul gyó-

gyulás után egyszerűen otthon is le lehet venni a beépített cipzárral. 


	Terézváros_1026_01
	Terézváros_1026_02

