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60 éve nem volt ilyen
Katonai parádé az Orczyban

KÉPES HÍREK
Iparosok és kereskedõk Józsefvárosban

Fotók: Nyerges Zoltán

Józsefváros tegnap és ma
címmel második alkalommal rendezetek Iparos- és
kereskedõtörténeti kiállítást
a Molnár Ferenc Általános
Iskolában. A diákok és tanáraik által összeállított tárlaton a kerületben fellelhetõ
mesterségeket és azok helyi
képviselõit mutatták be.
Idén kibõvítették a helytörténeti kutatást a Rákóczi téri
Vásárcsarnokra és az ott
áruló õstermelõkre. A tanulók kis csapatokban szedték
össze, és fényképekkel dokumentálták a helyi fodrász,
kárpitos, virágkötõ, rövidárú-kereskedõ, cukrász, és
savanyúságos szakmákhoz
kapcsolódó tárgyakat, munkaeszközöket. A rendezvényen részt vett Hévízgyörk
polgármestere és hagyományõrzõ asszonykórusa is,
a gyerekek pedig színes mûsorral kedveskedtek a vendégeknek.
nyz

Tisztasági kommandó

„ Azért vannak a jó barátok…”

Bátor iskolások járják a Palotanegyed tereit, és figyelmeztetik a
szemetelõket, hogy hová kéne dobni a csikket, zacskót, papír
zsebkendõt. A Molnár Ferenc Általános iskola tanulói önként
jelentkeztek, hogy részt vállaljanak a Palotanegyedi Tisztasági
Kommandóban. A gyerekek, persze, rendõri és közterület-õri
felügyelet alatt végezték a járõrözést, mely során bátran szólították fel a szemetelõ felnõtteket a helyes, és kulturált viselkedésre. Ez az akció a gyerekekre nevelõ, a szemetelõ felnõttekre
pedig megszégyenítõ hatással van, mondja a szervezõ Civilek
a Palotanegyedért Egyesület elnöke, Szûcs Péter. Remélik,
hogy ezzel az akcióval is tesznek valamit, azért hogy tisztább
legyen a lakókörnyezetünk.
ny

Fotó: Nyári Gyula

Ezt a dalt tíz év óta énekelik a Tisztviselõtelepi Rózsabál résztvevõi a hajdani Kaszinó, a mai Kalocsa Étterem termeiben, ez
amolyan házi himnuszuk. A Tisztviselõtelepi Önkormányzati
Egyesület rózsanyílás idejére tûzte ki a telepi bál idõpontját, május második felében köszöntötték ugyanis hajdan a közeli
Ludovika tisztjelöltjei a tisztviselõtelepi lányokat. A városrész
lakossága a telep alakulása óta keresi, õrzi a közösségteremtõ
hagyományokat. Az idei Rózsabálon wellcome-drink, vacsora,
közös éneklés, tombola, körtánc szerepelt, s a százfõnyi vendégsereg minden leányát, asszonyát május 15-én, pénteken, egy
szál vörös rózsával köszöntötték a hagyományokat becsben tartó TÖE bál-szervezõi.
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ÖNKORMÁNYZAT

Hasznos mellékhatások
A képviselõ-testület május 20-i ülésén számos közérdekû
kérdés került napirendre. Közülük néhányra, mint például a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatokról szóló jelentésre vagy a szelektív hulladékgyûjtés témájára
késõbb még visszatérünk, most, lapzártakor csak a legfontosabb döntésekrõl számolunk be.
nyezõje elmondta, hogy a vagyonkezelõ felhívására 606 társasház jelentkezett. A szükséges statikai vizsgálatok elvégzése hosszabb idõt, több évet is
igénybe vehet. Az idén például
15 millió forint áll rendelkezésre erre a célra, melybõl legalább 100-120 épület vizsgálata
történhet meg. Gotthard Gábor
emlékeztetett arra: az önkorLiszka Zoltán kerületi tûzoltómányzat azért indította a progparancsnok és Varga István tûzramot, hogy ne fordulhasson
õrség-parancsnok
elõ még egyszer az a tragédia,
képviselõk megtár- ami a Rökk Szilárd utcában
gyalták Józsefváros történt, ahol egy ház lépcsõje
tûzvédelmi helyze- leszakadt, és egy idõs asszony
tét. Az utóbbi idõkben több
nagyobb tûz oltásához is riasztották a tûzoltókat, és elõfordult, hogy halálos áldozatok is voltak. Tavaly 22 embert mentettek ki. A tûzoltók
veszélyes és áldozatos munkájukat sokszor létszámproblémákkal küzdve, kedvezõtlen körülmények között végzik – állapítja meg a jelentés.

A

Állapotfelmérés
Lezajlott a Józsefvárosi Társasházi Állapotfelmérési Program elsõ szakasza. Dr. Gotthard Gábor alpolgármester
(Fidesz), a program kezdemé-

Práger Ferenc rendõrkapitány

ráger Ferenc kerületi
rendõrkapitány beszámolóját is megvitatták a képviselõk. Juharos Róbert tanácsnok (Fidesz) hozzászólásában kiemelte, hogy a fõváros egyik legjobban teljesítõ
kerülete a VIIII., annak ellenére, hogy a pénz- és a rendõrhiány megnehezíti a munkát. Emlékeztetett arra, hogy
amikor a prostitúció- és maffiaellenes törvényeket – akkor még országgyûlési képviselõként elõkészítette -, szoros együttmûködést valósítottak meg a kerületi kapi-

„Józsefváros sport arca”
mostantól Szepesi Nikolett,
aki személyesen is megjelent
az ülésen. Mint Zentai Oszkár tanácsnok (Fidesz) elmondta, a „sportnak sok
hasznos mellékhatása van”,
ezért mindenkit sportolásra
szeretnének buzdítani. A helyi sport új arcával Józsefváros sportsikereit, a kerületi
sportolók jó hírét szeretnék
erõsíteni, és egyben gyarapítani a profi és amatõr sportolók táborát is.
emiatt meghalt. Az alpolgármester lapunknak sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a
szocialista és a szabaddemokrata képviselõk nem tartották
elég fontosnak az ügyet, és
nem szavazták meg az elõterjesztést. A programba bejelenttánysággal. „Meg kell védeni
az elért eredményeket, és
nem szabad hagyni a törvények felpuhítását” - hangsúlyozta. A létszámproblémák
megoldásával kapcsolatban
elmondta, hogy a tervezett
bérlakásépítés, amely a rendõrök kerületi letelepítését
szolgálná, a válság miatt biztos nem valósul meg, de a
megüresedett bérlakások átadása megoldást jelenthetne.
Hárs Gábor (MSZDP), országgyûlési képviselõ szerint

P

Dr. Gotthard Gábor alpolgármester (Fidesz)

kezõ, kerületi társasházakban
a felmérést ingyen végzik el,
de ha kiderül, hogy életveszélyes az épület, akkor kötelezik
a társasházat, hogy saját pénzén hárítsa el az életveszélyt.
(koncz)

Dr. Juharos Róbert
tanácsnok (Fidesz)

Hárs Gábor (MSZDP)
országgyûlési képviselõ

Józsefváros közbiztonsága javult, ami valóban a korábbi
törvényeknek is köszönhetõ.
Szerinte mindenképpen foglalkozni kell a jogi szabályozással, a büntetési tételeket pedig
nem célszerû csökkenteni. Korábban már próbálkozott az illetékes minisztereknél, hogy
segítsenek a rendõrök elvándorlását megakadályozni, a
létszámhiányt felszámolni, de
nem sok eredménnyel. Most ismét felajánlotta közbenjárását.
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ADÓ

A kisujjunkat sem mozdítjuk
az ingatlanadó ügyében!
Valószínûleg a helyi önkormányzatoknak kell felmérni az ingatlanok értékét és beszedni az ingatlanadót a lakosoktól – a kormány tervei szerint.

L

ehet kisebb lakásba menni –
mondta Bajnai Gordon miniszterelnök, amikor a riporter azt
kérdezte tõle, de mi lesz azokkal, akik
nem tudják fizetni majd az ingatlanadót. Az ironikus mondatot bocsánatkérés, majd a tervek szelídítése követte.
Most úgy áll, hogy harmincmilliós értékhatár fölött vetnék ki a vagyonadót:
ingatlanokra, jármûvekre. Ezt az értékhatárt nem olyan nehéz ma már elérni,
egy újépítésû kerületi lakás, vagy belváros közeli nagyobb lakás könnyedén
átlépi a harminc milliót a fõvárosban.
Sok kérdés van még, például az értékbecslést egyik verzió szerint az önkormányzatoknak kellene megszervezni,
és az értékövezeteket meghatározni, de
az is lehet, hogy a tulajdonos hív értékbecslõt… Rákérdeztünk, a helyi városvezetésnél, tervezik-e az elõkészületeket az ügyben. Kocsis Máté (Fidesz) az
önkormányzat többségi vezetõje azt
mondta, hogy „a kisujjukat se mozdít-

ják” ingatlanadó ügyében. Az alpolgármester emlékeztetett, hogy a Fidesz hivatalos álláspontja ugyanis, hogy ha
kormányra kerül, visszavonja ezt az
adónemet. Az SZDSZ még vacillál, az
MSZP már döntött: áldását adta az új

10-rõl 4-re
Csökkentették a bizottságok számát

J

únius 1-jétõl az eddigi 10 helyett
mindössze 4 önkormányzati bizottság fog mûködni - Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetõjének javaslatára. A
bizottsági tagok számát ezzel együtt

kereken a felére csökkentették: 84 fõrõl
42 fõre. A kevesebb bizottság mûködése nemcsak olcsóbb, hanem átláthatóbb, hatékonyabb döntéshozatalt
eredményez.

2009. június 1-jétõl a Józsefvárosi Önkormányzat bizottságai:
Gazdálkodási, Pénzügyi és
Közbeszerzési Bizottság (GPKB)

Elnöke: Juharos Róbert (Fidesz)
Fogadóóra: Minden hónap elsõ hétfõjén 16-17 óra között
Polgármesteri Hivatal I. em.113.
Bejelentkezés: 459-2183

Népjóléti Bizottság (NB)

Elnöke: Tóth Krisztián (Fidesz)
Fogadóóra: Minden hónap második hétfõjén 17-18 óra között
Tavaszmezõ Idõsek Klubja

Mûvelõdési, Emberjogi és
Kisebbségi Bizottság (MEKB)

Elnöke: Kerekes Pál (MDF)
Fogadóóra: Minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között
Polgármesteri Hivatal I. em.101.

Városüzemeltetési, Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottság (VKKB)

Elnöke: Kardos-Erdõdi Zsolt (Fidesz)
Fogadóóra: Minden hónap elsõ szerda 17-18 óra között
Tolnai Lajos utcai Napközi Otthonos Óvoda

4

adóra. Annyi biztos, a magyar ember
mindig is leleményes volt, s azok a tehetõsek, akik eddig ravaszul elkerülték
az adók fizetését, valószínûleg most is
elsõként fognak kibúvót találni a törvények alól.
MM

Lapunk május 12-i számában a 14. oldalon
közöltük az MSZP Józsefvárosi Szervezetének Roma Integrációs Fórum címû felhívását. A témával kapcsolatban a Magyarországi Roma Parlament nevében Zsigó
Jenõ elnök az alábbiak közlését kérte:
„Az MSZP Józsefvárosi Szervezetének Roma Integrációs Fórum címû felhívása a Magyarországi Roma Parlamentet támogatóként tüntette fel. Az
egyeztetések során szervezetünknek
egy egyenlõ bánásmódról szóló tanácskozásról volt tudomása, mely
szakmai fórumhoz helyszínként természetesen örömmel csatlakoztunk. A
május 12-i lapszámból értesültünk,
hogy mindez az MSZP Európai Uniós
választási kampányához kapcsolódó
fórum lesz. Alapító okiratunk szerint
semmilyen pártpolitikai célt nem támogatunk, ezért a fórum szervezõinek
tudomására hoztuk, hogy semmiféle
módon nem kívánunk kapcsolódni
rendezvényükhöz.”

FESZTIVÁL
A Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége szeretettel meghívja a
nyugdíjasokat és családjaikat a már hagyományos

Nyugdíjasok Budapesti Fesztiváljára
A Margit-szigeti Szabadtéri Színpadra
május 30-án 10-tõl 18 óráig
A színpadon öntevékeny együttesek, elõadók szórakoztatják a
vendégeket, az unokákat gyermekprogramok várják. Kézimunkakiállítás, kirakodóvásár, nagyik süteményversenye, közbiztonsági,
egészségügyi tanácsadás, tombola. Kérjük a süteményversenyre
jelentkezõ nagyikat, hívják a 269-58-59-es telefonszámot.
A színpad megközelíthetõ a Margit hídtól a 26-os autóbusszal,
a Víztoronynál kell leszállni.
A Fesztivál látogatása díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

Vasas koncert
Június 12-én, pénteken 19.00 órakor a Vasas Mûvészegyüttes
színháztermében (1085 Budapest, VIII. kerület, Kõfaragó utca
12.) a Vasas Mûvészegyüttes Vass Lajos Szimfonikus Zenekar házi hangversenye
Mûsoron: Gluck: Alceste nyitány, Tartini: Largo (részlet a D-dúr
gordonkaversenybõl) elõadja: Fábián Klára, Vivaldi: C-dúr gordonkaverseny, elõadja: Mozsár Dániel zeneiskolai hallgató, tanára
Fábián Klára, Vivaldi: A-moll gordonkaverseny elõadja: Mozsár
Dániel zeneiskolai hallgató, tanára Fábián Klára, Mozart: Don
Giovanni nyitány, Mozart: G-dúr fuvolaverseny K 313 elõadja:
Claudio Marinone
Az elõadást vezényli: Notis Georgiou
A belépés díjtalan!
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CÍMLAPSZTORI LUDOVIKA

Katonai parádé az Orczy-parkban

Nyerges Zoltán fotói

Hatvan év után újra látványos katonai rendezvény helyszíne volt az Orczy-park, május 15-én újraéledt a
Ludovika hagyománya. Az Orczy-parkban tartotta a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem „Száznapos ünnepségét”, amelyen a végzõs tiszthallgatók az avatásukat
megelõzõ 100 nappal, ünnepélyes keretek között, katonai
bemutatókkal búcsúznak intézményüktõl.
végzõs katonai hallgatók
évszázados
múltra visszatekintõ
ünnepségét ettõl az évtõl
kezdve nem az egyetemen, hanem a régi tisztavatások helyszínén, az Orczy-parkban, a
Mária Ludovika emlékmû
elõtti téren rendezik meg. A
helyszínválasztást történelmi
tradíciók indokolják, mivel itt
állt a Magyar Királyi Honvéd
Ludovika Akadémia, és az Orczy-park a katonai bemutatók
megszokott helyszíne volt. A
100 napos ünnepségek célja

A
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ma is a bajtársi összetartozás
és a hazaszeretet szellemének
erõsítése. Jól példázza ezt a
legkiválóbb végzõs hallgatónak átadott díszkardon lévõ
írás: „A hazáért mindhalálig”.
A látványos elemekkel díszített katonai ceremóniát a Józsefvárosi Önkormányzat szívesen
befogadta a tavaly felújított Orczy-parkba. Dr. Kocsis Máté alpolgármester részt is vett az ünnepségen, és Józsefváros nevében magyar huszárkardot adományozott a Szent László századnak. Az alpolgármester elmondta, hogy az egyetem és az
önkormányzat ezentúl szeretné
minden évben tartani a hagyományt, és egész hétvégés
Ludovika fesztivált rendezni a
parkban.
A Ludovika háta mögötti réten zajló ünnepségen a tiszthallgatók katonás díszmenete keltette életre a letûnt katonai hagyományokat. A katonazenekar, a
zászlóátadások, a menetdal-verseny és a közelharc bemutató a
jelenlévõ „civilek” számára is izgalmassá és élvezetessé tette az
ünnepséget.
M-NY

Közelharc-bemutató

Egy kis történelem…
A Száznapos ünnepség hagyománya egészen a XVIII. századig, a volt Osztrák-Magyar Monarchia tisztképzõ intézményeihez (Bécsújhely, Mödling, Ludovika) nyúlik vissza. Késõbb, a
Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián 1924-ben, a
Magyar Királyi Bolyai János Honvéd Mûszaki Akadémián pedig 1939-ben elevenítették fel a szokást – mégpedig az avatást
megelõzõ 100 nappal – innen ered az elnevezés is. 1927-ben tovább gazdagodott a hagyomány, az 1917-ben végzett tisztek
alapítványt tettek, melyben díszkardot ajánlottak fel a legkiválóbb végzõs hallgatónak. A folyamat a II. világháború után
megszakadt, s akkor éledt újra, amikor a külföldön élõ magyar
tisztek kezdeményezték.

FÓKUSZBAN

„Ha végre itt a nyár, és meleg az idõ”
Kapunyitás elõtt Magyarkút és Káptalanfüred

Nyári Gyula fotója

Kevés önkormányzat dicsekedhet az országban azzal,
hogy diáktársadalmát két önkormányzati üdülõben, egy
hegyvidéki, és egy Balaton-parti üdülõben nyaraltathatja.
Azokról az erõfeszítésekrõl, melyekkel az elõzõ években
az önkormányzat életben és mûködésben tartotta üdülõit,
lapunk is rendszeresen beszámolt. Az idei nyár azonban
más, mint a korábbiak. A megszorítások nyarának terveirõl Karakas Lajost, a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht. ügyvezetõjét kérdeztük. Az igazgató szerint a
2009-es szezonra alaposan rányomja a bélyegét a válság, a
kevesebb támogatás szigorú takarékoskodást követel, de
a legszükségesebb karbantartási munkálatokat elvégzik,
és az üdülési díjakat is olyan szinten tartják, hogy azokat
a józsefvárosi családok is ki tudják gazdálkodni.
z elõzõ üdülési szezon végén szerveztünk elõször bölcsõdés csoportokat, ahol szülõi
és gondozói kísérettel nyaraltak a gyerekek. A kísérlet sikeres volt, ez az üdülési forma várhatóan az idén is népszerû lesz Magyarkúton -

A

összegez Karakas Lajos. –
Azok a programok, melyek
tavaly beváltak, idén is nagy
vonzerõt jelentenek. Ilyenek a
kisállat-simogató, az ösvénytúra, a virág-ismerkedõ séta,
a bábszínház és a mesedélutánok. Magyarkút „bánata”,
hogy a felnõtt józsefvárosiak

Szabadidõs nyári napközis tábor
A Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. (Orczy
Park) idén is megszervezi nyári napközis táborát a józsefvárosi általános iskolák diákjai
számára. A táborban szerepet kap a sport,
kultúra, hagyományõrzés, horgászat, kézmûves foglalkozások, kirándulások; várhatóan az elõzõ évihez hasonlóan, a Nemzeti Múzeum, a Természettudományi Múzeum, a Planetárium, a Szabó Ervin Könyvtár, a Grund, a Fõvárosi Nagycirkusz stb. meglátogatása, egyéb szabadidõs tevékenységek és az egészséges életmódra nevelés.

A gyermekek felügyeletét 7 és 17 óra között biztosítjuk.
A tábor ideje: június 15- augusztus 14-ig, az elsõ hét kivételével
kétheti bontásban.

nem élnek az üdülõ nyújtotta
lehetõségekkel, pedig azok
„kenterbe verik” a hasonló
intézmények ajánlatait, s a
Börzsöny, a Duna közelsége,
a pompás levegõ itt még ráadásként is szerepel.
Káptalanfüreden hétszáz virág ültetésével kezdõdött a szezon, s az új faházakba hûtõ-és
tévékonzolokat szereltek, megújultak a szúnyoghálók, kifestették a tábor hálótermeit. A
csónakkikötõ és a napozóstég is
a helyén áll, a játszóvár kifogástalan állapotban vészelte át a telet. Megtörtént a strand vizének
hivatalos vizsgálata, mely „kitûnõ” minõsítéssel várja az elsõ
üdülõcsoportokat. Figyelmet
érdemel az a gyakorlat, hogy
elõ- és utószezonban a józsefvárosi öregek klubjaiból üdülnek Káptalanfüreden az idõs
pihenni vágyók.

Üdülési díjak
Káptalanfüreden
Az önkormányzati gyermekés egyéb intézményi csoportok
személyenkénti üdülési díja
hat napra 9360 Ft, 12 napra
18720. A csoportok felnõtt kísérõi (pedagógus, orvos, védõnõ
stb.) hatnapos térítési díja 6960,
12 napra 13920 Ft.
Fontos tudnivaló, hogy az
üdülõ szabad helyeire, méltányos térítési díjakkal, férõhe-

lyek igényelhetõk. Gyermekcsoportok tagjainak teljes ellátása 4200 Ft/ nap, csak szállás
esetén 2000 Ft/éjszaka, négyszeri étkezés 2200 Ft/ fõ. Családi elhelyezés fürdõszobás házban, teljes ellátással 4500
Ft/fõ/ nap, fürdõszoba nélküli
házban, teljes ellátással 4050
Ft/fõ/ nap. Csak szállás, fürdõszobás házban 2000 Ft/nap,
fürdõszoba nélküli házban
1600 Ft/nap.

Üdülési díjak
Magyarkúton
Iskolai és óvodai csoportoknál
a szállás és a napi négyszeri étkezés díja 540 Ft. Felnõtt vendég üdülési díja kétágyas zuhanyozós szobában 1300
Ft/fõ/éj. Háromszori étkezés
díja 2100 Ft/fõ/nap, de a két
éve kialakított teakonyhákban
saját fõzés is lehetséges.
A díjtételeket összehasonlítva a tavaly ilyenkor közöltekkel, az állapítható meg, hogy
Káptalanfüreden mintegy 10
százalékos, Magyarkúton 5
százalékos a díjemelés.
A káptalanfüredi és magyarkúti üdülõkrõl bõvebben a
www.jogyerm.hu. internetes
weblapon lehet tájékozódni.
Felvilágosítás kérhetõ Karakas
Lajostól, a Kht. ügyvezetõ igazgatójától is, a 06-20-932-9426-os
telefonszámon.
Hegyi

A tábor díja:
• a józsefvárosi gyermekek számára az önkormányzat által megállapított étkezési
térítés (napi háromszori étkezés),
• a kerületen kívüli gyermekek számára 12.000 ft/ hét.
A józsefvárosi gyermekek részvételi
szándékukat az általános iskolában jelezhetik, a kerületen kívüli gyermekek jelentkezését várjuk a 333-9501-es
telefonszámon a mûvelõdésszervezõnél, illetve a sportszervezõnél.
Elõzetes jelentkezés alapján beiratkozni a turnust megelõzõ héten
hétfõtõl minden nap lehet (június 8-június 12-ig, 15- 17 óra között
a Fõépületben)
Mindenkit szeretettel várunk!
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INTERJÚ SCHMITT PÁL

Az ország ereje
Schmitt Pállal, a Fidesz Európa Parlamenti listavezetõjével
az Andante Borpatikában találkoztunk, a Heti Válasz televíziós mûsorának felvétele elõtt. A képviselõ lapunk megjelenése idején, május 26-án látogat a Józsefvárosba, hogy
az ország helyzetérõl és a legégetõbb feladatokról szót
váltson a kerületiekkel. – Miért éppen Józsefvárosra esett
a választás? – tettük fel az elsõ kérdést az EP egyetlen olimpiai bajnokának, aki a sport mellett a Kárpát-medencében
élõ magyarság problémáinak is hangot ad Brüsszelben.
ert itt van életem három meghatározó
helyszíne. Ifjú koromban az Astoriában dolgoztam; ez volt az elsõ munkahelyem, és nagyon élveztem. Itt
van a Fidesz székháza, ahol
megtanultam a politika csínját-bínját, és a Polgárok Háza
is, ahová mindig szívesen megyek, szellemileg és lelkileg
töltekezni. Különben jól ismerem Budapest minden kerületét, hiszen a 2002-es kampányban, fõpolgármester-jelöltként
mindenhová eljutottam. Ak-
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kor még arról álmodtam,
hogy Budapest fõpolgármestere leszek, de sajnos, Budapest nem rólam álmodott…
– A mai választók talán passzívabbak, kiábrándultabbak, mint
2002-ben voltak. Mivel buzdítaná a
megfáradt embereket?
– A demokrácia sem ad minden nap lehetõséget arra, hogy
saját sorsunkat felelõs döntésekkel alakítsuk. Az Európai
Parlamenti választás ilyen alkalom, amikor dönthetünk arról,
hogy Brüsszelben kik képviseljenek minket, Magyarországot a

Újabb sikeres EU pályázat
Immár a harmadik sikeres EU
pályázatról számolhatunk be,
amelyet Józsefváros idén eddig besöpört. Május 13-án érkezett a jó hír: ezúttal a józsefvárosi iskolásokra lehet fordítani az elnyert támogatást – tájékoztatta lapunkat Kocsis
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Máté alpolgármester (Fidesz).
Éppen az „EU és a józsefvárosi gyerekek” kapcsolatáról szóló
írásunkat (lásd: melléklet) szerkesztettük, amikor a hírt kaptuk, hogy a helyi képviselõ-testület márciusban beadott pályázata sikert aratott: 53 millió fo-

nõttek, és a megbecsülést élvezõ idõsek adják. Mint látható, a
munka az alapja mindennek –
ezt tekintjük az elsõdlegesnek.
Célunk, hogy mindenki dolgozhasson, aki tud és akar. Jelenleg
többféle válságról: a külsõ és
belsõ gazdasági, valamint morális és bizalmi válságról kell
beszélnünk, melynek kezelése
rendkívüli szakértelmet, a nemzet iránti elkötelezettséget és
alázatot kíván.
következõ öt évben. Véleményt
Koncz Mária
mondhatunk egyúttal a kormány munkájáról is. Egy sikeres szereplés megalapozhatja a
magyar parlamenti választások
végeredményét is.
– Ön szerint mire van leginkább
szüksége az országnak? Mi a legsürgetõbb feladat?
– Mi azt szeretnénk, hogy egy
erõs Magyarország tartozzon
egy erõs Európához. Ahhoz
azonban, hogy az ország erõs
legyen, önmagukban bízó polgárokra, erõs családokra, erõs
önkormányzatokra és erõs kormányra van szükség. Az egyének és a családok erejét a szeretettel körülvett gyerekek, a
munkájukban örömet találó fel-

rintot nyert az önkormányzat a
szigorúan hangzó „Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés - innovatív intézményekben” címû EU pályázaton.
A program célja, hogy gyermekeink olyan iskolákban tanulhassanak, ahol egyéni képességeiket messzemenõkig figyelembe véve oktatnak, és mégis
azonos esélyekkel indul min-

den diák. A pályázatban három
kerületi intézmény vett részt: a
Deák-Diák Általános Iskola, a
Német László Angol-Testnevelés Tagozatos Általános Iskola, a Százszorszép Óvoda,
amelyek most lehetõséget kapnak új oktatási programok és
taneszközök
bevezetésére,
önálló ötleteik megvalósítására.
mm

KÖZTISZTASÁG

Takarítás közmunkában
Kiépült a rendszer
Lapunkban korábban többször is beszámoltunk arról,
hogy a kormány „Út a munkához” programja keretében
arra kívánja ösztönözni a helyi önkormányzatokat, hogy
segély helyett közmunkát ajánljanak az állás nélkül
maradtaknak. A helyi képviselõ-testület április közepén
el is fogadta ezzel kapcsolatos rendeletét. A közmunkaprogramért felelõs kerületi szerv a Józsefváros Köztisztaságáért és Közbiztonságáért Szolgáltató Kft. lett. Ennek
vezetõjét, Murányi Lászlót kérdeztük arról, miképpen
képzelik el a program helyi megvalósítását.
öbbször kerestük Önt, de
teljesen lefoglalták a feladattal kapcsolatos szervezési teendõk, s a szükséges
egyeztetések lezárultáig nem szívesen nyilatkozott. Mi a helyzet
most?
– Mostanra tisztázódtak a
munkajogi és más feltételek.
Ezek szerint a munkaügyi központhoz irányított segélyezetteket a Fõvárosi Közhasznú Foglalkoztatási
Szolgálathoz
(FKFSZ Kht.) küldik, s az alkalmazásról szóló szerzõdés is a
két fél között köttetik. Amenynyiben megfelelnek a feltételeknek, és nálunk találnak megfelelõ, azaz a köztisztasággal kap-
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csolatos feladatokat, úgy hozzánk közvetítik õket. Mi felelünk a gyakorlati munkáért, azaz jelentjük az FKFSZ Kht. felé,
hogy a dolgozó megjelent-e,
munkára képes-e, s ennek alapján kaphatja meg a munkabért.
A teljes program elõfinanszírozását az Önkormányzat állja
5%-ban, 95 %-át pedig az állam
fizeti. utólagos elszámolás alapján. Az FKSZSZ Kht. biztosítja a
szükséges munkaeszközöket is,
seprût, lapátot, láthatósági mellényt, kesztyût és egyéb védõfelszerelést, kivéve a gépi berendezéseket.
– Hogyan szervezik meg a munka menetét?

– Józsefvárost, takarítási
szempontból, jelenleg hat területre osztottuk fel. Úgy tervezzük, egy-egy részen 15 ember
dolgozik majd egyszerre. Közülük kerülnek ki a munkafelügyelõk is. Csoportonként 4-5
ember felel az adott terület kukáinak (összesen 350 db közterületi kuka volt, jelen pillanatban számuk 270 db ), s ha végeztek, a többieknek segítenek az
utcatakarításban. 100-150 fõ
mindennapi jelenlétével számolunk, ami elvileg lehetõséget teremt arra, hogy mindennap
megtisztítsuk a teljes területet.
Sajnos, jelenleg még kevesen vagyunk, ami talán betudható a
munkaügyi központnál feltorlódott ügyhalmaznak. Tudjuk,
hogy a 72 ezer józsefvárosi lakos
12-15 százaléka tartósan munkanélküli. Közülük a szakiparosok, az iskolázottak nem is hozzánk kerülnek. Így nem vagyunk könnyû helyzetben, hiszen a mi munkásainkkal sokszor nem egyszerû az együttmûködés…
– Terveznek-e eszközbeszerzést,
vagy a sokszorta nagyobb létszámhoz szükséges egyéb beruházást?
– A gazdasági válság, természetesen, a mi költségvetésünket
is megkurtította, pedig - az új
feladatokhoz igazodva – inkább

növelni kellett volna. Ennek ellenére szeretnénk egy újabb kisteherautót venni a meglévõ mellé, ami elengedhetetlen a munka
hatékony ellátásához. A jelenlegit is úgy választottuk, hogy sok
célnak megfeleljen: három
irányban billenthetõ platója van,
havat tol, sót szór, de ha kell, az
egyre nagyobb melegben már
vizet is fog locsolni. Ezt a gépparkot egészíti ki az utcákon naponta látható, két takarítógép.
Nagy szükségünk van azonban
egy speciális, zárt felépítménynyel rendelkezõ kisteherautóra
a szemétszállításhoz. Vásárolunk továbbá egy mobil alkoholszondát, amely tíz másodpercen
belül - számítógépen is tárolható- eredményt ad, a munkások
napközbeni ellenõrzéséhez.

Tudja-e?
- a józsefvárosi takarítógépekben GPS van, amellyel útvonaluk - a hatékonyság jegyében pontosan nyomon követhetõ?
- a kerületben naponta 7 tonna
kutyakaka keletkezik?
- Egy szemetesedény kihelyezése - amelyre oly sok lakóközösség igényt tartana - több
mint hatvanezer forintba kerül,
áfa nélkül?

Újra tiszta a Golgota tér

Másodjára, de egyben utoljára szállította el a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft. (JKSZ) a Golgota téren
felhalmozott, ipari mennyiségû illegális hulladékot. A környéken élõk folyamatos problémája a portájuk elé lerakott szemét, amely látványnak sem kellemes, de így, a közel harmincfokos melegben a szaga is orrfacsaró. Ezért, a helyiek kérésére, dr. Hollósy Andrea önkormányzati képviselõ közbenjárt, hogy - bár nem feladatuk - a JKSZ munkatársai még egyszer szedjék össze és szállítsák el a téren felgyûlt szeméthegyeket. Két napon át, két teherautóval hordták el a 78 köbméternyi hulladékot, a munkán 12 ember dolgozott.
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A KÖZTEREK RENDJE

Józsefváros tovább õrizné köztereit

Kerületi
közterület-felügyelõk

õvárosi közterület-felügyelõ dulakodott egy
nõvel a Blaha Lujza téren számolt be nemrégiben az
egyik hírmûsor, ahová egy
nézõ küldte el az agresszív
fellépésrõl tanúskodó, mobiltelefonos felvételt. Métereken át ráncigálta, egy furgonba akarta tuszkolni, közben
káromkodva szidta az aszszonyt a termetes felügyelõ,
egyszóval, a szemtanú szerint, brutálisan bánt vele. Az
eset kapcsán megkérdezett
fõvárosi közterület-felügyeleti igazgatóhelyettes azt nyilatkozta: munkatársai „arányosan, jogszerûen és szakszerûen jártak el”, mert „joguk volt visszatartani az elkövetés tárgyát”, azaz a vad-
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plakátokat. Végül mégiscsak
indult egy belsõ vizsgálat az
ügyben.
Biál Csabát, a Józsefvárosi
Közterület-felügyelet vezetõjét
azért kerestük meg, mert furcsálltuk a fõvárosi felügyelõ jelenlétét a Blaha Lujza téren, hiszen, tudomásunk szerint,
2008. április 1-jétõl a helyi területek õrzését a Józsefvárosi
Közterület-felügyelet átvette a
fõvárostól. Életszerûtlen volt
ugyanis az a helyzet, hogy az
utca egyik oldalán fõvárosi,
míg a másikon józsefvárosi
közteres ügyelt a rendre és a
tisztaságra.
A Józsefvárosi Önkormányzat ezért tavaly kezdeményezte, hogy egységesen kerületi
felügyelõk lássák el a munkát.

A vezetõtõl azt is megtudtuk,
hogy a fõvárossal kötött megállapodásuk egy évre szólt, azaz
idén március 31-én lejárt. A feladatot azonban továbbra is vállalni szeretnék, de ehhez újra
kell indítani a hivatalos átvételi eljárást. Az egyeztetések
most folynak, a helyi képviselõ-testület már hozzájárult a
hosszabbításhoz (biztosítva ezáltal a munkához szükséges
forrást), s ha május utolsó csütörtökén a Fõvárosi Közgyûlés
is elfogadja a javaslatot, akkor
június 1-étõl újabb egy évig a
józsefvárosi felügyelet munkatársai lesznek jelen a helyi, de a
Fõvárosi Önkormányzat tulajdonában álló köztereken - fejti
ki a technikai hátteret Biál Csaba. Ez azt jelenti, hogy - a kerületõrökkel együtt - 35 munka-

társuk ügyel majd a rendre éjjel-nappal Józsefvárosban. Ez a
létszám fõvárosi szinten kiemelkedõ. Amikor elõször vették át a felügyeletet, bizony
akadt problémájuk azokkal,
akik a korábbi, „lazább” rendszerben nem akadtak fenn. A
kerületi közteresek odafigyeltek, és felléptek a szabálytalanul parkolókkal, kutyasétáltatókkal, zöldfelület-rongálókkal
szemben. Munkájukra nem
volt panasz, sõt, a tapasztalatok szerint, a józsefvárosiak is
szívesebben fordulnak a helyi
közterület-felügyelethez észrevételeikkel. Biál Csaba, a Józsefvárosi Közterület-felügyelet vezetõje azt mondja, reményeik szerint júniustól ismét az
õ szakembereik lesznek jelen a
helyi köztereken.
k.o.

Egy friss jogszabálytervezet a BTK módosításával lehetõvé tenné,
hogy gumibotot viseljenek a közterület-felügyelõk. Az egyik kereskedelmi csatorna felmérése szerint ezzel az emberek majdnem 87
százaléka nem ért egyet. A közteresek azonban szeretnének valamilyen önvédelmi eszközt, mert - állítólag - többször elõfordult, hogy
rájuk támadtak, például, amikor szabálytalanul parkoló autókat fotóztak. A tervek szerint a közterület-felügyelet is üzemeltethetne
majd térfigyelõ kamerákat, a polgárõrök pedig gáz-sprayt kapnának. A javaslatot az Országgyûlés honvédelmi és rendészeti bizottsága május 12-én társadalmi vitára alkalmasnak minõsítette. A Fidesz nemmel szavazott, mert a párt szerint inkább a három csapás
nevû törvényre lenne szükség a bûnözés visszaszorításához.

Megtámadták a közterület-felügyelõt
ájus 5-én koradélután a Józsefvárosi Közterület-felügyelet kétfõs
akciószolgálata megszokott járõrözését
folytatta Józsefvárosban. A járõrvezetõ
egy szabadon futkározó, közepes termetû kutyára lett figyelmes a Teleki téren. A kutya gazdája, a park szélén állt.
A közterület-felügyelõk a szolgálati
gépkocsiból kiszálltak,odamentek a férfihoz, és közölték a férfival, hogy szabálysértést követ el, amikor az ebet
nem a kijelölt helyen futtatja. A férfi
csak annyit válaszolt, hogy ez nem érdekli.
Ekkor a közterület-felügyelõ személyi
igazolványának átadására szólította fel,
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ami – már a Józsefvárosban is szokatlan –
agresszivitást váltott ki a férfiból. Nem
nagyon válogatott a szavak között, miközben elmondta, hogy nincs nála semmilyen igazolvány, ám, ha lenne sem adná át. A járõrvezetõ közölte vele, hogy akkor pedig rendõri segítséggel elõ fogja állítani. A férfi erre már a tettlegességtõl
sem riadt vissza. Többször leköpte a felügyelõ ruházatát, az öngyújtóját, és az
éppen meggyújtásra váró cigarettáját is
hozzá vágta. Ezek után pedig, mint aki jól
végezte dolgát, el akart menni a helyszínrõl.
A járõrvezetõ ebben - karjának megfogásával - próbálta megakadályozni, mire

a férfi teljes erejével a felügyelõ arcába fejelt. A járõrvezetõnek felszakadt az arcbõre, és erõsen vérezni kezdett. Társa segítségével a további támadásoknak elejét
vette, majd a kiérkezõ rendõrjárõröknek
átadta, de közben a férfi még megharapta.
A közterület-felügyelõ hivatalos személy,
akinek joga van a szabálysértésen tetten ért
személyt igazoltatni, elõállítani. E jogának
érvényre juttatása érdekében testi erõt, és
könnygázszóró palackot is használhat.
Intézkedésével szembeni tettleges ellenállás hivatalos személy elleni erõszak
bûntettének minõsül.
Biál Csaba

PALOTANEGYED KÖZTÉR

Kijavítják a burkolati hibákat
A Mikszáth már kész
Kijavítják az útburkolati hibákat a belváros közeli, nagy forgalmú Mikszáth téren. Azt,
hogy a régi utak hepehupásak,
azt még csak megérti az ember,
na de azt, hogy a mindössze öt
éve, az önkormányzat megbízásából végzett felújítások miért nem tartanak ki, azt már nehezebb megérteni. 2004-ben a
helyi önkormányzat beruházá-

sában újították fel a Krúdy
Gyula utca és környékének útburkolatát, amelyre ugyan három év garancia volt, de ezalatt
a három év alatt is kellett már
foltokban kisebb beavatkozásokat végezni. A mostani javítás nagyobb lélegzetû, mindent
igyekeznek helyreállítani a
nagy forgalmú Mikszáth téren,
hogy a gyalogosokat és autósokat megóvják a kiálló, balesetveszélyes burkolati kövektõl.

Felújítják a Mikszáth tér burkolatát

Hol volt, hol
nem volt…
Hat új fával és 145
fiatal cserjével frissítette fel a Népszínház utcai, úgynevezett planténereket
nemrégiben a Józsefvárosi Vagyonkezelõ Kft. megbízásából a kerületi
parkosítást is végzõ
Lián Kft. Sajnos,
mára már a legtöbb
utcadísz nem nyújt
ilyen kellemes látványt: a növények
közel felét egyszerûen ellopták, ráadásul a virágládákat sokan összekeverik a szemetesedényekkel…

Átpasszolva
Más a helyzet azokon a területeken, ahol a beruházó nem a helyi önkormányzat volt, hanem a
Fõváros, ilyen a 2001-ben 380
millió forintért felújított Szabó
Ervin tér. Ahol az ember ma
csetlik-botlik az egyenetlen kövezeten. A Józsefvárosi Vagyonkezelõ szakembere szerint nemcsak azért ilyen hibás a felület,
mert a burkolatra rámennek au-

tóval, hanem azért is, mert kifelejtették a tisztességes alapot is.
A tér burkolata javíthatatlan. A
megoldás a teljes felújítás-átépítés. A garanciális idõ lejárta után
a kerületnek átadták, így a
„romeltakarítás” ismét a kerületet terheli – mondta Morvai Ottó, a Józsefvárosi Vagyonkezelõ
Kft (JVK), ügyvezetõ igazgatója.
A kontár módon felújított tér
burkolatának helyreállítását hamarosan megkezdik.
mm

A Szabó Ervin téren bontani és újra alapozni kell

Palotanegyedi Esték V.
Május 13-án ötödik alkalommal hívták a Zappa kávézóba a
Palotanegyed megújításának tervei iránt érdeklõdõket. A Civilek
a Palotanegyedért Egyesület és a Palotanegyed Városrész Önkormányzata szervezésében zajló fórumon az Európa Belvárosa
Programban tervezett közterület-felújítás és forgalmi változások
bemutatása volt a fõ téma. A közel száz érdeklõdõ megismerkedhetett az idei Belsõudvar-pályázattal, a tervezett díszkivilágítási
programmal, és a Mária utca megújítási terveivel. A jelenlévõk elhangzott véleményeit, javaslatait, esetleges kritikáját a szervezõk
összegzik és a végsõ tervezet kialakításánál figyelembe veszik.

PALOTANEGYEDI ESTÉK VI.
Gazdaságfejlesztés a Palotanegyedben
A fórum tervezett témái:
– a Józsefvárosi Önkormányzat és a helyi vállalkozások együttmûködésének lehetõségei, a helyi vállalkozók részvételi lehetõségei az Európa Belvárosa Programban, a Palotanegyed helyi
gazdaságfejlesztési stratégiája, vállalkozásfejlesztési központ a
Palotanegyedben.
A fórum idõpontja: május 27., szerda este 18 óra,
a Zappa Caffe alsó szintje (Mikszáth tér 2.).
ny
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KÖZTÉR

Szomszédok egymásért
A Nap Klub mentõöve és figyelõ szemei
Szociológiai kutatások szerint egy település szerkezete hat
a benne élõkre. Más az ott élõk egymáshoz való viszonya
kertes, falusias, bérház-jellegû, körfolyosós-gangos és panel építményekben. Amikor Magyarországon tömegesen
jelentek meg a panelházak, a benne lakók nem tudtak mit
kezdeni önmagukkal, szomszédaikkal, általában elszigetelõdtek, magányra ítélték magukat. Józsefváros egyik panelszigete a Nap-utca -Leonardo da Vinci utcák határolta terület, ahol a betonrengetegben egy kisebb falu lakossága él.
Nap Klub Alapítvány
immár 17 éve keresi, kutatja az együttélés e nagyvárosi formájának fellazítási lehetõségeit. Május 15-én legutóbbi programjuk mérlegérõl beszélgettek. Ennek elõzménye,
hogy hét hónapja pályázatot
nyertek az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériumnál, s
a pénzzel bûnmegelõzési figyelõszolgálatot indítottak.
Tanfolyamokat, kurzusokat,
gyakorlati leckéket szerveztek,
miként védhetik meg önmagukat és a szomszédságukban
élõket a szaporodó agresszió, a

A

személyek elleni erõszak, a garázdaság, besurranásos lopások, csalások, azaz a tipikusan
nagyvárosi bûntettek ellen.
Horváth Judit, a Nap Klub
Alapítvány elnöke beszámolójából kiderült, az eltelt hét hónap alatt nem volt agresszió, a
Práter, a Futó, a Nagytemplom, a Hock János, a Baross a
Szigony utca és a Horváth Mihály tér környékén. A Szomszédsági Figyelõ Szolgálat, a
szomszédsági jelzõrendszer
remekül vizsgázik, s az elfásultnak hitt panel-lakosság
éberen és örömmel szervezi

Horváth Judit

meg önmagát. A Nap Klub pályázatfigyelõ szolgálata folyamatosan dolgozik, és közösségalakító akciókat szervez.
Szemléletformáló képzéseket
indítottak. Dobogókõn szomszédsági tréninget tartottak, s
volt olyan tanfolyamuk, ahol

Felhívás gulyásfõzõ-versenyre
a Magdolna negyedben

Rockkoncertek
a Csónakházban

A Magdolna Napok alkalmával, június
14.-én, vasárnap bográcsgulyás-fõzõ
versenyt hirdet a Kesztyûgyár Közösségi Ház. Minden, a Magdolna Negyed
területén lévõ ház jelentkezhet, ha egy házból minimum hat lakó összefog (különbözõ lakásban élõ) és június 2-ig leadja jelentkezését a Kesztyûgyár Közösségi
Házban.
Az alapanyagokat (hús, krumpli, hagyma, pirospaprika, só, kenyér) a Kesztyûgyár biztosítja, de egyéb fûszerek is felhasználhatóak a siker érdekében. A lakók
minden módon segíthetik a gulyás elkészülését (krumplipucolás, hagymavágás stb.), de külsõ segítséget nem
kérhetnek.
Összesen 12 ház indulhat. A nevezéseket idõrendi sorrendben fogadjuk el.
Fõdíj: 40.000Ft értékû ebédutalvány egy étterembe.
Minden jelentkezõ ház megkapja ajándékba a bográcsot és a bográcsállványt.
Jelentkezési lap a Kesztyûgyár Közösségi Házban kérhetõ.
A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a ház címét, a csapatkapitány nevét, telefonszámát, a csapattagok nevét .
Bõvebb információ: Paulik Mónikától kérhetõ (tel: 788-1344,
email: paulik-monika@rev8.hu)

 V. 27. 20.00 óra: Madarak házibuli zenekar, a koncert elõtt rock
and roll filmek vetítése
 V. 28. 20.00 óra: Pandora
 V. 29. 20.00 óra: Magnetica
(Metallica tribute band)
 V. 31. 17.00-21.00 óra: Happy
End Band (retro, folk, rock)
 VI. 1. 20.00 óra: Pedrofon rock
and roll táncház
 VI. 3. 20.00 óra: Blues Company
 VI. 5. 20.00 óra: Bajnok Rock Team
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Kajak-kenu-oktatás
A Védõszárny Sportkör díjmentes
kajak-kenu-oktatást szervez az óbudai vízibázison. Az idén is, elõzetes
bejelentkezés után, szombatonként
lehetõséget biztosítanak úszni tudó
gyermekeknek a Duna megismerésére és a kajakozás, illetve a kenuzás elsajátítására.

önvédelmi képzésben részesültek a klub tagjai. Két „kiképzett” Nap-Klubos így kapott el a hatos villamoson gátlástalan zsebtolvajokat, s öregekkel kötekedõ renitenseket.
Horváth Judit elmondása szerint figyelési körzetük érinti a
Corvin-Szigony és a Magdolna-program földrajzi határait,
így adja magát a lehetõség,
hogy a hatalmas építési programmal párhuzamosan, a Nap
Klub szomszédsági projektjei
is együtt fejlõdjenek. Legújabb
elképzelésük, hogy a Nap
Klub akcióikat a Nap-utcai panel-lakosság gyerektársadalmára is kiterjesztik, hogy az
együttélés, a szomszédsági érzékenység, és az egymásra-figyelés, a tolerancia képességét
felébresszék, és ébren tartsák.
A riasztó-rendszer telefonos
hálózatában már eddig is részt
vettek a gyerekek, és remekül
vizsgáztak.
H.I.

 VI. 7. 17.00-21.00óra: Happy
End Band (retro, folk, rock)
 VI. 8. 20.00 óra: Pedrofon rock
and roll táncház
 VI. 9. 20.00 óra: Iron Maidnem
(Iron Maiden tribute band)
Helyszín: Orczy-park

Helyszín: Budapest, III. ker. Kossuth
Lajos üdülõpart 19. Megközelíthetõ
a 34-es autóbusszal az Árpád-híd
pesti hídfõjétõl a Szent János utcáig.
Elõzetes jelentkezés és további információ a 240-26-27-es esti telefonszámon. Levelezési cím: 1088
Budapest, Baross u. 15. E-mail:
vedõszarny@t-online.hu

CIVILEK
A MAGYAR VÖRÖSKERESZT
VIII. ker. szervezete
Kedvezményes szociális ruhavásárt szervez
Június 9-10-én, 10-16 óráig
Helye: Bp. VIII. ker. Diószeghy S. u. 5. I. em.
Minden vásárlót szeretettel várunk!

Megérkezett az Eper
A kerületben mûködõ, Elsõ Pesti Egyetemi Rádió május 9-tõl
megnövekedett adóteljesítménnyel sugároz, így a kerület nagyobb részén fogható. A rádió az ELTE-rõl sugározza az
egyetemista diákok és oktatók által készített mûsorokat a
97 MHz-en. http://eper.elte.hu/

Senior Mentor Program®
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év feletti
felnõtteket keres, hogy - mint
mentorok és oktatók - az olvasás elsajátításában segítsenek
a kerületi általános iskolás diákoknak.
Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja:
• segítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen vegye a tanulmányi akadályokat;
• dolgozzon együtt csapatban más idõsebb felnõttekkel és
• kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem elõfeltétel.
További információ:
06 1 789-9093
www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu

Apa-cuka a Horánszky utcában
A Polgárok Háza Programjai
Május 26 – június 9.

Június 3-án: Fehér Béla íróval beszélget Novák Valentin. Zene:
Plastic Rabbits Formáció

Emléktábla Gerzson Pál tiszteletére
Emléktáblát avattak Gerzson Pál festõmûvész (1931-2008) egykori lakóhelyén, a Krúdy Gyula utca 12. szám alatt. Felesége, gyermekei és a ház lakóinak kezdeményezésére és Varga István képviselõ (Fidesz) közremûködésének köszönhetõen, ezentúl emléktábla tiszteleg a mûvész élete és munkássága elõtt. A kiemelkedõ
mûvészember gazdag festõi tevékenységét két Munkácsy-díjjal,
Érdemes Mûvész és Köztársasági Érdemérem Középkeresztje kitüntetésekkel jutalmazták. Gerzson Pál többek között tagja volta a
Professzorok Batthyány Körének, tanított a Magyar Iparmûvészeti Fõiskolán, és a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolán, ahol a Festészeti Tanszék vezetõje volt. A mûvészember 1973-óta élt és alkotott józsefvárosi mûtermében.
nyz

 Május 26., kedd 18.00: Közéleti Szalon – Kondor Katalin estje. Téma: Betiltott irodalom
Vendég: Takaró Mihály irodalomtörténész
 Május 27., szerda 18.00: Útlevél és útilapu orvosoknak, ápolóknak? A Nemzeti Fórum Egyesület-Kölcsey Köre konferenciasorozatának 11. rendezvénye. Bevezetõt mond: Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke. Elõadók: Dr. Fejér László orvos, Dr. Füzi Andrea orvos, Dr. Kovács József igazgató, Dr.
Nemes Attila professzor, és Szocska Miklós, az Egészségügyi
Menedzserképzõ Központ igazgatója.
 Május 28., csütörtök 18.00: Civil Akadémia. A magyar energiapolitika stratégiai kérdései
Elõadó: Járosi Márton, az Energiapolitika 2000 Társulat elnöke
„A szabaddemokraták kanyarjai”
Tellér Gyula országgyûlési képviselõ elõadása
 Június 3., szerda 17.30: Kibeszélõk Klubja. Az Echo TV és a
Magyar Hírlap nézõi és olvasói klubja. Mûsorvezetõ: Pörzse
Sándor, Németh Miklós Attila, Vámos György (Echo Tv).
Háziasszony: Markovics Mara (Magyar Hírlap)
 Június 4., csütörtök 18.00: Bogár László-Drábik János-Varga
István: Válság és valóság – az Éghajlat Kiadó gondozásában
megjelent kötet bemutatója
 Június 9., kedd 18.00: Képzõmûvészeti Szalon – Szeleczky
Zita színésznõ (1915-1999) halálának 10. évfordulójára emlékezve életét és mûvészetét bemutató kiállítás. A kiállítást megnyitja és megáldja: Balog Zoltán református teológus; országgyûlési képviselõ, a Magyar Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi Bizottságának elnöke,
Közremûködik: Szeleczky Zita színmûvész (hangfelvételrõl),
Baranyi László színmûvész
A kiállítás összeállítója és készítõje: lovag vitéz Jávor Zoltán
ny. fõiskolai tanár, a Mûvésznõ rokona és keresztfia, szellemi
hagyatékának gondozója
A kiállítás megtekinthetõ: 2009. június 30-ig!
A kiállítás megnyitója után látható a Mûvésznõrõl készült
utolsó portréfilm. Bevezeti a film készítõje: M. Szabó Imre
szerkesztõ–riporter. Háziasszony: Riczel Etelka szerkesztõ –
szervezõ
Elérhetõségünk:
Polgárok Háza, 1089 Bp. Visi Imre u. 6.
+36-1/299-8050, polgarokhaza@chello.hu
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ÉVFORDULÓ

A Budapesti Mûszaki Fõiskola ünnepe
Bánki Donát százötven, Kandó Kálmán száznegyven éve
született. A magyar szellemtudomány két géniuszára emlékeztek május 8-án a Budapesti Mûszaki Fõiskola Bécsi
úti épületének aulájában. Az ünnepségen két olyan ember munkáját méltatták, akiknek felfedezései, találmányai máig állják az idõ rohamát, s nevüket hallva, a világ
minden szegletén a magyarsággal azonosítják õket.
z ünnepség során leplezték le Berek Lajos szobrászmûvész alkotásait, a két
tudós mellszobrát.
Kártyás Gyulától, a fõiskola
oktatási igazgatójától, aki maga
is józsefvárosi lakos, az oktatási
intézmény józsefvárosi gyökereire kérdeztünk. Tõle tudjuk,
hogy a fõiskola a felsõoktatási
integráció révén jött létre, a kiemelkedõ józsefvárosi elõdintézményekre épülve. A Bánki
Donát Gépipari Mûszaki Fõiskola a Népszínház utcában és a
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Mûszaki Fõiskola a Tavaszmezõ utcában az anyaintézmények. Napjainkra a Budapesti Mûszaki Fõiskola öt karral
mûködik, ebbõl három Józsefvárosban található: a Bánki Donát Gépészmérnöki és Bizton-
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pesti mûegyetemen a
szépséges oklevelek sorát Oklevél Törzskönyvbe jegyezték, a könyvek gerincére
meg aranybetûvel írták a sorszámot. Oklevélmásolatot
csak a törzskönyv alapján adtak ki. Új tanszékek, laboratóriumok alakultak, és könyvadományok révén az elegáns
könyvtár az ország „elsõ mûszaki szakkönyvtárává” vált.
Bel- és külföldi gyárak látogatásával bõvült a külföldi kapcsolat. Párizsi, bécsi, milánói
kiállításokon nyert aranyérmékkel gazdagodott az egyetemi páncélszekrény. A vitrinek csodás ásványokkal
gyarapodtak az Ásvány és
Föld tanszék diákjainak gyûjtõmunkája révén.
A gõz-, gáz-, petróleum-, villamos-gépek
megjelenése
Csonka Jánosnak volt köszönhetõ,; velük erõsítette a mecha-

A
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ságtechnikai, a Kandó Kálmán
Villamosmérnöki és a Keleti
Károly Gazdaságtechnikai Fõiskola. A Neumann János Informatikai Fõiskola, valamint a
Rejtõ Sándor Könnyûipari Mûszaki Fõiskola intézményei
Óbudán találhatók.

Az ünnepség megnyitó beszédét dr. Manherz Károly szakállamtitkár mondta, Bánki és Kandó szobrainak avatásában dr.
Rudas Imre rektor, Estók Szabolcs a HÖK elnöke, dr. Palásti
Kovács Béla és dr. Turmezei Péter dékánok vettek részt.
Az emléknap további eseményei közt számos tudományos
értekezés, elõadás méltatta a
mûszaki világ két óriásának
szakmai és emberi nagyságát, s
tanítási metódusukat, amiben a
hagyományõrzés és az innováció összekapcsolódik az európai
mûszaki világ értékeivel - rá-

Bánki Donát 1859-ben született, apja a szabadságharc orvosaként szolgált. Bánki a Ganzgyár fõkonstruktõreként szabadalmazta a dinamómétert, majd a Boráros téri gabonakiemelõ elevátorával európai feltûnést keltett. Késõbb a gõzzel mûködõ forgóeke, majd a gázmotorok elméletérõl szóló dolgozata lett világszenzáció. A karburátor és a vízporlasztásos
Bánki motor után a vízturbinák mûködési elveinek kidolgozásán keresztül számos, máig
érvényes tudományos felfedezés õrzi szakmai
és emberi kiválóságát.

Kandó Kálmán 1869-ben született, régi nemesi
család sarjaként. Párizsi tanulmányútja után
kezdett az indukciós motorokkal foglalkozni,
majd - már a Ganz gyár fõkonstruktõreként villamosította a 106 kilométer hosszú Valtelina
vasútvonalat Olaszországban. Fázisváltós villamos mozdonyai máig állják a versenyt. Az elsõ magyarországi villamos vonalszakasz avatását nem érte meg, 1931. január 13-án halt meg.
A Kandó-mozdonyok elõször 1932. szeptember
12-én száguldottak végig a Budapest-Komárom vonalszakaszon.

Csonka János „Doxája”
nikai oktatást. Csonka saját
pénzén 3-4 szakembert is alkalmazott a gépek kezeléséhez, a
színvonalas oktató munkához melyet pártolt az
Egyetem Tanácsa
is. Rangot is jelentett Csonka
mellett elsajátítani a gépkezelõi tudományt - írta
Kármán Tódor, aki gépészmérnöki
diplomáját 1902ben a Múzeum körúti
díszteremben vette át. Természetesen õ is Csonka-tanítvány volt. Akárcsak Bánki Donát, aki szintén a mûegyetem
dísztermében vette át gépész-

adásul máig érvényes fejlõdési
képlet.
Kártyás Gyula szavai szerint
a józsefvárosiság ma is fogékony, mûszaki érdeklõdéssel és
érzékkel született tanulói generációkat produkál. Az alapító
õsök, Bánki Donát és Kandó
Kálmán életmûvével jó „altalajra”alapították a képzési intézményeket, a fõiskolán tehetséges fiatalok generációi tanulnak, akik éppúgy helyt állnak a
világ mûszaki vetélkedõjében,
ahogy azt Bánki és Kandó a maguk idejében tették.
Hegyi

mérnöki diplomáját. A világot
járt, több nyelven beszélõ, levelezõ, a finommechanikát kitûnõen ismerõ Csonka mûegyetemi kinevezését, 27
éves
korában
(1877. 02. 11.-én)
dr. Stoczek József rektortól
vette át (még
a IX. kerületi
S v á g e l házban). 1882ben a szép, új
mûegyetem rektori épületben lett
bentlakó, hogy mindig szeretett gépei körében
lehessen (egyben tûzbiztosnak
is kinevezték). Szabadalmak
sorát jegyeztette be. 1893. február 11-én Bánkival porlasztó

szabadalmat jelentett be 2654
szám alatt. A „megbízhatósága
miatt Doxának becézett automobil” 1950. május 31-én gördült a Múzeum körútra. Ez
még a Mûegyetemen készült,
Bánki János és Csonka János
tervei alapján. Az elsõ sorozatgyártásra alkalmas autó prototípusának szabadalma alapján.
A „kétköbméteres rakterû autót 2545 köbcentiméteres, 14 lóerõs teljesítményû motor hajtotta” (Boros Jenõ Kerékvilág
2005. június 1.). A sorozat egyik
autója a Közlekedési Múzeum
õrzésében látható.
A Textiltechnológia Tanszék
meg a Mezõgazdasági Tanszék
gépeihez Csonka folyamatosan
alkatrészt módosított, minden
honorárium nélkül. Az egyik
ilyen textilgép a párizsi világkiállításon aranyérmet nyert.
Pedroni Emma Anna
mûvészettörténész

KULTÚRA

VAM Design Centerben (Király utca) látható a Leonardo da
Vinci életmûvét bemutató,
eddigi legteljesebb utazótárlat. A kiállításon megtekinthetõk a mûvész találmányai is,
amelyeket - rajzai, feljegyzései alapján - kiváló olasz kézmûvesek építettek meg. Nem
volt könnyû dolguk, mert a
zseni tükörírást használt, amit

A

néha titkosított is. A polgári
és a katonai gépek, vízi-, légi
szerkezetek, valamint zenei
eszközök egyszerre megdöbbentõek és bámulatra méltóak. Kizárólag a fizika és a mechanika törvényeit felhasználva elõlegezik meg a siklórepülõt, az ejtõernyõ, a helikopter, a bicikli, a tank, a tenger-

alattjáró vagy a sorozattüzelõ
ágyú létrejöttét. Da Vinci a
rendelkezésre álló anyagokból, fából, bõrbõl, textilbõl és
fémbõl szándékozott összeállítani szerkezeteit, amelyek a
mindennapi életet: a közlekedést, a szállítást, a vízellátást
szolgálták, vagy éppen a viszálykodó hercegek háborúskodását tették hatékonyabbá az öldöklõ gépezetek megkonstruálásával.
A tárlatból kiderül, hogy Leonardo az embert is egyfajta
gépnek tekintette, aminek mûködését lelkiismeretesen, tövirõl-hegyire fel is tárta. Nem
volt – és talán azóta sem született – olyan mûvész, aki nála
jobban ismerte volna az emberi
test felépítését,arányait, a
csontváz és az izmok összekapcsolódását, a mozgás eredetét.
Aprólékos anatómiai vázlatai
egyszerre voltak segítségére a
festészetben és a mérnöki munkában is.
Megtudhatjuk, milyen volt,
hogy nézett ki eredeti állapotában a világhírû Mona Lisa. Pascal Cotte egy 240 megapixel felbontású kamerával, infravörös
technikát alkalmazva „lehámozta” az évszázadok alatt a
képre rakódott rétegeket.
A tárgyak többsége megérinthetõ, sõt kipróbálható; a ponto-

sabb megértést pedig 2- és 3Ds  Leonardo da Vinci egyik, 36
oldalas kézirata, amelyet
animációk, filmek is segítik.
Hammer-kódexként jegyeznek
Érdekességek:
és fõként víztanulmányokat
 Mona Lisa Leonardo egyet- (örvény, vízesés) tartalmaz, Bill
len festménye, amelyet nem Gates magántulajdonában van.
megrendelésre festett és halálá-  Élete során közel 40, különig nem is vált meg tõle.
bözõ nemû és korú emberi tes Leonardo da Vincitõl szár- tet boncolt fel. Egy tudomámazik a mondás, miszerint „A nyos anatómiai atlasz megalszem a lélek tükre”.
kotásán is dolgozott, ám az eh Leonardo balkezes volt. hez szükséges, utolsó munkáValószínûleg ezzel függ össze latokat már nem tudta elvéhíres tükörírása is. (A kiállítá- gezni, mert egy feljelentés mison látható egy kis „tükörszo- att a pápa kitiltotta a hullahába” is.)
zakból.
 Leonardo da Vinci közel  Bár elsõszülött fiú volt, de
24.000 oldalt számláló kéziratai apja nem vette el az anyját felea XVI. században szétszóród- ségül, így törvénytelen gyertak a világban és jelenleg csak meknek számított. Ez nagyban
alig 6.000 oldalnyi kézirat hol- hozzájárulhatott befelé forduló
léte ismert.
természete kialakulásához.

Leonardo élete
1452. április 15-én született
Vinciben, egy középkori vár
és a Montalbano hegyei által
övezett kis falucskában, Ser
Piero di Antonio jegyzõ fiaként. Szinte semmit nem tudni korai éveirõl. 1469-ben
Verrocchio firenzei mûhelyéhez csatlakozott. 1480-ban
már a Mediciek szolgálatába
állt. Ezután 2-3 évente változtatta helyét, dolgozott a
Sforza családnak, Cesare
Borgianak, I. Ferenc francia
királynak, de több Medicinek is. 1517-ben Amboise-ba, I. Ferenc udvarába költözött, ahol a király elsõ festõje, mérnöke és
építésze címen említik a feljegyzések. 1519. május 2-án, 67 éves
korában halt meg Franciaországban.
Leghíresebb mûvei:
Angyali üdvözlet (1478), Szent Jeromos (1480-82), Sziklás Madonna (1483-86), A hermelines nõ (1488-90), a Zenész képmása (1490), a Vitruvianus (1490), az Utolsó vacsora, az Anghiari
csata , a Mona Lisa.
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MAGDI FESZTIVÁL

Utcabál a Magdolna-negyedben

gazi mediterrán hangulatú
utcabált tartottak május
16-án a Tavaszmezõ utcában, a háromnapos Magdifesztivál egyik programjaként.
Így ünnepelte Józsefvárosba
költözését és a Magdi újság
születését a Zöld Fiatalok
Egyesülete (ZöFi).
A színes programok három
napon át, május 14-16. között
több helyszínen zajlottak, hiszen

I

a többi civil szervezõ is igyekezett megmutatni valamit magából: a Roma Parlamentben például csütörtökön este fellépett a
Tzumo Trio, pénteken „Köztetek” címmel kiállítás nyílt, szombaton pedig a Fekete Doboz Alapítvány rövidfilmjeibõl mutattak be válogatást. A Mátyás téren növényt ültettek a RÉV 8 Zrt.
szervezésében, a Kesztyûgyárban volt cserebere piac, használt

bútorok újjáélesztésérõl és átalakításáról tartott bemutatót iparmûvész. Jelentkezni lehetett a
Budapest Beyond Sightseeing
ingyenes sétájára, amelyet a VIII.
kerület ékei a Magdolna-negyedben címmel hirdettek meg.
A Tavaszmezõ utca hangulatossá varázsolásában pedig részt
vett a Tavaszmezõ-Mûvészkert
civil kezdeményezés is. Az
egész napos utcabálon volt egye-

bek között biciklis bemutató, a
gyerekeknek aszfaltrajz, lepedõfestés, „vizes” játékok. A színpadon zene szólt, illetve cirkuszi és
flamenco bemutatót is tartottak.
Este 9-tõl aztán a Specko Jedno
fellépése zárta a Magdi fesztivál
színvonalas programjait, amelyet a helyi önkormányzat is támogatott.
Kép és szöveg
Kovács Orsolya
A ZöFi 2007-ben csalakozott a
Magdolna-negyed Szociális
Városrehabilitáció Programhoz. A Tavaszmezõ-Mûvészkert civil kezdeményezés 2008
õszén született meg, s célja
egy új roma-magyar civil kulturális központ létrehozása a
Tavaszmezõ utca 6. szám alatti, mûemléki védettséget élvezõ épületben, s hogy az itt mûködõ roma civil szervezetek
tovább folytathassák eddigi
színvonalas tevékenységüket.
Ezt segítené szerintük, ha a
Horváth Mihály és a Mátyás
teret összekötõ Tavaszmezõ
utca sétálóutca lehetne.
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1089 Bp. Orczy út 1.
Telefon: 333-1303, 333-9501
Fax: 313-0298
Ügyvezetõ: Komáromi Tibor

Tanfolyamok
a Józsefvárosi Galériában
 Kéthetente pénteken 17.20 - 21.30-ig
Táncterápia Nagy Márton vezetésével.
 Szerdánként 16.30 - 17.30-ig és 17.30tól 18.30-ig Kreatív Mozgás - Zene - Tánc
foglalkozás a Tánc-Lánc Egyesület szervezésében. Vezeti: Harsányi Ildikó. Várjuk a 2,58 éves korú gyerekeket és szüleiket. A korábbi idõpont a kisebbeknek, a késõbbi a nagyobbaknak szól.
 Minden kedden és csütörtökön 16 18.30-ig a Faházban a Tudor Alapítvány, Tehetséggondozó Tanoda várja a 2,5- 8 éves
korú gyerekeket, akik kreatívak és képességeiket szeretnék fejleszteni. Számítástechnika, angol, táblajáték-oktatás és kézmûves
foglalkozások. Segítség ez azoknak a szülõknek, akiknek kevés idejük van.
 Minden hétfõn 18.30 - 20.30-ig kezdõ
tánctanfolyam indul Herb János vezetésével.
Érdeklõdni, jelentkezni a 333-9501- es telefonszámon lehet.
 Minden szerdán és pénteken 16 órától a
Faházban énektechnika-tanítás minden mû-

Tájékoztató
a fogadóórákról

fajban (operett, nóta, pop, rock), valamint
színészi beszédtechnika felkészítés.
Érdeklõdni lehet a 06-20-348-5809- es vagy
a 333-9501- es telefonszámon.
 Hatha Jóga 75% gyakorlat, 25% elmélet
A Hindu csakrarendszer, fiziológiai, pszichológiai, energetikai, tudati összefüggései.
Több évre rendezett, nyomtatott tananyag,
CD-k. Az elsõ alkalom ingyenes.
Kezdõ csoportok hétfõnként 19, keddenként
17, szerdánként 18 órától. Jelentkezni folyamatosan a helyszínen lehet.
 Tánc, tánc, tánc
Kicsit jazz, kicsit art táncórák minden hétfõn
és csütörtökön 15 -16-ig. A foglalkozásokat
vezeti: Kovács Andrea
 Menõ Manó
Zenés-tornás foglalkozás 1-4 éves gyerekeknek, dalokkal, mondókákkal, hangszerekkel.
Az órák célja, hogy a kicsik játékos formában ismerjenek meg sok-sok dalt és mondókát, valamint különféle hangszerekkel találkozzanak. Kiemelt szerepet kap a mozgásfejlesztés, a játékos torna és a tánc is.
Hétfõnként 9.15, 10.05, és 11 órakor. Minden Manót szeretettel várunk!
 Angol nyelvoktatás gyerekeknek
3 hónapostól 14 éves korig, 4-8 fõs csoportok. Népszerû Helen Doron tananyag, ingyenes próbaóra. Keddenként 16.30-tól és péntekenként, 09-tõl

Józsefvárosi Ifjúsági
Információs Iroda

Dr. Kocsis Máté alpolgármester,
frakcióvezetõ fogadóórája június 8-án,
hétfõn 14-17 óra között, a Polgármesteri
Hivatal I/101-es szobájában lesz. Bejelentkezés a 459-2208-as telefonszámon.

Sporttanfolyamok
az Orczy-parkban
 Orczy Foci Suli
Várjuk az 1993 és 1997 között született, futballszeretõ gyerekeket.
Keddenként: 15.30 - 16.30, csütörtökönként: 15.30 - 16.30 és szombatonként: 11 13 óra között. Az edzéseket vezeti: Pindák
László
 Orczy-Deák Foci Suli
Várjuk az 1995-ben és 1996-ban született
futballszeretõ gyerekeket.
Keddenként 16.30 - 17.30, csütörtökönként:
16.30 - 18 és
szombatonként: 9 - 11 között. Az edzéseket
vezeti: Bitó Tibor
 Szabadtéri sportolási lehetõségek
Mindennap 7 - 22-ig
Mûfüves labdarúgó pálya, Labdarúgó nagypálya, Atlétika pálya, Kresz park, Bõvebb információ: www.felelakozos.hu
Kosárlabda pálya, Erdei futópálya, Teniszpálya
A programokkal, a tanfolyamokkal és pályabérlésekkel kapcsolatban érdeklõdjenek a
sportszervezõnél reggel 9 és 16 óra között,
a +36 (1) 333-1303 telefonszámon.
A programokkal kapcsolatban érdeklõdni lehet a 333-9501-es telefonszámon a mûvelõdésszervezõnél.

Szolgáltatások: ingyenes internet, utazási
Zászlómúzeum
(VIII. József krt. 68.)
és szálláskedvezményre jogosító kártyák
Kiállítás: „A Világ Országai rajzokon kereszigénylése.
Információk: diákmunkáról, oktatásról, kul- tül”. Megtekinthetõ június végéig.

Bejelentkezés a 459-2512-es telefonszámon.

Dr. Dénes Margit alpolgármes-

Csécsei Béla polgármester követ- ter következõ fogadóórája június 8-án,
kezõ fogadóórája június 8-án (hétfõn)
14.00 órától lesz. A fogadóórára elõzetes
bejelentkezés szükséges a 4592-563-as
telefonszámon, vagy személyesen, ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal I.
em. 108-as szobájában. Távolléte esetén
Takács Gábor alpolgármester helyettesíti.

turális programokról, sportolási lehetõségekrõl, utazási és szállás lehetõségekrõl.

hétfõn 15-17 óra között a Polgármesteri
Hivatal I/103-as szobájában lesz. Bejelentkezni a 459-2206-os telefonszámon
szükséges.

Takács Gábor alpolgármester következõ fogadóóráját június 8-án, hétfõn
16.00 órától tartja. A fogadóórára elõzetes
bejelentkezés szükséges a 459-2563 telefonszámon, vagy személyesen, ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal I.
em. 108. szobájában.

Hárs Gábor országgyûlési képviseDr. Gotthard Gábor alpolgár- lõ legközelebbi fogadóóráját június 11-én
mester legközelebbi fogadóórája június 15-17 óra között tartja a Polgármesteri Hi16-án, kedden 17-18 óra között, a Polgár- vatal 115/3. sz. helyiségében. Bejelentkezmesteri Hivatal I/114-es szobájában lesz. ni a 459-2504-es telefonszámon lehet.

Júniusi bornapok
Borfalu Óbudán június 5. - június 7.
Harmadik alkalommal építik fel a Borfalut
az óbudai Fõ téren. Aquincum szõlõi az
antik szõlõmûvelés emlékei, és a budai hegyeknek, domboknak a középkortól a 19.
századig szõlõkkel teli lankái adnak a rendezvényeknek létjogosultságot Óbudán.
Web: www.borfalu.hu
Kárpát-medencei Borászok Találkozója
június 12. - június 14.
Budafok az 1900-as években borkereskedelmi központ volt. Pincéiben tárolták, és
innen szállították külföldre a Monarchia
borvidékeinek borait. Mára sok minden
megváltozott, mégis a hely múltja kötelez
arra, hogy újra itt találkozzanak a Kárpátmedence legkiválóbb borászai.
Web: www.karpatmedencei.hu/
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Pünkösd, a keresztény egyház
születésnapja

Nagyvárad téri Református Egyházközség
Áldott Pünkösdi ünnepet kívánunk
minden kedves olvasónak!

Pünkösdi ünnepi alkalmaink:
Május 28-30. (csütörtök-szombat) 18 óra: Evangelizációs esték az altemplomban
Május 31. Pünkösdvasárnap 10 óra: Úrvacsorás istentisztelet
Konfirmációs fogadalomtétel
Június 1. Pünkösdhétfõ 10 óra: Úrvacsorás istentisztelet
Személyes ügyek intézése (keresztelõ, házasság, temetés,
egyéni lelki gondozás, gyülekezetbe történõ bejelentkezés)
a Lelkészi Hivatalban.
1089 Üllõi út 90. H-P 9-13 óra között.
Telefoni idõpont egyeztetés: 210-4459.
Pünkösdi üzenetünk - Jézus mondja: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem
övé lesz az életnek világossága.” (János 8,12)
ünkösd a Szentlélek eljövetelének napja, melyet a Húsvét
utáni ötvenedik napon ünnepelünk. Ezen a napon Jézus
tanítványaira kiáradt a Szentlélek, és õk különféle nyelveken
hirdetni kezdték az Evangéliumot az összegyûlt zarándokoknak. Ekkor alakult meg az elsõ keresztény közösség, ezért a
Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják.
Ez alkalomból országszerte ünnepi miséket, istentiszteleteket
tartanak.
Magyarországon a Pünkösd ünneplésében keverednek a keresztény, illetve a tavaszköszöntõ, termékenységvarázsló ünnepi
rítusok. Jellegzetes népszokás a pünkösdölés, a pünkösdi királyés királynéválasztás, valamint a májusfa-állítás.
A pünkösdi királyválasztás Európa nagy részén a középkor
óta élõ szokás. Ilyenkor lovas versenyeken, különféle ügyességi
próbákon küzdöttek meg a legények. Magyarországon a XVI.
századtól kezdve vannak írásos nyomai a hagyománynak, és azóta nevezik pünkösdi királyságnak az értéktelen, múló hatalmat.
A pünkösdi királlyá választott legény hatalma egy évig tartott,
ez idõ alatt, minden lakodalomra, mulatságra meghívták, õ parancsolt a többi legénynek, és ingyen ihatott a kocsmában.
Nyz

P

Pázmány-nap az ELTE Dísztermében
Május 8-án ünnepi közgyûlés köszöntötte az egyetem alapításának 374. évfordulóját az ELTE dísztermében, az Egyetem tér
1-3 alatt. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem szenátusa a
névadóról szóló elõadásra dr. Valki László egyetemi tanárt
kérte fel. A Pázmány-Nap 2009. díszvendége dr. Pálinkás József, az MTA elnöke volt. Az ünnepség során tiszteletbeli doktorok avatására is sor került. Tiszteletbeli doktorok lettek dr.
Aaron Galonsky, dr. Hámori József, dr. Kroó Norbert, dr.Kurt
Siehr. Ranjit Rae, az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövete az ELTE Szenátusi Érdemérmét kapta.
A Pázmány-Nap zárásaként ünnepi hangversenyre került
sor az Egyetemi Templomban, ahol az ELTE Bartók Béla Énekkara és Egyetemi Koncertzenekara lépett fel.

Igazgatási szünet
Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselõtestülete a 11/2009(II.27.) sz. rendeletében a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
2009. augusztus 10-19. között igazgatási szünetet rendelt el.
Az igazgatási szünet alatt a Hivatal zárva tart.
Az elõre nem látható, halaszthatatlan ügyek bejelentésének
fogadását a Hivatal ügyeleti mobiltelefonon keresztül biztosítja,
amit csak ezen idõszak alatt lehet használni.
Dr. Xantus Judit
jegyzõ

Helyesbítés. Elõzõ lapszámunkban megjelent „Emlékséta a Nemzeti Sírkertben” címû cikkben tévesen szerepel az esemény szervezõjének a neve. Az emléksétát ugyanis a Vasas Központi Könyvtár Alapítvány szervezte.
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rovarirtás” ürügyén. A bemutatott papír „szállítólevélként” szerepelt, egy
4.000 Ft-os számla kinézetével. Ebbõl
az összegbõl az illetõ 3.000 Ft-ot kért
elõlegként. Amikor a bérlõ nem volt
hajlandó ezt kifizetni, akkor már megelégedett volna 1500 ft-tal is.
Az olvasói leveleket szerkesztve és rövidítve
Rövid vizsgálat után kiderült, hogy a
közöljük, a levélírók véleményének tisztelet- szállítólevél (számla) adatai (Varga Barben tartásával. A megjelent levelek nem min- na, rovarirtó stb.) hamisak.
dig tükrözik a szerkesztõség álláspontját.
Tisztelettel felhívom mindenki figyelmét, vigyázzanak, hogy kit engednek be.

Olvasói
levelek

Tisztelt Szerkesztõség!
nökön keresztül szeretnék köszönetet mondani az Õszirózsa Gondozó Szolgálatnak. Ez év januárjában
váratlanul megbetegedtem, és anyagilag is lehetetlen, reménytelen helyzetbe
kerültem. Valójában senki sem volt, aki
jó szívvel gondomat viselte volna.
A Családsegítõ Szolgálat által találtam
meg a Szolgálatot, akik hónapok óta hoznak nekem meleg ételt, még hétvégén is.
Köszönöm ezt a segítséget, munkájukhoz további sikereket kívánok szeretettel:

Ö

Zádor Gyöngyi
1085 Üllõi u. 34.

Trükkös csalók
ájus 16-án, szombaton, a délelõtti órákban becsengettek a József
krt. 42-es társasházba a „megrendelt

M

Varga Alex
Társasházi Számvizsgáló Bizottság

Tisztelt Szerkesztõség!
ások megóvása érdekében elmesélném a történetem. A kerületet
házaló vállalkozók járják, akik hihetetlen akciókkal kecsegtetik a lakókat.
Teljeskörû ablakfelújítást kínálnak
most fél áron, mert nyertek egy pályázatot. A kedves üzletkötõ úgy hadar,
hogy folyton vissza kell kérdezni, kitérõ válaszokat ad, de sajnos, ez csak
utólag üt szöget az ember fejébe.
Az igénybevétel egyetlen feltétele az,
hogy minimum 20 ezer forint elõleget
adjon az ember. Ezt követõen, persze,
nem telefonáltak, aztán én hívtam õket,
és nagy nehezen megállapodtunk az idõpontban. A kérdéses napon reggel 8-kor
sehol senki, 9-kor hívtam õket, és álmos
hangon közölte a szerelõ, hogy nem tud-
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A Rókus Park most már „fellélegezhet”

nak jönni. Akkor még elnézõ voltam, bár
bosszantott, hogy nem szóltak elõre. Rá
egy hétre megérkeztek. A bevállalt munkának kb. a negyedét, vagy még annyit
sem végeztek el. A szigetelést részben, a
gittelést részben, a csiszolást és a vetemedés-javítást sehogy nem csinálták
meg. Fizettem nekik még 25 ezer forintot
- egy 55 kilós nõ két 150 kilós férfival
szemben -, nem mertem velük vitatkozni. Felajánlották, hogy a 3. részletet is kifizethetem egyúttal, mert nem szeretik a
"csekkes megoldást", Gondolom azért,
mert az számlára megy, és azt látja az
APEH. Így kaptam volna 5 ezer forint
kedvezményt. Nem éltem a lehetõséggel,
mert nem volt több pénzem. A szerzõdésemet elvitték, számlát nem kaptam, így
a beígért garanciához nem maradt nálam
semmi papír.
Most telefonban követelõznek, és minden nap jönni akarnak a pénzükért. A
szerzõdés még mindig nincs nálam, de
már nem is merem beengedni õket. Tehát 70 ezer forintért az ember kap egy
látszatmunkát, és a szerzõdéstõl is megszabadítják.
Az okos ember más hibájából tanul,
szóval mindenkinek üzenem, hogy eszébe se jusson semmilyen házaló vállalkozókkal üzletet kötni. A legjobb, ha maguk néznek szakember után. Így a tisztességes vállalkozók és a tulaj is jobban
járnak, hiszen nem csalók zsebébe vándorol a pénz.
Üdvözlettel: Anonyma

Nem sorolta át a képviselõ-testület a Rókus park övezetét abba
a kategóriába, amely lehetõvé tette volna a mélygarázs építését
a területen. Úgy tûnik, a parkért aggódók megnyugodhatnak.

Köszönetnyilvánítás
öszönjük mindazoknak, akik aláírásukkal támogatták
kezdeményezésünket! Köszönjük mindazoknak, akik
hírét vitték ennek a közösségi ügynek! Köszönjük a Védegyletnek, hogy mindvégig támogatásáról biztosított bennünket! Köszönjük a CaPE-nak, hogy az ügyet magáévá tette, és
velünk együtt képviselte! És külön köszönjük dr. Kocsis
Máté alpolgármesternek és az önkormányzati képviselõ-testületnek, akik civil kezdeményezésünkkel egyetértve, egyhangúlag és végérvényesen leszavazták a Rókus Park területének beépíthetõvé történõ átminõsítését. Ezzel a döntéssel elhárult minden akadály a park és környezetének igazi
közösségi térré tétele elõl, melyet ettõl kezdve már a Rév8
Zrt. is támogat. Köszönjük! És végül köszönjük mi magunknak, hogy végigcsináltuk az egészet, hogy nem voltunk restek megtenni idõben a szükséges lépéseket, és nem szégyelltünk szabadidõnkbõl egy közösségi ügyre áldozni. Bebizonyosodott, hogy érdemes tenni, érdemes konfrontálódni, érdemes párbeszédet folytatni!
Rókus Park Lakossági Csoport
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Tanácskozott a Sporttanács
Május 11-re hívták össze a Sporttanács
ez évi elsõ gyûlését. A megbeszélésnek
ezúttal is a Polgármesteri Hivatal nagyterme adott otthont. Mint korábban
megírtuk, a Sporttanács tavaly decemberben azzal a céllal alakult, hogy a kerületben mûködõ sportegyesületek,
szervezetek és a kiemelkedõ eredményeket elért sportolók egymás között
és az intézmények vezetõivel tapasztalatot cseréljenek, és közösen dolgozzanak a kerületi sportéletért.
mostani tanácskozáson négy
napirendi pontról tárgyaltak a
sportolók, edzõk, egyesületi vezetõk, iskolaigazgatók. Döntés született
Józsefváros „Sport Arcáról”, megvitatták a józsefvárosi sportolók és sportszervezetek támogatására kiírt pályázatot,
valamint a józsefvárosi sportszervezetek számára felajánlott kedvezményes
bérleti lehetõségeket, végül a résztvevõk
kötetlenül egyeztethettek a kerületi
sportélet lehetõségeirõl.
A tanácskozás levezetõ elnöke Zentai
Oszkár, ifjúsági és sporttanácsnok volt. A
jelenlévõk egyöntetûen elfogadták, hogy a
kerületünkben élõ Szepesi Nikolett olimpikon úszónõ legyen Józsefváros „Sport
Arca”. A józsefvárosi sportolók és sportszervezetek támogatásáról szóló pályázatról már nem volt ilyen egységes a jelenlévõk véleménye. Volt, aki szerint csak a Józsefvárosban bejegyzett egyesületeket kellene támogatni, és volt, aki az itt edzõ
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sportolóknak, és az itt helyiséget bérlõ
egyesületeknek is juttatna a keretbõl. Mint
azt Zentai Oszkár, és a tanácskozáson
megjelent dr. Kocsis Máté alpolgármester
is hangsúlyozta, az egymillió forint csak
jelképes összeg, gesztusértéke van. Jelenleg azért nem tudnak több támogatást adni, mert az önkormányzat költségvetése a
megszorítások miatt súlyos gondokkal
küzd, de amint lehetõség nyílik rá, többlet-támogatást nyújtanak a sportnak.

A gyerekek hetven
százaléka nem mozog
rendszeresen
A Sporttanács ülésén Rátonyi
Gábor fõvárosi - fõként sportügyekkel foglalkozó – képviselõ (Fidesz) rövid értékelõ
elõadást tartott a hazai sportéletrõl, a mozgás jelentõségérõl és a jelenlegi kormány
sportpolitikájáról. Rátonyi
Gábor szerint a jelenlegi döntéshozók mentalitását is meg
kellene változtatni. Ma Magyarországon mindössze a
GDP 0,2 százalékát fordítják
sportra, míg Európa országaiban ez az arány két százalék körül van. A
fõvárosban még rosszabb a helyzet, Budapest költségvetésébõl csak 0,15 százalékkal támogatják a sportot, ami azt jelenti,
hogy a fõvárosban mûködõ hatszáz egyesület és a közel százezer sportoló, valamint a szabadidõsportok és diákrendezvé-

Öttusa Világkupa a Nemzeti Lovardában

Nyári Gyula fotója
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nyek mindössze ötven millió forintot kapnak Budapesttõl.
A fõvárosi képviselõ súlyosnak tatja
azokat az adatokat, mely szerint a magyar
gyerekek hetven százaléka nem mozog
rendszeresen, és minden negyedik túlsúlyos. Szerinte a liberális oktatáspolitika tovább hígítja a testnevelés oktatását, nem
fordít rá kellõ figyelmet. A Fidesz szeretné
elérni, hogy legalább az alsó tagozatban
vezessék be a mindennapos testnevelést,
és ne a tanító nénik tartsák a tornaórát, hanem szakképzett testnevelõ tanárok, akik
megbecsülését minél elõbb vissza kell állítani.
A sportpályák megõrzésére is kitért a
képviselõ, aki szerint meg kell akadályozni, hogy a beruházók felvásárolják a sporttelepeket. Elképzelése szerint csak úgy en-

gedélyeznék az eladásukat, ha a beruházó
vállalja, hogy ugyanakkora területen,
ugyanolyan sportpályát épít valahol máshol. A tornatermek építését és felújítását a
magántõke bevonásával szeretnék megvalósítani.
NYZ

Május 10-én, vasárnap a Nemzeti Lovardában rendezték
meg a férfi öttusa világkupa döntõjét. A hatvankilenc induló
közül, a pénteki selejtezõ után, tizennyolc versenyzõ került a
fináléba. A tizenkét hazai induló közül hárman - Marosi
Ádám, Németh Róbert és Tibolya Péter - harcolták ki a döntõs szereplés jogát. A hazai legjobbak közé tartozó Kasza Róbert a vívás során megsérült, részleges izomrost-szakadást
szenvedett. Az európai és a hazai közönség elõtt ezen a hivatalos versenyen mutatkozott be az az új forma, melyben a vívás, az úszás és a lovaglás után a lövészetbõl és futásból álló
kombinált versenyszám következett. A vasárnapi döntõ során a vívás a Nemzeti Sportcsarnokban, az úszás a mellette
lévõ uszodában zajlott, a lovaglást és a kombinált futás-lövészet számot pedig a Kerepesi úton lévõ Nemzeti Lovardában
bonyolították le.
Marosi Ádám ezüstérmet szerzett a Világkupán. Marosi
sokáig vezetett, a vívás, az úszás és a lovaglás során is jól teljesített, de a lövészettel egybekötött futáson alulmaradt. A
magyar versenyzõnek így meg kellett elégednie az ezüstéremmel. A gyõzelmet a lett Gyenyisz Cserkovszkisz szerezte meg, a harmadik a litván Edvinas Kruncolgas lett. Tibolya
Péter a 13., Németh Róbert a 18. helyen végzett.
NYZ

OTTHON

Háziasszonyoknak

Fürdõruhában
gy jól szabott fürdõruha is lecsalhat pár kilót rólunk. A bikini csak
vékony, karcsú nõknek áll jól. Széles
csípõre egyrészes fürdõruhát válasszunk, amely derék alatt egyszínû
sötét, míg derék felett világos, mintás.
Ha zsírpárnák is vannak rajtunk, akkor kössünk a derekunkra egyszínû
strandkendõt! Vastag comboknál magasabb kivágású legyen az alsórész, de
itt is elõnyös a divatos, egyszínû
strandkendõ, amely térdig takarja lábainkat. Nagyhasú hölgyeknek csak
egyrészes fürdõruha jöhet szóba, két
oldalt sötét, egyszínû betéttel. Számos
olyan modellt is találunk az üzletekben, amelyek hasrésze erõsen gumírozott, így fûzõként is mûködik. Kis mell
esetében a szivacsos felsõrész csodákat
tesz! Nagy kebleknél vastagpántú, háromszög alakú melltartó ajánlatos,
mert a súlyt is meg kell tartania. Kosaras, kényelmes fazont válasszunk.
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Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

Villámdiéta
észesen közeledik a strandszezon,
amikor fürdõruhát kell felvennünk. Még van idõnk, hogy
a felszedett 1-2 kilótól pár napos diétával megszabaduljunk.
Csak önfegyelemre van
szükségünk. Bõségesen, akár három óránként fogyasszunk rostban
gazdag ételeket, mivel ezek vizet
szívnak magukba, megduzzadnak, s a
telítettség érzetét keltik. Tilos alkoholt,
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szénhidrátot (édességeket, tésztát,
rizst), kávét, zsírosabb tejterméket (tejfölt, ömlesztett vagy penészes sajtokat)
édességet, a gyümölcsök közül pedig
banánt fogyasztani! Csak módjával ajánlatos a hidegen sajtolt olaj; naponta egy kanállal bõven elegendõ belõle!
Édesebb gyümölcsöket
csak mértékkel, nyersen
fogyasszunk, desszertnek kevés aszalt gyümölcs megengedett! Kortyolgassunk szénsavmentes ásványvizet, teát, ha ránk tör az éhség!

Kerékpározzunk!

hethetünk el, s formás lábakat szerezhetünk. Jótékonyan elfáraszt és megnyugjó idõ és a forgalmi dugók bekö- tat egyszerre. Szép tájakon, nyugodt
szöntével vegyük elõ jó, öreg ke- környezetben kiváló ellenszere a
rékpárunkat! Használastressznek. Könnyen
ta frissíti a vérkeringést,
kezelhetõ, szerelhetõ,
szíverõsítõ, gerincerõsíjavítható jármû, s legfõtõ. Kerékpározás közképpen üzembiztos, olben dolgoznak a hátizcsó. A Kresz szabályait
mok is, amelyek segítebetartva, lehetõleg bunek tartást adni a gekósisakkal, s este jól látrincnek. Fogyaszt is! Kehatóan megvilágítva
rékpározással óránként
használjuk csak!
Kiss Éva
250-300 kalóriát éget-

A

Virslileves és farmerpörkölt
– Ez amolyan sokadika-ebéd lesz, Takácsné, tekintve, hogy a férjem,
csak úgy ukk-mukk-fukk nem kapta meg a fizetést, azt mondták neki, válság van, várjon.
– Én is átnéztem, mi található a hûtõben, hát nem dicsekedhetek!
– Akkor csináljon virslilevest meg csilis babot, tudja, amit a Bud
Spencerék lavórszámra esznek a filmeken. Jobb helyeken farmerpörköltnek nevezik, de attól még ugyanabból a konzerv-babból készül, amit a hûtõ aljában találtam. Kezdjük a
virslilevessel! Ehhez két húsleveskocka kell, 25 deka virsli, 1 tojássárgája, 1 deci tejföl, 20 deka
szikkadt kenyér, 2 evõkanál olaj, és egy kis kanál ecet. A leveskockákból egy liter húslevest
készít, belekarikázza a virslit, és pár percig fõzi.
Idõközben az olajon megpirítja a felkockázott
kenyeret. Mielõtt porcióz, a levest egy mokkáskanál ecettel besavanyítja, s egy tálkában a tojássárgáját simára keveri a tejfölben. Kiadagolja a tányérokba, és rámeri a
levest, s a megpirított kenyérkockákat ráhinti.
A farmerpörkölthöz tûzálló edényben apróra vágott hagymát

dinsztel, lehet ez két-három fej is, és hozzáadja a felkockázott füstölt szalonnát, vagy húsz dekát. Szórjon rá
négy evõkanál cukrot, és pirítsa addig, míg a cukor el
nem kezd karamellizálódni. Ekkor borítsa rá a nyolcvan
dekás konzervbabot, és kaparjon hozzá három deci paradicsompürét. Keverjen hozzá egy evõkanál mustárt,
egy csõ kaliforniai paprikát kockára aprítva,és szórja
meg egy evõkanál csípõs fûszerpaprikával vagy csilivel, azután mars a sütõbe, ahol 180 fokon egy órán át
süti. Lesz olyan kosztosa, aki kenyeret kér a
jénais csemegéhez, no annak adjon fokhagymát is a kenyere mellé, meglátja, boldog lesz.
– Anyukám dohogna, hogy leveskockával,
meg konzervbabbal bûvészkedem, szerinte
egy igazi háziasszony ilyet nem csinál.
– Nézze, Szabóné, én se dicsekszem vele, de
majd egy kiló bab megfõzése egy szatyor pénzembe kerül! Ha flancnak nézi a fõzést, akkor engedjen
a flancból, és ne szégyellje a konzervet, ma olyan
világot élünk!
H.I.

RECEPT

Fõzzünk, vagy hideget együnk?
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MOZAIK
Alvászavar-szûrõvizsgálatok idõpontja:
június 6., szombat
november 28., szombat

X, Y - Nemzedékek
találkozója

Információ: 210-8455
Helyszín: Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra utcai
rendelõ, Auróra u.22-28.

Alvászavarokat szûrnek
Az önkormányzat által indított Szûrõ Szombatok keretében
alvászavarokat is szûrnek, két alkalommal ebben az évben.
Az alvászavarok mögött gyakran komoly betegség áll, vagy
épp fordítva: a krónikus alvászavar komoly betegségekhez
vezethet.
Ezért, ha Ön nehezen alszik el, gyakran horkol, légzészavara van, érezhetõen romlik teljesítõképessége vagy feledékenyebbé vált, alvás közben izzad, keveset tud csak aludni,
napközben rendszeresen álmossággal küzd, érdemes ellátogatnia a szûrõvizsgálatra, ahol a szakemberek egy egyszerû
kérdõíves felmérés alapján meg tudják mondani, mi a teendõ.
generációk jellegzetességeit a második világháború után
kezdték el vizsgálni társadalomkutatók, szociológusuk,
marketing szakértõk. A nemzedékkutatások jelentõségét és
hatását mindinkább figyelembe kell vennünk a mai kor kihívásai miatt is.
A mostani tizen- és huszonévesek, vagyis az 1982. és 1995. között születettek korosztályát a kutatók és a szakértõk egyre
gyakrabban csak Y-generációnak nevezik. (Nevük azért Y, mivel
az elõttük járó korosztály az X-eké.)
Válság ide vagy oda, az elõrejelzések szerint ez a generáció
lesz a valaha élt legvagyonosabb korosztály.
A kutatások szerint az Y-generáció tagjai jóval vállakozó
szellemûbbek, mint elõdeik. A számítógéppel együtt nõttek fel,
szinte el sem tudják képzelni az életüket mobiltelefon és internet
nélkül.
Míg az X generáció tagjai, a mai 25-40 évesek tudomásul vették, hogy milyen a világ, és lázadtak ellene, addig az Y generáció már maga alakítja, formálja a világot a maga képére, vagy
hoz létre virtuális közösségeket.
Jellemzõ rá az „always on”, vagyis „az állandóan bekapcsolt”
állapot.
Elõrejelzések szerint 2020-2025-re a világ legnépesebb országaiban a munkaerõ 40-60 %-át az Y-generáció és a még fiatalabb
generációk teszik majd ki.
v.zs.
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Bõrgyógyászati szûrés
a JESZ-ben
június 27-én 8-14 óráig
A szûrés alkalmával megvizsgálják a festékes anyajegyeket
és a gombás megbetegedéseket. A szûrésre várják mindazokat, akiknek körmén, bõrén bármilyen elváltozás keletkezett,
vagy panaszmentesek ugyan, de sokat tartózkodnak napon.
A szûrésre bejelentkezés június 2-tól a 323-00-63 vagy a 33367-39 telefonon, egész nap. Információ a 210-84-55 telefonszámon kérhetõ (csak délelõtt).
A szûrés helye: VIII. kerület, Auróra utcai Szakrendelõ VI.
emeleti sebészete.

Figyelem!
Csak az elõzetesen feliratkozott, a szûrésre bejelentkezett
személyek tartózkodhatnak a szolgálat területén, az egyéb
szakrendelések zárva tartanak.
A további ingyenes szûrésekrõl a Józsefváros újságban
adunk tájékoztatást, vagy érdeklõdhetnek a 210-84-55-ös telefonszámon.

A gondolatok vámmentesek

Díjemelés
A Józsefvárosi Önkormányzat 22/2009.(V.08.) számú rendelete
alapján 2009. június 1-tõl a szemétszállítási díjak emelkednek
1.931,- + Áfa = 2.317,-Ft/hó összegre.
A 21/2009.(V.8.) számú rendelet alapján a víz-csatorna használati díjelõlegek, az épületek elõzõ évi fogyasztásának elszámolása
alapján 2009. július 1-tõl változnak.
Ivóvízdíj: 180,50 Ft/m3, csatorna használati díj: 260,50 Ft/m3.
Mindkét árváltozás összege a lakbér- és kapcsolódó közüzemi díjszámlákon jelenik meg.
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Mindenki az emberiséget akarja megváltoztatni, senki se
önmagát! (Tolsztoj)
Amelyik pincér nem tud mosolyogni, jobb lett volna, ha vendégnek
születik! ( Gundel )
Kétféle érvényesülés létezik. Az egyik a magunk igyekezete
révén, a másik, mások ostobasága által! ( La Beuyere )
A tudós gyakran kételkedik, a tudatlan ritkán,a bolond soha! (Faguet )
Nem az a borzasztó, hogy hazudtál, hanem az, hogy többé
nem hiszek neked! (Schoppenhauer )
Vannak dolgok, amiket nem csak véghez vinni, de túlzásba vinni is
érdemes
Csak akkor gyõzhetsz, ha veszíteni is tudsz! (Lettermann)

REJTVÉNY
Magyarok cselekedetei

A játék ereje

Kockázatok és mellékhatások
eszakad a derekam, hasogat a fejem, s ha nagyon
koncentrálok, még hányingert is érzek. Mi is a teendõ? Behajítani a megszokott bogyókat, esetleg hinni a
hentesnek és rákapni arra a csodaszerre, melyre esküszik? Ülök a háziorvosi rendelõben, s unalmamban elolvasom az gyógyszerek tájékoztatóját. Nos, az apró pirosat étkezés elõtt, a nagyobb drappot étkezés közben, a
megszokott fehéret pedig étkezés után ésszerû bekapni.
Az egyiket vízzel, a másikat szörppel, a harmadikat kávé közben szórom magamba, természetesen éhgyomorra. Csakhogy. Csak most olvasom el elõször azt, amit
évekkel ezelõtt kellett volna. A hasogató derekamra szedett bogyó mellékhatásai között epilepszia, Alzheimerkór, tüdõgyulladás, álmatlanság, haspuffadás és enyhe
látászavar szerepel. Ami leginkább zavarba ejt, az az
utolsónak említett mellékhatás, mely szerint a derékfájásomra szedett bogyó legsúlyosabb mellékhatása a rohamszerûen megjelenõ derékfájás lehet. Azon már meg
sem rökönyödöm, hogy az enyhe hányingert leküzdõ
gyógybogyó mellékhatása a heves hányinger. A váróteremben mellettem ülõ páciens azt mondja, hogy az
mind semmi, a kisunokájának nehezen múló köhögésére csodaszert adtak. Be is vette. Aztán olyan nyugodtan
aludt, hogy a család kipihente magát, mire a gyerek ötórás délutáni szunyókálásából egyszer csak megébredt.
A nagytata el is olvasta a csodabogyó tájékoztatóját,
amibõl kiderült, hogy a nem tudom milyen cidum vagy
szulfát 98 százalékos tiszta alkohol oldatában vagyon kiszerelve. Bepiált a kicsike. A nagypapa azóta szorgalmasan teszteli a gyerek kanalasát, aminek mellékhatása,
mint a cédulka írja, heves köhögési roham is lehet. Vagy
nem.
Hazabandukoltam, s közben arra gondoltam, hogy milyen fölösleges dolgokon emésztem magam, hiszen mindennapjaink is errõl szólnak. Behajítjuk a bogyókat, s zokszó nélkül vesszük tudomásul, hogy nyavalyáink megsokasodnak, mi meg belegebedünk. Pedig Woody Allen már
régen megmondta, hogy az élet veszélyes üzem, s többen
belehaltak, mint ahányan túlélték.
H.I.

L

Vicc-mustra
Te, asszony, gondolnád, hogy micsoda görény állatok hajtanak a sztrádán?
Nézz hátra, ez a tetves BMW legalább fél órája
kétszázzal jön mögöttünk!
************
Az építésvezetõ csellengõ
fiatalembert lát az építkezésen. Elhatározza, hogy példát statuál.
- Fiam! Mennyi a maga fizetése?
- Hetvenezer!
- Tessék, itt a pénze és so-

ha többé meg ne lássam az építkezésen!
Miközben a fiú elkullog, az egyik munkás megszólal: Fõnök! Tulajdonképpen mi baja volt a pizzafutárral?
************
- Doktor úr, kérem, segítsen! Az uram mindenféle
ökörségeket beszél álmában!
- És ez önt zavarja?
- Engem már nem, én
megszoktam. De a képviselõtársai állandóan kiröhögik!

VÍZSZINTES: 1. Horváth Imre, romániai író, költõ /1906-1993/
aforizmáját idézzük. Az elsõ rész. 13. Színültig pakoló 14. Sorsistennõ a görög mitológiában. 16. Pusztít. 17. Az aforizma második része.
18. Mûsorvezetõ, volt miniszterelnöki szóvivõ /András/. 19. Legal
Network International, röv. 20. Végtag része 21. Finn gépkocsi-jelzés.
23. Amerikai író /Albert Christian/ /REVI/. 24. Kölcsönös Biztosító
Intézet, röv. 26. Dalmû. 29. Dolog, ügy, latinul. 30. Magmabelsõ! 32.
Ismétlés, röv. 34. Gyógyfürdõjérõl ismert somogyi község. 35. Évszak. 36. Honshui japán kikötõváros lakója /YONAGO-I/. 40. Csõdugó része! 41. Angol hosszmérték. 43. Trinitrotoluol, röviden. 44. A
harmadik személyt. 45. A buddhizmus japán ága. 47. Kaluga folyója.
49. Vár, több szláv nyelven. 51. Édua páratlan! 52. Idegen nyelvû továbbképzõ Központ, röv. 54. Lop …; kínai tó. 56. Adatbevitelt szolgáló számítógépes billentyû. 58. Tepsiben piruló. 60. Sí, norvég eredetiben. 61. Üdítõ hatású italhoz adott alkohol. 63. Valamiben elhelyez.
66. Az aforizma negyedik része.
FÜGGÕLEGES: 1. Az asztácium vegyjele. 2. A kukorica tartalék
fehérjéje. 3. Zwingli …; a református egyház egyik alapítója /14841531/. 4. Világháló. 5. Az argon vegyjele. 6. Atlaszkötésû, fémszálas
selyemszövet. 7. Repülõjegyet érvényesítõ. 8. Óg-…; zsörtölõdik. 9.
Ozora határai! 10. Punjab National Bank; indiai pénzintézet, röv. 11.
Német pár! 12. Segédeszköz pl. nyelvtanuláshoz. 15. Fokozatosan eltûnõ, megszûnõ. 19. Az aforizma ötödik, befejezõ része. 20. Az aforizma harmadik része. 22. Népszerû színésznõ /Edit/. 25.
Torbággyal egyesült község. 27. A Ludolf-féle szám. 28. Iráni nyelvû
középkori nép. 31. Musique … hongroise; Csáth Géza írása a modern
magyar zenérõl. 33. Hullámos mintázatú, fényes selyemszövet. 37.
Jégtakaróból kiemelkedõ sziklacsúcs. 38. Így is becézik Irmát. 39. Természettudományi kar, röv. 42. Ellenben. 46. Lopva a titok nyitjára
bukkan. 48. Vasmacska, horgony. 50. Der Österreich, röv. /DERÖ/.
53. Bad …; felsõ bajor fürdõváros. 55. Párizsnál ömlik a Szajnába. 57.
Bankpánik. 59. … király; Alfred Jarry darabja. 60. Német utcarövidítés /Strasse/. 62. A mangán vegyjele. 64. Azonos magánhangzók. 65.
A lengyel zloty rövidítése.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség címére (1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: június 12-ig.
Április 28-ai rejtvényünk megfejtése: A Nap letette arany koronáját,/ s
tüzet rakott a Mátra tetején,/ ott piheni ki égi fáradalmát/ az erdõs Mátra
kéklõ közepén.
Nyerteseink: Horváth Kálmánné, 1082 Leonardo u. 15/a; Ihász Dénesné,
2117 Isaszeg Március 15. u. 69.; Tonhauer Gizella, 1082 Horváth Mihály
tér 16. A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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HIRDETÉS

Hirdessen a Józsefváros újságban!
Kérje kedvezményes ajánlatunkat a
hirdetés8@index.hu vagy a
szerkesztoseg@jozsefvaros.hu e-mail címen.
Hirdetésfelvétel:
06-20-93-92-832 Várkonyi Zsolt, illetve
a Szerkesztõségben 210-49-00
(Harminckettesek tere 2.)

Üzenet az aszfalton
Több, számítógépes üzenethez hasonló stílusban íródott felirat tûnt fel az elmúlt napokban a józsefvárosi, illetve a
Magdolna-negyedi aszfalton. A képen látható példát a Mátyás téren találtuk, de- a lábunk elé nézve- máshol is rábukkanhatunk a humoros hangvételû street art (utcai mûvészet)
produkciókra…

„Minõségi Élet Megteremtése” címmel június 26.,
27., 28. napokra INGYENES bentlakásos program
szervezõdik egészségügyben, szociális szférában
dolgozó segítõk részére.
Két éjszakára a szállás és
étkezés költsége a résztvevõket terheli. Érdeklõdni
lehet a 249-3570 telefonszámon vagy az
evgm@freemail.hu címen.

Még soha nem
volt ilyen könnyû és
gyors a

NYELVTANULÁS!
Tanuljon ANGOLUL és NÉMETÜL
XXI. századi technikával a
Klinikáknál 40 óra és használható
nyelvtudása lesz, magolás és
házi feladat nélkül.

INGYENES PRÓBAÓRA!
Jelentkezés: 06-20/9343-717
www.nyelvatnulas-gyorsan.hu

VJV Kft. VIII. Kálvária u. 22.
Telefon: 06-20-420-9508
Gyorsszolgálat, karbantartás
Ügyfeleink írták: „a bejárati két szárnyú
vaskapu javítási munkáját maximálisan jól
elvégezték ” írta egy Korányi S. utcai
megrendelõnk.

Apróhirdetés
Leszoktatjuk a dohányzásról, egyszeri alkalommal 26 perc alatt
biorezonanciás csúcsterápiával
7.000.- Ft-ért. Péntekenként az Auróra SZTK-ban, csak bejelentkezéssel 06-70-271-9867
Víz, gáz, fûtésszerelés, javítás gázmû engedélyezés. Nagy László,
épületgépész, tel: 06-309-446-513
Festés, mázolás, tapétázás. Gyors
kezdés, rövid határidõ. Közületeknek is. Kovács Gergely 06-30-5686255
Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás-szerelés, hevederzár-szerelés,
rácskészítés, lakatosmunkák, stb.
akár azonnal is! Tel.: 06-30-9613794
Víz – Gáz – Fûtés - Gázkészülék
szerelés, duguláselhárítás, ingyenes kiszállással. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel.: 257-3739, 06-30951-8862
Társasházak közös képviseletét
(1992-tõl), könyvelését külön is vállaljuk. Tartozások behajtását kiemelten kezeljük. Generál – F. Kft.,
a Klinikák metróállomásánál. 1091
Üllõi u. 69. Tel/Fax: 216-8802 email: iroda@general-f.hu

66 nm-es önkormányzati lakásomat
elcserélném kisebbre, vagy két kisebb önkormányzatira. Ráfizetek,
minden megoldás érdekel. Tel: 2106330
Társasházkezelés teljes körû könyveléssel, jogi háttérrel – Fürgevíz
gyorsszolgálat – Arany-Anker Kft.
Tel.: 06-20-219-6255; 06-20-9841149; e-mail: aranyanker@citromail.hu
Corvin-program centrumában jó
közlekedéssel, III.em. 3,5 szobás,
111 nm-es, erkélyes, összkomfortos, jó elrendezésû lakás eladó.
Vállalkozásoknak is kiválóan alkalmas. Irányár 20 mFt. Érd: 06-30299-5115, h-szo. 10-18 óráig
Balatoni nyaralás Révfülöpön ! 2-34 ágyas fürdõszobás szobákban
fõszezonban 6 nap félpanzióval
27.000,-Ft/fõ, 7 nap félpanzióval
32.400,-Ft/fõ. Részletes info:
www.vakaciotabor.hu , 30-99-75347, info@vakaciotabor.hu
Balatoni táborok Révfülöpön ! Lovas, kerékpáros, kézmûves, kaland
táborok Révfülöpön. 7 nap teljes ellátással, programokkal, tanári felügyelettel 40-45.000,-Ft/fõ. Részletes info: www.vakaciotabor.hu , 3099-75-347
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