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Nyári hangulatban

KÉPES HÍREK
Szezonzáró kiállítások
A nyár eleji kánikulában a Józsefvárosi Galéria két kiállítása nyújt „hûsítõt”
a mûvészetbarátoknak. Kiss Ildikó
iparmûvész, rajztanár „Gyermekkoromtól Máig” címû tárlata és Vályi
Csaba festõmûvész „Fa intarziák és
grafikák” kiállítása elõször látható a
Galériában. A kiállító festõ- és iparmûvész rajztanárok hosszú éveken át
tanították Józsefvárosban rajzolni a
gyerekeket. Kiss Ildikó a Körúti Rajz- F o t ó : N y e r g e s Z o l t á n
iskola vezetõje, Vályi Csaba nyugdíjazásáig a Fazekas Mihály Gimnázium vezetõ rajztanára volt. Önálló kiállításukon termékeny
munkásságuk egy-egy szeletét tárják a látogatók elé.
A kiállításokat július 16-ig lehet megtekinteni a Józsefvárosi Galériában.

Drága a benzin? Járj villanyverdával!

Szuperszámítógépek

Az Andrássy-Csekonics palotában tartott sajtótájékoztatón, július 2-án indították útjára az egyetemek, fõiskolák, könyvtárak,
oktató és tudományos kutatóhelyek informatikai fejlesztésének
programját. A HBONE+ névre keresztelt projekt körülbelül
négy és félmilliárd forintjából szuperszámítógépeket kapnak a
hazai egyetemek, és komoly hálózatfejlesztést valósítanak meg.
A fejlesztés eredményeképpen a hazai kutatók bekapcsolódhatnak a nagy, nemzetközi tudományos programokba, így nem
kell külföldre menniük, itthonról végezhetik munkájukat.

Egyetemi koncert
Az Andrássy Egyetemen tartott június 30-án este nagysikerû, ingyenes koncertet az egyetemistáknak és a kerületieknek a Somogyi Quartett. Az est énekese Takács Zsuzsanna volt. A mûsoron
Mozart D-moll vonósnégyese és Pergolesi Salve Reginája és Stabat
Matere mellett Bartók Gyermekeknek írt darabjai szerepeltek.
Már hazánkban is megrendelhetõ a világszerte ismert REVA
elektromos jármû. A környezetbarát „villanyverda” már két típussal van jelen Magyarországon; az energiatakarékos „zöld”
autó Budapesten és Debrecenben kapható. A népszerû REVA
forgalmazója a Comtex GREEN Elektromos Jármûtechnikai
Zrt.. A „villanyverda” nem bocsát ki káros anyagot, hatótávolsága 80 km, végsebessége pedig 80 km/óra. Az autó teljesen
automata – vagyis kuplung és váltó nélkül vezethetõ –, két felnõtt és két gyermek fér el benne. Kis fordulási sugara miatt (3,5
m) könnyen irányítható, egyszerû vele a parkolás. A jármûvet
meghajtó akkumulátor feltöltése – jelenleg – 389 forint, tehát
fogyasztása nem egészen 5 Ft/km. Tesztvezetés: www.villanyverda.hu
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Nyomor gombnyomásra
Áfaemelés, adóemelés, gyes-csonkítás
A lakosságnak kell megfizetnie a kormányzati hibák
árát – jósolták sokan a Bajnai-kormány megalakulásakor. Telibe találtak. A Parlament nyári szünet elõtti utolsó ülésén olyan, de olyan csomagot szavazott meg a tisztelt Ház, hogy azt elég lesz megemésztenünk, és még inkább megfizetnünk.
yakorlatilag esélytelenné vált a fiatalok
számára az otthonteremtés július 1-jétõl. Megszûnt az állami lakástámogatások rendszere, köztük a
szocpol, amely elsõsorban a
fiatal házasoknak, családalapítóknak kedvezett eddig.
Azt már napok óta lehet
érezni, hogy minden drágább
lett, „hála” az áfa-emelésnek.
Ez a lépés az EU-ban példa nélküli a gazdasági válság közepette, igazi „hungaricum”, hiszen mindenhol máshol az emberek könnyebb megélhetését
segítik a kormányok. A jövedéki adó emelésével pedig elérték, hogy a benzin ára ismét a
320 Ft/liter felé billenjen, aminek egyenes következménye,

G

hogy az égvilágon minden termék még drágább lesz, amit
szállítani-fuvarozni kell.
2010-ben elmarad a családi
pótlék emelése, összegét befagyasztják a jelenlegi szinten, és
már csak 20 éves koráig kaphatja a gyermek, nem 23-ig.
Mindez azt jelenti, hogy hiába
tanul tovább a fiatal, a fõiskolai évek alatt már nem számíthatnak a szülõk segítségre. A
gyereknevelés támogatása nagyon szúrja a szemét a jelenlegi kormánynak, eltökéltek a
gyermekes családok megbüntetésében. Sólyom László köztársasági elnök is hiába dobta
vissza a gyes megváltoztatásáról szóló törvényt, a kormánypárti honatyák szemrebbenés
nélkül újra megszavazták,

Lendvai Ildikó az MSZP frakcióvezetõje hisz a csomag erejében...

hogy a 2010 májusától születõ
gyerekek esetében már csak 2
évig lehessen gyesen maradni,
az eddigi 3 év helyett. A munkaviszony alapján számolt
gyed is legfeljebb a gyermek
kétéves koráig jár.
Megszûnik számos adókedvezmény. 25%-kal megadóztatják a munkáltatótól kapott
étkezési utalványokat, üdülési
csekket, nyugdíj- és egészségpénztári befizetéseket. És per-

Új és drágább
útlevelek
A

kerületi okmányirodában is szolgálatba
állt az ujjlenyomatolvasó gép, amely június 29étõl nélkülözhetetlen az útlevelek elkészítéséhez.
Egy uniós rendelet alapján,
három éve született kormánydöntés az úgynevezett biometrikus útlevélrõl. Azaz,
mostantól már csak vörös színû okmány adható ki, amely
tartalmazza birtokosa személyes adatait, elektronikus formában az arcképét és az ujjlenyomatát. A régi útlevelek lejáratukig érvényesek maradnak.

Ugyancsak az elmúlt hét
elejétõl, már akár az újszülött
gyermekek számára is lehet
személyazonosító okmányt,
tb-kártyát, illetve adóigazolványt igényelni. A személyi
igazolvány 14 éven aluli gyermekek számára ingyenes, s a
schengeni országokon belül
ezzel is lehet utazni. A kisebbek részére tehát érdemes inkább ezt a megoldást választani, hiszen az új útlevelek jelentõsen többe is kerülnek, mint
az eddigiek: egy felnõttnek öt
évre 6000 helyett 7 500, 10 évre
10 000 helyett 14 000 Ft. illetéket kell fizetnie. A gyerekek és

sze, csak megszavazták az ingatlanadót is, melynek kulcsa
30 millió forintig 0,25%; 30-50
millió forint között 0,35 %. Bevallást akkor kell tenni, ha a lakás számított értéke a második
lakás esetén eléri a 15 millió forintot.
Az egyébként a napi túlélésért küzdõ vállalkozók is minden bizonnyal erõsen törik a
fejüket, vajon miért is nevezi a
kormány „válságkezelésnek”,
hogy az EVA-t 30%-ra emelik, s
ezzel a kisvállalkozók terheit
tovább növelik.
Bátor lépések ezek, valóban
bátrak, kiváltképp olyan pártoktól, mint a 17%-os támogatottságú MSZP, és a 2%-os
SZDSZ, amelyeket úgy tûnik,
hogy az EP-választásokon elért
eredmények sem állítanak meg
a további ámokfutásban, és
amelyeknek politikusai miután
megnyomták a gombot, minden bizonnyal elégedetten indulnak a világ minden tájára
nyaralni.
MM

Fotó: Nyári Gyula

az idõsek 1500 helyett 2500 forintért kaphatnak új útiokmányt. Változás még, hogy a
kicsiknek eddig 4 éves korig
kétévente, utána ötévente kel-

lett új útlevelet csináltatni. A
múlt hét elején életbe lépett
szabályok szerint hat éves kor
alatt három évig, utána öt évig
érvényes az okmány.
k.o.
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Közbiztonsági Napok a Palotanegyedben
J

Józsefváros
„kis hõsei”
Takács Bélát, a Molnár Ferenc
Iskola ötödik osztályos tanulóját
húszezer forintos jutalomban és
dicséretben részesítette Kocsis

Máté alpolgármester. A jutalmat
a Közbiztonsági Napon adta át
az alpolgármester a bátor kisdiáknak.
Takács Béla azzal érdemelte
ki a dicséretet, hogy segítségével
sikerült a rendõrségnek elfognia
egy országosan körözött bûnözõt. Mint arról korábbi lapszámunkban beszámoltunk, az elmúlt hónapokban bátor kisiskolások járták a Palotanegyed tereit (persze, rendõrök vigyáztak
rájuk), és figyelmeztették a szemetelõket a helyes viselkedésre.
Az egyik ilyen „tisztasági kom-

Civil pályázat
udapest Józsefváros Önkormányzat Képviselõ-testülete
a 2009. évi önkormányzati költségvetésében az egyházak, jogi személyiséggel rendelkezõ társadalmi és civil szervezetek, alapítványok 2009. évi támogatására 2.000.000 Ft-ot
biztosít, melyet pályázat útján kíván odaítélni.
A pályázaton részt vehetnek az egyházak, jogi személyiséggel rendelkezõ társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok (továbbiakban: szervezet), melyeknek mûködési területe Budapest VIII. kerület, a Fõvárosi Bíróság által bejegyzettek,
regisztrált tagságuk és pontos tagnyilvántartásuk van, üzleti,
gazdasági tevékenységet nem folytatnak. Elõnyben részesül
az a szervezet, amely állami, önkormányzati támogatásban
nem részesül, nincs szponzori szerzõdése, és az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet folytat.
A rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján a szervezetek támogatásánál figyelembe kell venni az önkormányzat által ezen szervezeteknek biztosított egyéb, nem pénzbeli támogatásokat is. A
szervezetek a pályázat beadásakor formanyomtatványon kötelesek nyilatkozni az önkormányzat és intézményei által nyújtott
egyéb, nem pénzbeli támogatás formáiról és mértékérõl. A rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján ismételten támogatáskérést csak
az a szervezet nyújthat, amely már elszámolási kötelezettségének eleget tett.

B
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apzártánkkal egy idõben zajlott a képviselõtestület ülése, így a legfrissebb döntésekrõl csak részben tudunk beszámolni.
182 millió forint iskolafejlesztési támogatást szavaztak meg a városatyák Kocsis
Máté alpolgármester javaslatára. A pénzbõl három kerületi iskolában építenek
sportudvart.
Ugyancsak
azonnali, 6 millió forintos
támogatást kapott a Katica
bölcsõde a tetõ javítására,
amely az elmúlt hetek viharai miatt ázott be. Több lehetséges helyszín vizsgálata
után, úgy tûnik, hogy végül
az Auróra utcai rendelõ
mellé épül fel az Új Szociális
Szolgáltató Központ.
A 2009-2010-es önkormányzati beruházások finanszírozására 4,5 milliárd fejlesztési célú hitel felvételét
kezdeményezte a testület. Ebbõl iskolákat fejlesztenek, javítják a lakosság egészségügyi és szociális ellátását és
városrehabilitációs programokat valósítanak meg.
MM

L

mandó” alkalmával Takács Béla
észrevette, hogy a Lõrinc pap téren ülõ férfi eldobja a cigarettacsikket. Odament hozzá és figyelmeztette, hogy ne a földre,
hanem a kukába dobja a csikket.
Miután a férfi durván elküldte a
fiút, Takács Béla szólt az esetrõl
a kíséretében lévõ járõrnek. A
rendõr igazoltatta a szemetelõ
férfit, akirõl kiderült, hogy országosan körözött személy. Végül az eldobott csikken lebukott
bûnözõt bilincsben vitték el a
helyszínrõl.
NYZ

A pályázathoz mellékelni kell:
– a szervezet alapító okiratát és a bírósági nyilvántartásba vételét igazoló végzést,
– a támogatásként kért összeg rendeltetését (céltámogatás esetén a megvalósulás futamidejét és tételes
költségbontását, bankszámla-számot)
A pályázatok beadási határideje: 2009. augusztus
15.
Cím: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Mûvelõdési Ügyosztály (1082
Budapest, VIII. ker. Baross u. 63-67. III. em. 301.)
A nyertes pályázók a pályázat eredményének kihirdetését követõen, a támogatással elnyert pénzösszeg átutalásának feltételeként kötelesek a jogszabályban elõírt támogatási szerzõdést megkötni. A
szerzõdés megkötésének határideje a pályázati eredmény kihirdetésétõl számított 15 nap.
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
www.jozsefvaros.hu c. honlapjáról letölthetõ, valamint a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, a III. emelet 301. sz. szobában átvehetõ.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 14.
Józsefváros Önkormányzata
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únius 19-én, elsõ alkalommal rendeztek Közbiztonsági Napot a Palotanegyedben. A Krúdy utcában és a
Mikszáth téren rendõrautók,
motorok, rendõrdzsip, takarítógépek és biciklis akadálypálya fogadta a gyerekeket. A
kora délutántól késõ estig zajló programokon a kicsik beülhettek a járõrautóba, szirénázhattak, kipróbálhatták a közkedvelt Lili takarítógépet, az
ügyesebbek pedig biciklis
akadálypályákon bizonyíthatták kerékpáros tudásukat. A
Közbiztonsági Napon Kocsis
Máté alpolgármester tíz, rendõrségi akciók során használatos taktikai mellényt adott át a
rendõrség munkatársainak. A
rendezvény különleges koncerttel zárult, a kerületi rendõrökbõl alakult Second Hand
rock-zenekar
bizonyította,
hogy nem csak szolgálni és
védeni, hanem szórakoztatni
is tudnak.

Iskolák, egészségügy,
városrehabilitáció
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Mire számítsunk
az utakon?
A

A budai alsó rakpart is járhatatlan

tóan egy évig. A villamosok, a kerékpárosok és a gyalogosok azonban ez idõ alatt is
használhatják a hidat. A déli rész a tervek
szerint 2010 tavaszán kerül sorra, a munka
végét jövõ augusztusra tervezik.

Tájékoztató a polgármesteri
hivatal nyári szünetérõl
Tájékoztatom a kerület lakosságát, hogy a Képviselõ-testület
11/2009.(II.27.) sz. rendeletében 2009. augusztus 10. és
augusztus 19. között igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet alatt a Hivatal zárva tart.
A halaszthatatlan ügyek intézésére a Népjóléti Ügyosztály
Gyermekvédelmi Iroda, Népjóléti Ügyosztály Szociális Iroda,
valamint az Okmány és Ügyfélszolgálati Ügyosztály ügyeletet
tart.
Az elõre nem látható, halaszthatatlan ügyek, bejelentések
fogadását a Hivatal központi telefonszámán (459-2100) lehet
megtenni.
dr. Xantus Judit
jegyzõ

T isztelt Közös Képviselõk,
Társasházi Tulajdonosok!
Fõvárosi a Fõvárosi Rehabilitációs keretbõl pályázatot írt
ki a volt állami lakások privatizációja során alakult társasházas, valamint az ún. tanácsi célcsoportos formában megvalósult lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának támogatására. A pályázat letölthetõ a www.budapest.hu honlapról,
vagy a Fõvárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálatán átvehetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 24., 12.00 óra.
A pályázatokat a fõvárosi kiírásnak, továbbá a kerület 7/2008.
(II.27.) számú rendeletében foglalt szabályoknak megfelelõen a
kerületi önkormányzathoz kell 2 példányban benyújtani elõminõsítésre. Cím: Polgármesteri Hivatal, Vagyongazdálkodási Osztály, Dengel Zoltánné (1082 Budapest, Baross u. 63-67, III. em. 316.
szoba.) A fõvárosi elbírálás határideje 2009. október 30.
A Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében erre a
célra, a Fõvárosi Rehabilitációs Pályázatra vissza nem térítendõ
támogatásként 25 M Ft., visszatérítendõ támogatásként 25 M Ft.
áll rendelkezésre. A képviselõ-testület döntése szerint a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport a pályázat bírálatakor
elõnyben részesíti a FÕKÉTÜSZ szakvéleményben elõírt kémény-

A

Kerületi házi gyermekorvosi ellátás
Rendelési idõben a gyermeket házi gyermekorvosa látja el.
Rendelési idõn kívül, sürgõs esetben (készenléti ellátás) hétköznap
8.00– 20.00 óra között: hétfõ, szerda: Auróra u. 22 – 28. szám alatti
gyermekorvosi rendelõ, telefon: 313-6212. Kedd, csütörtök: Szigony
u. 2/A szám alatti gyermekorvosi rendelõ, telefon: 313-7885. Pénteken (páros héten) Auróra u. 22 – 28. szám alatti gyermekorvosi rendelõ, telefon: 313-6212, péntek (páratlan hét) Szigony u. 2/A. szám
alatti gyermekorvosi rendelõ, telefon: 313-7885. A szombaton ledolgozásra kerülõ munkanapokon az a rendelõ biztosítja a gyermekek
készenléti ellátását, mely az adott munkanapon eredetileg rendelt
volna. Az ügyeleti ellátást hétköznap este 20.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, valamint hétvégén, ünnepnapokon és munkaszüneti
napokon a Heim Pál Gyermekkórház végzi.
Cím: 1089 Budapest Üllõi út 86. Telefon: 459 91 00

felújítást, valamint az életveszélyrõl szóló határozat,
statikai és egyéb szakhatósági szakvélemény alapján
elrendelt felújítási munkákat. A társasházaknak a pályázatra vonatkozó döntéseiket min. 51%-os tulajdonosi részvétel mellett kell meghozniuk, ennél alacsonyabb részvétel és szavazati arány esetén támogatás
nem adható. A beruházásokat a megállapodás aláírását követõ max. 1 éven belül kell befejezni, az elszámolási határidõ a befejezést követõ 180 nap.
Amennyiben a vissza nem térítendõ támogatásra
rendelkezésre álló elõirányzat a feltételeknek megfelelõ pályázatokra nem nyújt elég fedezetet, a támogatás különbsége a beruházás megvalósítása érdekében
visszatérítendõ támogatásként adható abban az esetben, ha a társasház közgyûlése határozatában ezt kéri, és a kamatmentes kölcsön visszafizetésére kötelezettséget vállal.
A pályázattal kapcsolatban, hivatali munkaidõben
további felvilágosítást ad: Vagyongazdálkodási Iroda, Dengel Zoltánné (1082 Budapest, Baross u. 65-67.
III. em. 316 szoba, 459-2503 telefon).
Dr. Kocsis Máté alpolgármester
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négyes metró építése, a Margit-híd
felújítása és a dunai fõgyûjtõcsatorna építése - ezek a legnagyobb beruházások, amelyek- az eddigi évekhez hasonlóan - az idei nyáron is megnehezítik,
olykor pedig lehetetlenné teszik a közlekedést a fõvárosban.
Sokak örömére vagy bánatára azonban
ezúttal kevesebb lesz az útfelújítás Budapesten, mert most az évek óta halogatott,
egyetlen „kapavágás” nélkül is egyre dráguló Margit-hídi felújításra kell a pénz. A
munka várhatóan már júliusban elkezdõdik, de csak augusztustól zárják le az autóforgalom elõl az északi hídfélt - elõrelátha-

Ha a hídfelújítás nem lenne elég, a nyár
folyamán még a nagykörúti villamospálya
vágány-karbantartási munkálatait is elvégzi a BKV a Blaha Lujza tér és a Moszkva tér
közti szakaszon.
Még nem tudni, mikor kezdõdik a Thököly út felújítása, de a munkálatok bizonyosan nem érnek véget a nyárral. A tervek szerint a Keleti pályaudvar és a Dózsa
György út közti szakasz kétszer kétsávos
marad. A városközpont felé esõ oldalon fásítás lesz, a baloldalon pedig parkolóöblöket alakítanak ki.
A további, kerületen kívüli, útfelújítási
munkák mostanában kezdõdõ, második
ütemében egyébként 23 útszakaszt újítanak fel októberig. A tervezett végsõ mérleg
az év végére: 43 útszakasz kap új aszfaltburkolatot, így összesen 36 kilométernyi új
út lesz Budapesten.
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Kinek az érdeke?
int ismeretes, nemrégiben a belvárosi parkolási övezet határát a Nagykörútig terjesztette ki a fõváros,
és egyben egekig emelte a
parkolási díjat is. A döntést a
kerületekkel egyetértésben
hozták meg – amin nem nagyon lehet csodálkozni, hiszen a megemelt parkolási díj
a kerületi önkormányzatoknak is többletbevételt jelent.
Az intézkedést, természetesen, nem azzal indokolták,
hogy szeretnének még egy vagy inkább több és még vastagabb - bõrt lenyúzni az autósokról, hanem azzal, hogy
ezen a módon is a tömegközlekedés felé akarják terelni a
forgalmat, és nagyobb területeket kívánnak felszabadítani
a gyalogosok, parkosított területek, éttermek számára.
Ez kétségkívül nemes szándék, de nem tûnik túl õszintének. Ebben a városban ugyanis
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sem a gyalogosok, sem az autósok, de legfõképpen a közlekedõk érdekeit nem szokás figyelembe venni. Ennek bizonyítéka, hogy az utóbbi években
nem építettek P+R-parkolókat,
nem tették biztonságossá a kerékpáros közlekedést, ellenben
jócskán megritkították a buszés villamosjáratokat, és mindeközben folyamatosan emelték
a jegyek árát.
Hát akkor már nem egyszerûbb kocsival menni? Sajnos, a
városvezetõknek erre a kérdésre nem az ugrik be megoldásként, hogy olcsóbbá és vonzóbbá kellene tenni a tömegközlekedést, hanem az, hogy a költségek radikális emelésével lehetetlenné kell tenni az autózást.
A népnevelésnek és a terelgetésnek ebbõl a módjából - valahogy - kezd elegem lenni. Sõt, a
levelek tanúsága szerint, sokaknak kezd elege lenni. Abból,
hogy a Palotanegyedben félórá-

ig kell körözni, amíg valahol
meg lehet állni. Abból, hogy az
ottani lakások – éppen a parkolóhelyek hiánya miatt – kiadhatatlanok, és lassan eladhatatlanok. Így aztán nem kell csodálkozni, ha azt gondoljuk,
hogy a szép szavak mögött
nem az itt élõk érdekei állnak,
hanem a mélyparkolók befektetõinek lobbizása. Ki menne le
ugyanis a méregdrága mélygarázsba, és fizetne óránként
négyszáz forintot, ha a felszí-

nen meg tudna állni száznyolcvanért? Logikus, hogy a mélygarázs árára kell felemelni a felszíni parkolás díját, és akkor végre - szegény mélygarázsosok is hozzájuthatnak a befektetés nem csekély hasznához.
Persze, megpróbálhatták volna úgy is kiadni a férõhelyeket,
hogy kedvezményeket nyújtanak - legalább a környék lakóinak. Ez, sajnos, aligha véletlenül, nem jutott eszükbe.
-cz

Egy kátyúval kevesebb
A Népszínház utca és a Teleki tér sarkán jó
ideje mély úthiba keserítette meg az autósok,
de sokszor az úton áthaladó gyalogosok életét
is. A süllyedés helyén hetekig lámpa hívta fel
a figyelmet a veszélyhelyzetre. A felületen látszott, hogy néhány éve már felbontották,
ugyanitt.
A JVK Kft. szakemberei az út felbontása
után megállapították, hogy az aszfalt alatt a
víz teljesen kimosta a talajt. Korábban a gázmûvek dolgozott itt, és megsértették a csatornát. A helyreállítás költségeit a vagyonkezelõ
kiszámlázta a gázmûveknek.

Újra épek a kockakövek
Miután lapunkban már többször hírt adtunk a Szabó
Ervin téri kockakõ-burkolat siralmas állapotáról, jó
most arról beszámolni, hogy a JVK szakemberei helyreállították a teret. A fõváros által korábban „felújított”
burkolat balesetveszélyes darabokra tört a rossz minõségû munka és az illegális autóbehajtás miatt. Az idõ
múlása miatt azonban a kerületnek átadott teret nem
sikerült helyreállíttatni a fõvárossal, illetve az õ büdzséjük terhére, ezért kellett a helyi vagyonkezelõnek
intézkednie arról, hogy a csúnya és veszélyes állapot
végre megszûnjön.
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A parkolás rendjérõl
Biál Csaba igazgató úrnak,
huzamosan egy sorban – akkor szabad kusan ilyen a Fecske utcának a NagyfuvaJózsefvárosi Közterület-felügyelet megállni, ha a szabályosan megálló jármû ros utca és Népszínház utca közötti szakaájus 9-én helyszíni bírság kiszabásáról szóló nyomtatványt és
6000 Ft-os csekket találtam HPX-845 rendszámú autómon a VIII. Fecske utcának a
Bérkocsis és Népszínház utcai szakaszán.
Ott minden autóra tettek ilyen cédulát,
azzal a szöveggel, hogy megsértette a Kresz
40. § (2)-át, mert - mint írták - „Egyirányú
utca bal oldalán parkol”. A 6000 Ft fölülrõl
nézve bagatell, nekem meg épp kifutná az
56-utáni börtönévekért folyósított havi kárpótlásból. De: a Kresz vonatkozó paragrafusa nem ezt mondja, hanem a
következõt: „40. § ... (2) Egyirányú forgalmi
úton az úttest bal szélén - ha közúti jelzésbõl
más nem következik - akkor szabad megállni, ha a jármû mellett az úttest jobb széléig
mérve legalább 5,5 méter szélességû hely
marad." És ugyanez vonatkozik a 41. § (1)
szerint a várakozásra is.
Nem mértem meg, hogy az autósor mellett
volt-e 5,5 méter az úttest jobb széléig. A
nevezett és számos környékbeli egyirányú
utcában - s városszerte is - évtizedek óta
parkolnak egyik vagy mindkét oldalon. A belsõbb részeken fizetõs parkolóhelyeket is kijelöltek ilyeneken - , ez esetben a kijelölés is
szabálysértõ?
Ha változtatni akarnak a rég kialakult
szokásokon, azt nem célszerû büntetõ
cédulákkal kezdeni, illik táblákkal stb. felhívni
a figyelmet a változtatásra. Különben az
állampolgároknak az az érzése támad, hogy
csupán plusz bevételhez akar jutni a hatóság,
épp akkor, amikor amúgy is eléggé szorongatnak minket a válság miatt.
Németh Ferenc Béla
ny. szerkesztõ, újságíró

M

Válasz Németh Ferencnek
Közúti közlekedés szabályairól
1975-ben megjelent, és azóta több
módosításon átesett, 1/1975 (X.16.) BMKPM rendelet szól a szûk utcák közlekedésének rendjérõl. A megállás szabályairól a KRESZ 40. §. rendelkezik. Fõszabály szerint (1.) bekezdésében kimondja
azt, hogy megállni – a külön nevesített
eseteket nem tekintve – az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan egy sorban szabad.
E fõszabályhoz képest a (28/2001. II.15.)
Kormány rendelettel megállapított (2.) bekezdés határozza meg az egyirányú forgalmú úton való megállás szabályai között azt, hogy az egyirányú utcában – de
ott is csak az úttesten, annak széleivel pár-
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és az úttest jobb széle között legalább 2,5
méter széles távolság marad.
Ennek magyarázata az, hogy egy átlagos gépkocsi 2,5 méter, egy forgalmi sáv
pedig legalább 3,0 méter szélességû. Így
biztosítja a jogalkotó azt, hogy az egyirányú forgalmú úton – annak mindkét oldalán, az úttesten szabályosan várakozó
gépkocsik között még egy forgalmi sáv
szélesség a biztonságos közlekedésre
megmaradjon.
A továbbiakban a 72/1994. (V.10.) számú kormányrendelettel beiktatott, 40. §.
(8.) bekezdésében találhatjuk azokat a szabályokat, amelyekkel a közlekedõk a leggyakrabban találkoznak.
Ez a jogszabály határozza meg azokat a
feltételeket, amelyeknek egyidejû teljesülése esetén, a járdán – részben vagy a jármû teljes terjedelmével – meg szabad állni és várakozni. Ezek a feltételek:
 a járdán való megállást jelzõtábla vagy
útburkolati jel kifejezetten megengedi,
 a jármû a járda szélességének kevesebb,
mint a felét foglalja el,
 a gyalogosok közlekedésére még így is
legalább 1,5 méter szabad helyet biztosít,
 a gépkocsi legnagyobb megengedett
össztömege nem haladja meg a 2000
kg-ot
Vannak olyan utcáink, amelyben az úttest teljes szélessége alig haladja meg a
szabályos baloldali megálláshoz szükséges 5.5 métert. Ezekben az utcákban nem
szabad a bal oldalon megállni. A járdák
pedig olyan keskenyek, egyes helyeken a
másfél métert érik csak el, hogy szabálykövetõ módon a járdát sem lehet megállásra igénybe venni.
A Fecske utca – amelyhez hasonló sok
van a kerületünkben – egy tipikusan múlt
századi belvárosi utca, keskeny járdákkal,
szûk úttesttel. Kétség sem férhet hozzá,
hogy ezek a múlt századbéli utcák ma
már nem tudják kiszolgálni a gyalogos és
a jármûforgalmat. Ezt ismerte fel a jogalkotó akkor, amikor napjaink építési jogszabályait úgy állapította meg, hogy az új
építésû lakóingatlanok esetében a lakások
számának megfelelõ számú parkolóhelyet
is kell az ingatlan területén belül kialakítani.
De a Palota-negyed, a Belsõ-Józsefváros, a Magdolna negyed nem a mai jogszabályok és igények szerint épült.
A szabálytalanul járdán álló gépkocsik
nem hogy a 1,5 métert nem hagyják szabadon, hanem még egyes helyeken – tipi-

sza – egyetlen egy gyalogos biztonságos
közlekedésére elegendõ helyet sem.
A kulcsszó a biztonság! Szûk helyen a
gyalogos beleakadhat a gépkocsi kiálló
alkatrészeibe, amely testi sérülést okozhat. A mozgáskorlátozott, a látássérült
gyalogost 1,5 méternél keskenyebb helyen nem lehet - fizikailag lehetetlen - átvezetni. Tolókocsival, babakocsival kénytelenek lennének – ahogy ezt a Fecske utcában nap, mint nap láthatjuk is – az úttesten közlekedni, ami kifejezetten balesetveszélyes.
Sok helyütt, bár a járda megfelelõen
széles lenne, azért nem jelöltek ki megállási lehetõséget, mert vagy a járda vagy a
parkoló jármû sérülne a fel és-lehajtás során.
A Józsefvárosi Közterület-felügyelet
megalakulása óta következetesen lép fel a
többség érdekében, többek között, a közlekedés rendjének fenntartásáért.
Mi több ízben felhívtuk a jármûvezetõk
figyelmét arra, hogy szabálysértést követnek el, amelynek késõbbiekben következményei lehetnek. Egy-egy ilyen figyelemfelhívó akciót már a szankcionálás követi.
2004-óta Józsefváros teljes területén fellépünk a járdán engedély nélküli parkolással szemben. A keskeny kis utcácskákban
csakúgy, mint a Tisztviselõ telepen vagy a
belvárosban. Nem tehetünk mást. A jogszabályok betartása mindenütt, mindenkinek alapvetõ érdeke.
Budapest Józsefváros Közterület-felügyelete nem kapott a képviselõ testülettõl bevételi terveket. Senki nem határozott
meg elvárható bírságolási összeget. Az
azonban elvárás velünk szemben, hogy javítsuk és tartsuk fent Józsefvárosban a
köztisztaság, a közrend, a közlekedés normális állapotát. Ennek elérésére, sajnos,
kevésnek bizonyul a meggyõzés, a figyelmeztetés. A feljelentés és a bírságolás eszköze marad ezek után. E kettõ közül éppen azért választjuk inkább a bírságolást,
mert ennek összege sokkal kisebb, mint
egy-egy szabálysértési tárgyalást követõ
bírság.
A Józsefvárosi Közterület-felügyelet
dolgozik egy olyan javaslaton, amely a
jogszabályok keretén belül minél nagyobb
területen tenné lehetõvé a szabályos parkolást. E javaslat kidolgozásához szükségünk van társszervek és más hatóságok
együttmûködésére.
Biál Csaba a Józsefvárosi
Közterület-felügyelet vezetõje
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INTERJÚ SPOHN MÁRTON
Egy józsefvárosi diák

Akirõl máris bolygót neveztek el
Újsághír: Az Intel International Science Engineering Fair elnevezésû tudományos versenyen az idén
ötvenhat országból több
mint ezerötszáz diák indult. Az egyetlen magyar
résztvevõ, Spohn Márton, a
molekuláris és sejtbiológi
kategóriában ezüstérmes,
második helyet ért el.
Józsefváros újság legutóbb akkor írt Spohn
Mártonról, amikor jóval az érettségi elõtt, megnyerte az Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató
Verseny hazai fordulóját. Akkor az ajakosvirágú növények
kártevõkkel szembeni védekezését vizsgálta. Ebbõl újabb
kutatási téma fejlõdött, hiszen
kiderült, hogy a Spohn Márton
által vizsgált anyagok alkalmasak bizonyos rákos sejtek
elpusztítására, illetve keringési zavarok kezelésére. Míg korábban ezen anyagok növényen belüli hatásmechanizmusait kutatta, most azzal
foglalkozik, hogyan lehet e
vegyületeket analizálni és elõállítani. Spohn Mártonnal a
Milleneumi Park Csodák Palotája elnevezésû kiállítótermében beszélgettünk, ott ahol dr.
Sólyom László köztársasági elnök és dr. Pálinkás József, a
Magyar Tudományos Akadémia elnökének jelenlétében a
Magyar Innovációs Szövetség
különdíját vette át. Itt tudtuk
meg, hogy a harmadik éve, sorozatban nyert nemzetközi díjak ifjú birtokosát az a megtiszteltetés érte, hogy a közeljövõben egy Föld körül keringõ
kisbolygót fognak elnevezni
róla.
– Hogyan születik a zseni, hogyan lesz egy középiskolás diákból
nemzetközileg is ismert biológiai
kutató?- kérdezem
– Dacból és szerelembõl mondja, aztán elektromérnök
édesapját említi, aki a hajdani
Ganz-ban volt konstruktõr, míg
az szét nem zilálódott, és édes-
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Kicsoda Spohn Márton?
Kora: 19 év
Foglalkozása: a Göttingeni Georg-August Egyetem biológia szakos hallgatója
Nevelõ-gimnáziuma: a józsefvárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban érettségizett.
anyjáról is szól, aki légi utaskísérõként volt vállalkozó és
édesanya. Az elõzmények között szóba hozza a Fazekas
Gimnáziumot. A dac apai örökség; megmutatni, hogy magyarként európai mércével mérhetõ
szellemi teljesítményekre is képesek vagyunk. A nyitottság,
anyai örökség, ehhez jött a Fazekas szellemisége, ahonnan
évente számos tehetséget repítenek a világba- teszem hozzá.
Az sem véletlen, hogy számos
ajánlat és csábítás ellenére éppen Göttingenben lett egyetemista. Még 1996-ban, egy diákcsere kapcsán, a Fazekas vitte
két hétre Németországba, ahol
a légkör, a német precizitás, a
kultúra annyira „megfogta”,
hogy biológus diplomáját is ott
akarja megszerezni. Sorolom a
nagy magyar tudósokat, a Nobel-díjasokat, akiknek többsége

elment az országból, hogy kibontakoztathassa önmagát. Magyarország ma is ilyen lenne? –
kérdezem.
– Az egész szisztéma nem arra van felépítve, hogy szárnyaló
fantáziájú nagyot-akarók képzõdjenek. Rengeteg segítséget

kaptam, de mindig egyénektõl.
Azok a személyes kisugárzású,
nagy pedagógus egyéniségek,
akik „megfertõzik” a diákokat,
bizony kihalóban vannak. Gödöllõn, szerencsére, a kutatóintézet, pontosabban az egyik oktató felkarolta a növények védekezõ vegyületeinek kutatási témáját. - Én mindig a lelkesedésemmel fizettem – mondja -, s
úgy tûnik ez értékálló valuta.
Gödöllõ a lelkesedésem fejében
gazdálkodta ki a kutatásaimhoz
szükséges költségeket.
– Ha egy nagy gyógyszergyár
képviselõjeként arra biztatlak, hogy
hagyd abba az egyetemet, és inkább
a Spohn-féle vegyületek rák elleni
kutatásait végezd, mi a válaszod?
- Az, hogy diploma és tudás
nélkül kifogy az ember alól az
ötlet, és nincs az a pénz, amiért a
mának éljek. Én mindig a holnapra gondolok.
- Magyarországon? Itthon?
- Most elkopottnak érzem a
honszeretetemet. Annyira durva a légkör, annyira nem az
összefogás a jellemzõ, hogy hirtelen kilencmillió embernek kellene megváltoznia, ahhoz, hogy
azt mondjam: csak itt, és sehol
máshol.
– Holnap repülõgépre ülsz, és
visszautazol Göttingenbe.
– De ma még meglátogatom
Henle Magdi nénit.
– Õ kicsoda?
– Kémiaszakos tanárnõm az
általánosból. Vele kezdõdött
minden.
Hegyi
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únius 19-én, pénteken délután érkezett meg az
Ópusztaszerrõl induló zarándoklat a Rezsõ téri Nagyboldogasszony templom elé,
ahol négyen (Dr. Hollósy
Andrea, Gerencsér Zoltán,
Kovács Dávid Emil ref. lelkész és jómagam) képviseltük a fogadó bizottságot. Három szalagot kötöttünk a zarándokbotra, az elsõt Józsefváros, a másodikat az Örmény Kisebbség és a harmadikat a Hazáért Polgári Kör
részérõl. Köszöntöttük egymást, kaptunk egy áldást, elmormoltunk egy imát, és átvonultunk káposztás paszulyt enni az Orczy-parkba.
20-án, szombaton tíz óra elõtt

Nemzeti Zarándoklat

Showtánc-oktatás
a Hétszínvirág Óvodában
Tavaly szeptemberben indult a Kun u. 3. szám
alatti, Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvodában showtánc-oktatás, ami igen nagy sikert
aratott az óvodások és szüleik körében.
A május 27-én megtartott bemutatójukon
megcsillogtathatták tudásukat és tehetségüket
a gyerekek, sokak és saját maguk örömére.
Ezúton mondok köszönetet az óvónõknek és
az óvoda minden dolgozójának azért, mert lehetõvé tették, hogy mindez létrejöhessen!
Burján Alexandra, showtánc-oktató

Árva kiállítóterem
A Vagyunk Egyesület tárlata
A budapesti hajléktalanok társadalmáról keveset tudunk.
A Fedél nélkül, és a Flaszter- újság lapjain jobbára a kivetettség, a kilátástalanság, a mindennapi megélhetési gondok írásos, rajzos, verses megfogalmazásai szerepelnek.
Kevesen gondolnák, hogy a hajléktalanok között alkotómûvészek, grafikusok, festõk is akadnak.
epe Róbert ügyintézõ
szerint összesen kétszázan lehetnek, akik közül két
tucatnyian a „Vagyunk”
Egyesület keretein belül keresik az alkotás és megjelenés
kereteit. Fedél nélkül és hajléktalanul cipelni az alkotásvágy, az önkifejezés késztetését kétszeres teher, ha a mindennapi megélhetés, a kenyér
megszerzése a legfontosabb,
nem a grafika és nem a fest-

K

mény. Mégis hajléktalanok,
fedél nélküliek alkotásai sorakoznak a Szentkirályi utca 22számú házban, a Tégy az Emberért Információs és Képzési
Központ nagytermében, ahol
hétfõn szerdán, pénteken 10
és 14 óra között meg is tekinthetõk az alkotások - ha a bejutni vágyónak szerencséje
van, és éppen ügyel az ügyeletes. Aki szerint különben
ritka a látogató, jobbára akkor

jelennek meg érdeklõdõk, ha
új pályázat lelkesíti az alkotókat, akiknek mûvei már számos kiállításon szerepeltek
Londonban, Pozsonyban, legutóbb Rákoscsabán és Agárdon, a mûvelõdési otthonok
tárlatain. Havonta kilenc alkotót képesek honorálni, bizony, csak jelképes összeggel.
Az összefogás és a támogatók
bravúrja, hogy a meghirdetett
pályázatokra kétszáz alkotó
majdnem négyezer pályamunkája érkezett, amelyekbõl a havi díjazottak mellett,
az év legjobb alkotásait is kiválasztják. Csorbáné Kovács
Ágnes, Dvorcsák Gábor, Józsik Béláné, Szele Orsolya,
Veszelei József alkotásaiból
még látható a terem falán néhány, de ezek közül is sok képen áll a felirat, „ Elkelt”, „Eladva.” Hogy ez mekkora se-

valamivel egy lelkes Szentkirályi utcai csapattal végigkísértük az utolsó szakaszon a
zarándoklatot a Szent István
Bazilikához, ahol a négy égtájnak megfelelõen, kereszt alakban találkoztak a zarándokcsoportok, s ezt követõen ökumenikus istentiszteleten vettek részt hazánk megújulásáért. Ezt követõen az Andrássy
úton át, az '56-osok terére vonultunk. Itt a Nemzeti Zarándoklatot vezetõ polgármesterek, neves közéleti személyiségek, köztük, Ángyán József,
szólaltak fel egy megható,
bensõséges mûsor keretében zuhogó esõben.
Varga István
képviselõ (Fidesz)

A Vasas Központi Könyvtár
értesíti olvasóit, hogy augusztus 3-tól 31-ig zárva tart.
Nyitás: szeptember 1. (kedd).
Szeretettel várjuk régi és új
olvasóinkat 150000 kötetes
könyvállományunkkal, hangos könyveinkkel, napilapok
és folyóiratok széles választékával, valamint napi egy
órás ingyenes internethasználati lehetõséggel a
Magdolna u. 5-7-ben.
www.vasaskonyvtar.hu

gítség és ösztönzõ erõ, arról
az Otthontalan Mûvészek
Önsegítõ Egyesületébe tömörült hajléktalanok órákig tudnak mesélni.
Ha a Józsefváros újság olvasótáborán belül akadnak érdeklõdõk, esetleges támogatók,
azok Kepe Róbert ügyintézõt
keressék a 322-3423-as vagy a
06-20/468-2617-es telefonon.
H.I.
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DIVAT

Út a kifutók világába
Józsefváros a hazai „divat fõvárosává” vált június utolsó heteiben, hiszen két helyi intézmény is felvonultatta a divat
legújabb irányzatait bemutató modelljeit. A Budapesti Divatiskola az Erzsébet téri Gödörben, a Jelky András Ruhaipari és Mûvészeti Szakiskola a budai Várban tartotta a vizsgabemutatót.

Divatiskola növendékei
két stílusban alkották meg
ruhakölteményeiket. A
„Szári fantázia” elnevezésû sorozatban az indiai ruhadarab fantáziadús változatait alkották meg.
Az indiai hangulat után az afrikai
ihletésû „Kozmopolita szafari”
fantázianevû sorozat ruhái láttán
is leeshetett a nézõk álla, hiszen a
megszokott, keki-zöld, katonás,
zsebes ing, sort és panama-kalap
összeállítás helyett tollas-madarasprémes kabátkákat, a dzsungel állat- és növényvilágát idézõ ruhákat vonultattak fel.
A vizsgázóknak tehetségüket és
rátermettségüket nemcsak a tervezés, a ruhák megalkotása, hanem
azok viselése, a bemutatás során is
bizonyítaniuk kellett. Semmi kétség:
a nézõket meggyõzte a parádé – ezt
bizonyította a zajos siker és sok-sok
csokor virág, amelyet a tervezõk
–nem csak szûkebb családjuktól kaptak. Ennyi azonban nem volt
elég a vizsgabizottság meggyõzéséhez, amelyben neves szakemberek néprajzkutató, mûvészettörténész,
jogi szakértõ, stiliszta, iparmûvész –
kaptak helyet. Ebbõl is látszik, hogy
a divat nem valami mondén, könynyelmû és felszínes dolog, hanem
komoly tudomány, amelynek mûvelésére alaposan fel kell készülni.
(k.m.)

A
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DIVAT
ges ruhákat, és a technikai-szakmai mûvészeti dokumentációkat. Az eseményt még izgalmasabbá teszi, hogy a ruhakölteményeket saját maguk, barátaik
vagy rokonaik mutatják be a közönségnek. A divatbemutató
nem csak gálamûsor, hanem a
tanulók gyakorlati vizsgája is,
melyet elméleti vizsgák követnek mûvészettörténetbõl, textilipari anyagismeretbõl, viselettörténetbõl és ruhaipari technológiából.
nyz

Divatvizsga

Jelky András Ruhaipari és Mûvészeti
Szakiskola hagyományos év végi divatbemutatóján
a végzõs hallgatók számos nívós, különleges, egyedi ötleteket felvonultató ruhakollekciót mutattak be, megcsillantva
kreativitásukat, szépérzéküket, állandó újítási, megújulási
képességüket.
A Rákóczi téri iskolában a tanulók ötéves textilrajzoló, és

A

érettségit követõ kétéves divatstílus-tervezõ mûvészeti képzéseken sajátíthatják el a ruhatervezés fortélyait. Mûszakilag és
mûvészileg is képzetten kerülnek ki az iskolából.
A látványos divatbemutató jó
alkalom arra, hogy a leendõ
profi divattervezõk megmutatkozzanak, és kóstolót kapjanak
a divatszakmából. A diákoknak
teljesen egyedül kell megtervezniük és kivitelezniük a különle-

Múzeumok éjszakája és nappala

rossz idõ ellenére sokan vettek
részt az idei Múzeumok Éjszakája rendezvényein, a tavalyi 379 ezres
látogatórekord azonban nem dõlt
meg. Június 20-án a fõvárosban és 179
vidéki helyszínen hat órától hajnali
kettõig várták az érdeklõdõket.
A nagyszabású programsorozatra közel száz magyar város készült majd kétezer programmal és kiállítással. Csak
Budapesten hetven helyszínen több

A

mint ötszáz programból választhattak a látogatók.
Az európai nagyvárosok hagyományait követve 2003
óta Magyarországon is az év leghoszszabb
napjához,
Szent Iván napjához
legközelebb
esõ
szombat éjszakán
rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját.
A késõ éjszakáig tartó kiállításokon, a tárlatlátogatásokon
kívül számos mozgalmas és aktív program is várta az érdeklõdõket, hiszen
tûzzsonglõrködés, tánc- és színielõadások, különleges performanszok, zenei
mûsorok izgalmas egyvelege zajlott országszerte a Múzeumok Éjszakáján. Az
eseményhez a Magyar Nemzeti Múzeum és a Természettudományi Múzeum
is csatlakozott, ahová több ezren látogattak el.
Nyz

képen látható fiatalember éppen
„példát mutat”- talán a kislányának-, miként lehet „mobilszoborrá” alakítani az adófizetõk pénzén emelt és fenntartott köztéri kulturális alkotást.
A rongálót egy helybéli érte tetten fényképezõgépével. A fotó alapján várhatóan
feljelentés tesz az önkormányzat az elkövetõvel szemben.

A
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CÍMLAPSZTORI NYÁRI HANGULATBAN
Sporttábor a Szentkirályi utcában

Júliusban féláron bérelhetik a fõvárosi családok a Margitszigeten
a népszerû bringóhintót. A józsefvárosiak július 10-én élhetnek
ezzel a lehetõséggel. Lakcímkártyájukat vigyék magukkal!

Június 29-tõl július 31-ig, hetes turnusokban idén ismét sporttábor indul a Szentkirályi u. 26. sz. alatti tornacsarnokban, a
Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával. Szakképzett oktatók által vezetett egész napos programokkal – torna, játék,
strand, szabadtéri programok stb. – várjuk kerületi óvodások
és kisiskolások jelentkezését. A tábor ára 11.500 Ft/hét, testvéreknek kedvezmény. Cím: 1088 Bp. Szentkirályi u. 26.
Telefon: 06 20 983-32-39 /Sárközi Erika táborvezetõ/

Napközis hittantábor
5-14 éves korú gyerekek számára, augusztus 24-27-ig, reggel
8-tól délután 4-ig napközis hittantábort rendezünk a Nagyvárad téri református templom altemplomában (cím: 1089 Bp.,
Üllõi út 88-92.). A program: éneklés, bibliai történetek, játékos feladatlapok, ebéd, sportos játékok, kézmûves foglalkozás, színdarab. Jelentkezni lehet augusztus 10-ig személyesen
a fenti címen a lelkészi hivatalban vagy telefonon (210-44-59).
Mindenkit szeretettel várunk, az sem akadály, ha valaki eddig nem járt hittanra! A részvétel díjtalan.

Ingyenes gyerekmegõrzés a Békatanodában

A foci-suli nyári napközis táborozó csapata harci kiáltással köszön
az Orcy-parkban

Játszóházunkba várjuk az 5-10 éves gyerekeket
július, augusztus minden szombatján,
de. 9.00-13.00-ig a VIII., Bérkocsis utca 41-be.
A Békatanoda önkéntesei nevében
Hanti Vilmos

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 Múze- F o t ó k : N y e r g e s
um, a Planetárium, a Szabó Ervin Könyvtár,
a Grund, a Fõvárosi Nagycirkusz stb. meglá- kormányzat által megállapított étkezési térí- Elõzetes jelentkezés alapján beiratkozni a
togatása, egyéb szabadidõs tevékenységek tés (napi háromszori étkezés),
turnust megelõzõ héten hétfõtõl minden nap
és az egészséges életmódra nevelés.
• a kerületen kívüli gyermekek számára lehet.
12.000 ft/ hét.
A gyermekek felügyeletét 7 és 17 óra köMindenkit szeretettel
zött biztosítjuk.
A józsefvárosi gyermekek részvételi szándévárunk!
A tábor ideje: június 15- augusztus 14-ig, kukat az általános iskolában jelezhetik, a keaz elsõ hét kivételével kétheti bontásban.
rületen kívüli gyermekek jelentkezését várA tábor díja:
juk a 333-9501-es telefonszámon a mûvelõ• a józsefvárosi gyermekek számára az ön- désszervezõnél, illetve a sportszervezõnél.
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NYÁRI HANGULATBAN CÍMLAPSZTORI
1089 Bp. Orczy út 1.
Telefon: 333-1303,
333-9501
Fax: 313-0298
Ügyvezetõ:
Komáromi Tibor

Budapesti Kreatív Fesztivál

Anglia, Norvégia, Kína);
 Gyakorlat-orientált informatikai bemutatók, oktatások a digitális fényképezõgépek,
kamerák és a számítógépek felhasználóbarát módjairól (Kép, hang, videó, web-lap,
podcast és DVD szerkesztés).
www.orczypark.hu

Csónakház

09‘/Fotó /Video alkalmazások nap július
2009.07.15. Blues Company
25-én
2009.07.16. Icon
Az egész napos rendezvényre a Budapesten 2009.07.17. Vörös István Prognózis
és vonzáskörzetésben lévõ közép- és általá- 2009.07.18. Pandora
nos iskolák oktatóit, diákjait és azok család- 2009.07.19. 18h Happy End Band (retro,
jait várják az egyszerû, de modern kreativi- folk, rock)
2009.07.20. Pedrofon rock&roll táncház
tás eszközeinek megismerésére.
2009.07.21. Black-Out
Fellép a Fakutya együttes
 Kulturális programok (zenei elõadók, 2009.07.22. Madarak házibuli zenekar
képzõmûvészeti bemutatók, irodalmi és 2009.07.23. Kornélkül, After Rain
sport események);
2009.07.24. Mindfields
 Kreatív digitális eszközök használata, 2009.07.25. S-Modell
eredményeinek kiállítása (web-en is);
2009.07.26. 18h Happy End Band (retro,
 Távoli világok helyben (videokonferencia folk, rock)
körkapcsolások tervezett helyszínek: USA, 2009.07.27. Pedrofon rock&roll táncház

2009.07.28. Hollywood Rose (Guns
N'Roses tribute)
2009.07.29. Blues Company
2009.07.30. Deák Bill B. B.
2009.07.31. Joe Cocker cover band
Programjaink általában 20h-kor kezdõdnek és megtalálhatók a www.orczykert.net
címen.

Józsefvárosi Galéria
Június 22-tõl július 10-ig látogatgató Kiss
Ildikó iparmûvész, rajztanár „Gyerekkortól
máig” címû kiállítása, munkanapokon 9 és
18 óra között.
Július 2-án 17 órakor nyílik Vályi Csaba festõmûvész „Fa-intarziák és grafikák” címû kiállítása. A kiállítás július 16-ig munkanapokon 9 és 18 óra között tekinthetõ meg.
Az állandó programjaink a nyári szünet
alatt nem lesznek, szeptembertõl folytatódnak.

Ingyenes angol nyelvi napközis tábor augusztus 10-16-ig. Angol nyelvtanulás anyanyelvi tanárokkal, sport és további élmények.
Jelentkezés: augusztus 1-ig, Újváriné Szabó Anikónál: 20-886-3244. Szervezõ: József Utcai Baptista Gyülekezet, VIII. József utca 12.
További információ: www.jubi.hu. Szeretettel várunk!

Te l i k - e a z i d é n n y a r a l á s r a ?
Péter Éva
vállalkozó

J

holnapra él az ember, ráadásul hirdetésekre is költök, hogy álláshoz jussak. A nyaralásról már végképp lemondtam. Ötvenhat
éves vagyok, próbálom megszokni, hogy nekem már ez marad
az életem.

ókor kérdez a nyaralásról. A barátommal tegnap érkeztünk haza,
még ki se vagyunk csomagolva. Háromezer-ötszáz forint és a magunkkal vitt, hátizsáknyi hideg élelem ennyi kellett az ausztriai nyaraláshoz. Huszonketten mentünk, motorral, kocsival, sátorral, a hangulat és a
nevetés tartotta össze a bandát. Felejthetetlen nyaralás volt,
mert kiszúrtunk egy ingyenes kempinghelyet. Erre különösebben spórolni se kellett, s bebizonyosodott, hogy egy jó, bulizó vakáció nem pénz, hanem szervezés kérdése.

Barna Zsanett

T. Károly

Nagy István

rokkant-nyugdíjas

leszázalékolt ács
a tudná, hogy 2003-ban megszûnt a munkaviszonyom, nem
kérdezne ilyesmit.
Szerkezeti lakatosként szeretnék azóta is elhelyezkedni, de nem megy. Az
a szerencse a szerencsétlenségben,
hogy magányosan élek, családom
nincs. Nyaralni éppen huszonöt éve
voltam Siófokon, azóta csak álmodozom róla. Rokkant-nyugdíjból máról-

H

vendéglátóipari szakközépiskolás
ég iskolásnak számítok, a szüleim szervezik a nyarakat. Persze, nagy szerencse, hogy egy strandon sikerült elhelyezkednem, én vagyok a limonádés; ha akarom, nyaralás, ha akarom, kereset. Ami ebbõl
összejön, azt lehet, hogy a késõbbi
családi nyaralásra fordítom. Az idõjárástól függ a a pénzem,
bizony, eddig csak csurrant-cseppent.

M

zó nem esik nálunk a nyaralásról!
Alkalmi munkából élek. A Kádár-rendszerben százalékoltak le, 72
százalékosra vettek. Akkor bárkit leszázalékoltak, s kapta a nyugdíját,
most majd felülvizsgálnak és a saját
családom rúg ki a lakásomból. No,
így menjen valaki nyaralásra, amikor
a jövõ hetet se tudom megtervezni.
Hegyi-Nyári

S
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VISSZHANG

A befogadó társadalomért
Szocialista hozzászólás a Fõvárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ ügyéhez
Lapunkban már többen, többször megszólaltak a Szentkirályi utcába tervezett, Fõvárosi Roma Kulturális Központtal kapcsolatban. Ezúttal a kerületi szocialisták kértek és kaptak lehetõséget arra, hogy kifejthessék véleményüket az ügyben.

J

ózsefváros fejlõdése, s az
itt élõ cigány közösség
tisztességes életkörülménye akkor lesz fenntartható,
ha kerületünkben valódi befogadó társadalom alakul ki.
Ezt akkor érhetjük el, ha gondoskodunk róla, hogy szûküljön Józsefvárosban a társadalmi szakadék. Ezt segíti
például a Magdolna-negyed
Program. Szociális városrehabilitáció, közösségépítés és
14

–fejlesztés, amelytõl egy cudar sorsú környék újjászületik. A Magdolna Napok, a
Magdi Fesztivál és a Tavaszmezõ-Mûvészkert civil összefogás megmutatták, hogy kiváló helyi közösség mûködhet a józsefvárosi cigányság
nagy részének otthonát jelentõ Magdolna-negyedben is.
Meggyõzõdésünk, hogy a
Magdolna-negyed Program
2010. utáni folytatása, 3. sza-

kaszának támogatása és fenntartása a roma-nem roma
együttélés egyik kulcsa. Az
együttélés hasonlóan fontos
része, a halaszthatatlan szociális városrehabilitáció megkezdése a Diószeghy Sámuel
utca környékén is.
A cigányság emberi méltóságának a kultúra és a mûvészet
eszközein keresztül történõ újrafogalmazása égetõen lényeges feladat. Ennek érdekében
támogatjuk, hogy a Fõvárosi
Roma Oktatási és Kulturális
Központ létrejöjjön, és Józsefvárosban valósuljon meg. Érdemi hozzájárulás lesz e célhoz a Szentkirályi utcai központ is.
Horváth Csaba, fõpolgármester-helyettes egyeztetést
tartott a fõvárosi központról,
amelyre az érintett civil szervezeteknek és a Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében
Kocsis Máté és Takács Gábor
alpolgármestereknek küldtek
meghívót. Az egyeztetésre számos közéleti személyiség is
meghívást kapott. Molnár
György, az MSZP Józsefváros
elnöke kezdeményezte, hogy a
központ létrehozatalára biztosított 900 millió forintos felújítási támogatás több célra is felhasználható legyen és a fõvárosi központ más a Józsefvárosi
Önkormányzat által felajánlott
helyen történõ elhelyezésének
mérlegelésére is kerüljön sor.
Az egyeztetésen a Fõvárosi
Cigány Önkormányzat és számos civil szervezet támogatta a
fõvárosi központ Szentkirályi
utcai megnyitását.
A Fõpolgármesteri Hivatal
szakértõi a kivitelezhetõség
vizsgálata során a Józsefvárosi
Önkormányzat által felajánlott
alternatív helyszínekrõl azt állapították meg, hogy a Központ a rendelkezésre álló pénzbõl egyikben sem megvalósítható. Ezután a Fõvárosi Közgyûlés megerõsítette, hogy a
központ a volt Dekoratõr Iskola épületében valósul meg.
Biztos, hogy heteket, hónapokat, akár éveket is lehetne

tölteni az ideális helyszín keresésével. Nincs olyan közéleti
ügy, amelyet ne lehetne tovább
finomítani, csiszolni. Itt azonban ez luxus, amelyet nem engedhetünk meg magunknak.
Többet mulasztunk a tehetetlenséggel, mint azzal a kompromisszummal, amelyet meg
kell kötni annak érdekében,
hogy mielõbb megnyílhasson a
Roma Oktatási és Kulturális
Központ. Ennek része, hogy
miközben elfogadjuk a Szentkirályi utcát, amely a Cigány
Háznak is méltó otthona lehet,
e forrásokból támogatjuk egy
civil roma kulturális létesítmény kifejlõdését a Tavaszmezõ-Mûvészkert területén. Ez
minden józsefvárosi állampolgár érdeke.
Komássy Ákos
országgyûlési képviselõjelölt
MSZP Józsefváros

Tisztelt Szerkesztõség!
Nyugdíjas társaimmal egyetemben nagy örömmel vettük,
hogy a nagyfuvaros utcában
szociális bolt nyílt. A nyitás
utáni harmadik napon bementünk, hogy vásároljunk valamit, de próbálkozásunk kudarcba fulladt. A gyümölcsös rész
kicsi és elhanyagolt, nem friss
és drága, a mazsola nagyságu
eper 55oft (a piacon 398), aszott
krumpli, zöldség és sárgarépa
az nincs. Tele van viszont drágábbnál drágább mosóporral,
és amitõl nagyon kiakadtam,
italválaszték az van bõven, egy
egész fali polc tele van italokkal.
Kérdezem én, minek? Egy szociális boltban ital-ital hátán, ez
nem szociális bolt, hanem szociális kocsma. Tudom, hogy fûteni kell némelyik embert, de
azért ez felháborító.
Senki nem néz utána, hogy
mi az, ami szociális boltként
mûködik? Köszönöm, hogy füstölgésemet meghallgatták.
Maradok tisztelettel: Ráczné
Grosz Mária, Népszínház utca.

VISSZHANG

Borozó Budapest
Holnap Kiadó „Mesél a város” sorozatának harmadik tagja
Buza Péter „Borozó Budapest” címû könyve részletes
krónikáját adja a bor elõállításának, kereskedelmének, fogyasztásának fõvárosunk területén, a legrégibb idõktõl
szinte napjainkig.
Nem kisebb szellem segítségével vezet be a bor méltatásába, mint Hamvas Béla, akinek
A bor filozófiája címû esszékötetébõl gyakran idéz. Ahogy
más hazai történelmi munkák,
Búza Péter is a rómaiakkal kezdi, hiszen Pannónia provincia
szõleit légionáriusok is gondozták. Már a honfoglaló magyarok ismerték a török „bor”
szót, itták is a nedût bõségesen,
még Géza nagyfejedelem felesége sem tartott mértéket.
Nemcsak a jogalkotás, de a régi
családnevek is tükrözik a bor-

A

ral való foglalatoskodást. A
szerzõ kiemeli a szerb lakosság
szerepét, nem hallgatva el az
ellenük való, 1705-ös, kurucok

által elkövetett atrocitást sem.
Megismerjük a kadarka históriáját, a filoxéra és az ingatlankereskedelem szõlõtarló évtizedeit. Elvezet minket a régi borok és borászok világába,
külön fejezet ír Mayerffyrõl, Jókairól, majd területileg veszi
sorra a régi bortermõ, -mérõ
vagy árusító helyeket, hangsúlyozva az egykori „adóvonal”
szerepét. Családtörténet és
szakmai múlt váltakozik a lapokon, megismerjük a pezsgõ
és a szódavíz hiteles történetét,
hosszan foglalkozik a fröccs,
mint hazai specialitás megszületésével. Beszámol az egykori
szállítási nehézségekrõól, amelyek sok fejfájást okoztak az eladóknak. A monarchia idején,
a késõbb oly rémes hírnevû sziléziai kisvárosban, Auschwitzban minden második házban
magyar bort mértek! Rengeteg
egykori metszet, plakát, családi

Még egyszer a szociális boltról
apunkhoz több telefonhívás és olvasói levél érkezett a nemrégiben megnyílt
Nagyfuvaros utcai szociális
bolttal kapcsolatban. Azért,
hogy az elhangzott problémák valódiságáról meggyõzõdjünk, s a valós hibákat feltáró észrevételeket akár a Józsefváros újságban, akár az
érintettekkel közölhessük, ismét ellátogattunk a Magosz
boltjába. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az ünnepélyes
megnyitót követõen, egy átlagos hétköznapon el tudnánke intézni egy kisebb bevásárlást a Nagyfuvaros utcai üzletben úgy, hogy elégedetten
távozzunk, mind az áruk minõségét, mind az elköltött
pénzt illetõen.
A boltba belépvén, rögtön
megakad a szemem egy szép
nagy, hetven forintos karalábén, amelyet azonnal magamhoz is veszek. Panaszosaink
gyakran érveltek azzal, hogy a

L

Teleki téri piac olcsóbb az új
üzletnél. A fiatal eladók szerint
azonban, akikkel beszélgetni
kezdek, azt mondják, egy boltnak, nem célja - így a
Magoszénak sem -, hogy felvegye a versenyt a teljesen másfajta árusítási formát képviselõ
piaccal. Ezzel együtt kijelenthetjük - mert elsétáltunk, és
megnéztük a Teleki téren is - a
karalábé árával bizony vetélkedhetnének, s valószínûleg
nem is maradnának alul. De
nem nevezhetõ drágának befõzési akcióban a meggy 140 forintos kilónkénti áron, a dinnye
kilója 99-ért se. A karfiol is fele
a nyitás napján feljegyzett, 360
Ft-os árnak, azaz június 24-én
már éppen 180 Ft volt kilónként. Az eladók szerint a vevõk
szemléletével van a baj, illetve
talán a fejekben a szociális bolt
kapcsán kialakult téves elképzeléssel, miszerint egy ilyen
üzletben mindenhez filléres
áron hozzá lehet jutni. Mint az

árusok mondják, a Gyermelyi
tésztát, a Gösser sört vagy a
Milka csokit õk sem kapják olcsóbban a nagykereskedõtõl.
Bár ez utóbbiból egy tábla náluk 230 Ft-ba kerül, míg egy
népszerû élelmiszer-áruházlánc boltjában 265 Ft-ért látták
ugyanazt a csokit - fejtik ki a fiatalok, alátámasztván, hogy a
többi, nem õstermelõtõl származó árut sem adják drágábban, mint másutt.
A MAGOSZ hálózatán keresztül zöldség- és gyümölcsféléket, tej- és húsipari terméket, tojást, lisztet, búzadarát,

fotó teszi valódi albummá a kiadványt, varázsolja kellemessé
lapozgatását.
Természetesen Józsefváros is
szerepel a mûben! Már 1870ben híres volt Hausner József
nagybani borüzlete a mai
Bródy Sándor utca 7. számú
házában. Az elsõ világháború
után a kerület lesz a borraktárak és kereskedõcégek fõvárosi
bázisa. Hat évvel ezután, szüretkor három iskolai szünnapot engedélyeznek „a fõváros
azon kerületeiben, ahol a lakosság nagy része szõlõmûveléssel foglalkozik” - így a Józsefvárosban is. Részletesebben olvashatunk Deák Sándorról, akit több szál is kötött a kerülethez. Amatõr hajtó volt az
ügetõn és pincér, majd tulajdonos a késõbb róla elnevezett
Deák Kávéházban. Ma Stex
Alfréd a hely neve, az ügetõt is
lebontották…
„Régvolt szõlõskertek élõ
öröksége” - ez a könyv alcíme,
és ezt a gazdag örökséget sikerül átadnia az olvasóknak.
Róbert Péter

mézet tudnak olcsóbban beszerezni.
Ezeket a Magosz által, központilag megszabott árakon teszi ki a polcokra. Ami árut kapnak, az általában el is fogy, nagyon népszerû például a házi
disznósajt. A nyitást követõ
idõszakban azt próbálták meg
felmérni, hogy a különbözõ
termékekbõl milyen mennyiségre van igény. Az ott jártunkkor is majdnem üres húspolc
azt bizonyítja, hogy e termékekbõl bizony többet kell a jövõben rendelniük.
Az eladók is találkoztak elégedetlenkedõkkel, de mint
mondják, nem ez az általános.
Ezt tapasztaltuk mi is, hiszen a
vevõk szerdán, a déli órákban
is egymásnak adták a kilincset,
szinte idõ sem maradt arra,
hogy szót váltsunk. S a sikerre
mi lehet jobb, bár szomorú bizonyíték, hogy az ajtóra már
kiragasztották, az elsõ, térfigyelõ kamera által készített felvételt egy fiatalemberrõl, alatta
a felirat: Lopás miatt kitiltva!
kovács
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TANÁCSADÓ

A fuzárium és a tájékoztatás
A

rendszerváltozás húszéves évfordulóján sokszor még mindig úgy érzem,
hogy a tömegtájékoztatás, a
„fõilletékesek” kommunikációs szokásai - a kivételektõl eltekintve - a pártállami idõk
szintjén rekedtek meg. Emlékszem, amikor valami „gebasz” történt, az elsõ reakció
mindig a nagy hallgatás volt.
Amikor aztán már muszáj
volt megszólalni, jött a nyugtató, csitítgató kommunikáció: hát igen, van itt egy kis

baj, de urai vagyunk a helyzetnek, megoldjuk, és persze,
egészségre nem ártalmas.
Ez jutott most az eszembe a
hónapok óta tartó fuzáriumügy kapcsán. Amikor egy kislány riasztó hormonális változásaiért egy orvos ezt, a gabonafélékben elõforduló toxint
tette felelõssé, mindenki tiltakozott. Az állami illetékesek és a
fõ „gabonaügyi” vezetõk tévében, rádióban, újságban hangoztatták, hogy nincs gond a
gabonával, folyamatosan mérik

TANÁCSADÓ

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének álláspontja szerint „az eddig tapasztaltak alapján, a gyártói reakciók
és a fogyasztók tájékoztatása azonnali és megfelelõ. (…) A felelõsen és a fogyasztók egészségét szem elõtt tartó gyártók már
megtették és megteszik a szükséges intézkedéseket. Azzal, hogy
egyes termékeket kivonnak a forgalomból vagy bevizsgáltatnak,
a fogyasztók bizalmát erõsítik.”

A szúnyogcsípés–allergiáról
öntõen gyermekkori betegség a szúnyog
nyálában lévõ fehérje természetû anyagokkal szemben kialakuló allergia. Általában akkor
szokott felmerülni, ha a csípés helyén 2-3 cm-es
vagy annál nagyobb duzzanat, pír észlelhetõ,
amely akár napokig is fennáll. Ez a szülõk számára ijesztõ lehet, fõleg ha a szemhéjakat érinti
és a gyermek a szemét sem tudja kinyitni.
Ritkábban láz követi a gyulladást, amelyet gyakran fertõzésnek vélnek. Mindazonáltal a csípés helyén kórokozók is megtelepedhetnek, így adott
esetben a baktériumellenes kezelés indokolt lehet.
A diagnózis a klinikai tünetek alapján történik.
A szúnyogcsípés okozta allergia jóindulatú betegség felnõttkorra spontán gyógyulás várható
szinte minden esetben. Az ismétlõdõ csípések egyfajta oltásnak felelnek meg, a gyermek immunrendszere ennek során tanulja meg a panaszt okozó fe-

D

Fecskecsend és szúnyogroham
Amikor megszokott kerti bóklászásaim során a csendre figyeltem fel,
észrevettem, hogy üresek a fecskefészkek, néptelen a tavaly még hangos ereszalja. Az igazi okokról
azonban fogalmam sem volt, és egy
rövid jegyzetben bele is keseregtem
a világba a fecskék hiányzását.
16

Azóta szakértõk értekezéseit
böngészem, akik az õszi hidegfronttal és a felmelegedéssel magyarázzák a fecskepusztulást. Növekszik a Szahara területe, egyre
nagyobb erõfeszítés átrepülni a kietlen területeket, s bizony a mágneses erõvonalakkal is baj van,

a szükséges értékeket, mindenki megnyugodhat, nincs veszély.
Tény azonban, hogy a gyerekorvosok felfigyeltek arra,
hogy az utóbbi idõben - fõleg a
vegetáriánus étrenden élõ - gyerekeknél korai ivarérés tapasztalható. A probléma, már ha
van, tehát nem új keletû, évekkel ezelõtt is szóltak már – a
mostanra elõbányászott - híradások a gabona nagymértékû
fuzárium-fertõzöttségérõl. Eddig azonban, úgy látszik, mûködött a „klasszikus” tájékoztatási

módszer, a nagy hallgatás.
Nemrégiben azonban mégiscsak robbant a bomba, s ezzel az
ártalmatlanság utolsó bástyája
is megdõlt: elõször egy malom
által elõállított lisztet, illetve az
abból készült termékeket vonták vissza a boltokból, majd egy
ismert cég egy bizonyos tésztafajtáját vették le a polcokról.
Mikor kollégámnak megemlítem, hogy mirõl írok, õ is hozzászól a témához: valahol azt
hallotta, hogy talán ez az egész
ügy csak egy mûvi cirkusz, s
nem véletlenül az aratás idõszakára idõzítették a fõ attrakciókat. Ily módon el lehet érni
akár azt is, hogy a hazai gazdáknak olcsó árat kínáljanak az
idei gabonatermésért - már ami
abból a jégesõk és az ár után
megmarad…
A végsõ következtetés és ítélet legyen az Olvasóé, jelentem,
én elvesztem a tömegtájékoztatás útvesztõjében.
Kovács Orsolya

hérjéket különösebb gond nélkül elviselni.
Milyen tanácsokat érdemes
mégis megfogadnunk csípés
esetén? Ne vakarózzunk, mert
ez fokozza a viszketést és a
duzzanatot. Alkalmazzunk hûsítõ borogatást! Pár napig vény
nélkül kapható antihisztamin hatású tabletta enyhíti a tüneteket. A szúrcsatornát és környékét tilos olyan kenõccsel, krémmel bekenni, amely légmentesen elzárja azt, ez ugyanis befertõzõdéshez vezethet. Láz esetén mindenképpen forduljunk orvoshoz, hogy el tudjuk különíteni az allergiát a fertõzéstõl. A
szem környékének helyi kezelése különös óvatosságot igényel.
A csípés helyén alkalmazott hydrocortison tartalmú tejemulzió
jó hatású lehet. Ne aggódjunk! A csípések kapcsán kialakuló tünetek bár kellemetlenek, a természetes gyógyulás folyamatát
jelzik.
Dr. Söjtöry Hajnalka, allergológus, JESZ

nem szolgálnak pontos iránytûkként a hazautazó madaraknak. Sokáig azt hittem, hogy a magam
nyavalyája az egész, most már látom, hallom, hogy mindnyájunké.
Ha nincsenek fecskék, elszaporodnak a szúnyogok – lám, minden
mindennel összefügg. Ha elszaporodnak a szúnyogok, emelkedik a
békák száma, hiszen tálalva az eleség, csak kuruttyolni kell hozzá.

Az idei nyáron szúnyogrohammal
és zajártalommal kell számolni, valahány víz partjára telepedik a
nyaralni vágyó.
Én idõben szóltam, amitõl persze nem lesz fecskemuzsika a magyar légtérben. Viszont vörösre
duzzadt szúnyogcsípés az lesz, dögivel. Ki gondolta volna, hogy ezt
is a globális felmelegedésnek köszönhetjük?
H.I.

Budapest

NYÁRI FESZTIVÁLOK PROGRAMAJÁNLÓ
Nyár a Lánchídon - június 27-tõl július 19-ig
A nyár legmelegebb hétvégéin a Lánchídon ismét a gyalogosoké, bámészkodóké, szórakozni vágyóké,
vásárosoké és leginkább a mûvészeké lesz a fõszerep. Délelõttönként 11 órától a hazai komoly- és világzenei élet ifjú tehetségei mutatkoznak be, és gyermekelõadásokat tekinthetnek meg a hídra látogatók.
Minden hétvégén 16 és 22 óra között mutatkoznak be a legkiválóbb zenészek és mûvészek a Lánchíd budai és pesti hídfõjénél. Pestrõl Budára vagy Budáról Pestre átsétálva, magyar kézmûvesek és népi iparmûvészek portékáiból válogathatnak, vásárolhatnak az érdeklõdõk. www.fesztivalvaros.hu/nyar2009/

Budapest

Budapesti Nyári Fesztivál - június 6-tól augusztus 30-ig
A Budapesti Nyári Fesztivál 2009-es programjaiban az operától
a meseszínpadig, a jazztõl a prózai bemutatókig minden mûfaj
megtalálható. A fesztivál hat helyszínén több mint száz programmal várják a látogatókat:
Városmajori Szabadtéri Színpad, Garden étterem: Gyermekelõadások, prózai- és zenés darabok, színházi ebédek és vacsorák.
Margitszigeti Szabadtéri Színpad: operák, musicalek, nagykoncertek.
Víztorony és Margit terasz: a Margitszigeti Színpad történeti kiállítása, könnyûzenei, és latin táncos estek.
Interaktív-meseszínpad (Margitsziget): mesék interaktív feldolgozása elõadókkal.
Szent Mihály kápolna: Szentmise, Bibliai mesék és történetek gyerekeknek.
Szent Margit kolostor-romok: reneszánsz történetek, játékok, élõzenével, tánccal
www.szabadter.hu/

Visegrád

Visegrádi Palotajátékok – július 10-tõl 12-ig
„Az Úr 2009. esztendejében, július havának
második hetében 10.
napján fényes ünnepség veszi kezdetét a visegrádi királyi palotában. Úgy, mint 1335ben, a magyarok királya Károly vendégül látja a csehek királyát és
ennek fiát, a morva õrgrófot, a lengyelek királyát, bajvívó vitézeiket és díszes kíséretüket.
Érkezik még számtalan nemes Magyarországból és más országokból, hogy tanúi lehessenek a királyok találkozójának és a lovagi tornának, ahol a legnemesebb, legvitézebb bajvívók vesznek részt.”
A Visegrádi Palotajátékokon változatos mûsorokkal szórakoztatják a nézõket. Kicsik és
nagyok egyaránt választhatnak kedvükre valót, lesz lovagi torna, íjászverseny, középkori
labdajáték, királyi borudvar és lakoma, valamint középkori vásár, és komédiások.
www.palotajátékok.hu

Ördögkatlan

II. Ördögkatlan - Bárka-Baranya Összmûvészeti Fesztivál Kisharsány, Nagyharsány, Palkonya - augusztus 5-tõl augusztus 9-ig
Színház, koncertek, kiállítások, gyerekprogramok, mûhelyek, jó bor és még sok
minden más Kisharsányban, Nagyharsányban és Palkonyán idén második alkalommal az Ördögkatlan Fesztiválon.
„Miért is csináljuk mi ezt az
egészet?...Miért? Az biztos,
hogy nem a pénzért. (Ez
manapság nem hihetõ,
ezért nem is bizonygatom,
elég, ha mi tudjuk.) Nem is
hírért, dicsõségért. (Tán
egy kicsit azért is, de csak
egy kicsit.) Nem is a Bárkáért, a faluért, a városért? De igenis, azért is.” - mondja Bérczes László - a Bárka mûvészeti munkatársa, a fesztivál fõszervezõje.
A rendezvény védnökei: Törõcsik Mari és Cseh Tamás. Díszvendégek: Alexander Balanescu, Tarr Béla, Mûvészetek Völgye, Vajdaság, Chris Potter.
Ördögkatlan jó borokkal és táncosokkal: www.ordogkatlan.hu
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POSTALÁDA
bok vezetõit, akik mindent megtettek
azért, hogy jól érezzük magunkat. A változatos és igen bõséges étkezés, a tisztára
varázsolt, hangulatos faházak és a felújított, újjávarázsolt strand mindannyiunkat jókedvre derített.
A nagyon gyorsan eltelt napokat jó
Az olvasói leveleket szerkesztve és rövidítve hangulatú, fergeteges záróest követte,
közöljük, a levélírók véleményének tisztelet- amelyen táncot járva megígértük egyben tartásával. A megjelent levelek nem min- másnak, hogy augusztusban újra találkodig tükrözik a szerkesztõség álláspontját.
zunk.
Rosta Károly
a Reménysugár Klub tagja,
egy a sok nyaraló közül

Olvasói
levelek

Tisztelt Szerkesztõség!

últ évben már írtam önöknek a
Práter u.6-8 sz. alatt lévõ építkezés ügyében, ahonnan a tiszta vizet a
csatornába folyatták. Az önök segítségével elértük, hogy megszüntették.
Egy hónapja vettük észre, hogy a vizet
ismét szivattyúzzák, de most a Nap utcai
oldalra vezetik a csatornába. Az építkezés fél éve leállt. S.O.S. segítséget kérünk!
Tudni szeretnénk, hogy ezt ki rendelte el
megint. A környezõ házak alól folyamatosan szívják ki a vizet.
Félõ, hogy tényleg meg fognak süllyedni a házak, nem beszélve a tiszta víz pazarlásáról.
Üdvözlettel:
Tóth Péterné
Práter u. 9.

M

Sikeres tábornyitás
Káptalanfüreden
M

egkezdõdött az üdülési, nyaralási szezon a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott és felügyelt
üdülõben, Káptalanfüreden. Az elsõ,
június 8-ától 13-áig tartó turnusban
mintegy százhúsz nyaralóvendég nyaralt és pihent.

Az Õszirózsa Gondozó Szolgálathoz
tartozó intézményekbõl, a kerületi nyugdíjasklubokból érkezõ vendégek jól érezték magukat, a tábor vezetõi és a klubok
képviselõi által összeállított programokon, sportjátékokon, kirándulásokon sokan részt vettek. Bár az idõjárás nem
mindig kedvezett, hiszen a Balaton vize
fürdésre még igazán nem volt alkalmas,
és egy szerda esti felhõszakadás még a
tervezett szalonnasütést is elmosta, de ez
senkit sem zavart.
Kirándultunk Balatonalmádiba, megtekintettük Badacsony nevezetességeit,
megcsodáltuk az északi part szépségeit, a
meseszép szõlõültetvényeket.
Külön köszönet illeti a tábor és a klu18

Tisztázzuk!
atvanhárom éve születtem a
Bródy Sándor utcában, és azóta is
itt élek. Józsefváros Palotanegyedében
laknak a barátaim, ismerõseim, itt járok
vásárolni, innen hívok szerelõt, ha elromlik valami a lakásunkban.
Az önkormányzatról általánosságban
beszélünk, belemosva az országos politikai eseményekbe. Elfelejtkezünk arról,
hogy a parlamenti választás és az önkormányzati választás nem egy idõpontban
van. Elfelejtjük, hogy a parlament csak az
országos ügyekkel foglalkozik, közvetlen
lakókörnyezetünk ügyeit az önkormányzat intézi. Ezért aztán sokszor kérünk
számon olyan dolgokat az önkormányzaton, melyekben egyáltalán nincs hatásköre, máskor közömbösen megyünk el események, döntések mellett, melyekben itt,
a közvetlen lakókörnyezetünkben hallathatnánk véleményünket. Elfelejtjük,
hogy az „önkormányzat” szó nem azt jelenti, hogy különbözõ tisztségviselõk a
fejünk felett intézik az ügyeket, nem kevés esetben ellenünkre és kárunkra, hanem éppen fordítva, mi intézhetjük megbízottainkon keresztül saját életünket,
közvetlen lakókörnyezetünk ügyeit.
Én is ezt tettem mindaddig, amíg a
Pollack Mihály téri mélygarázs körüli
botrány kirobbantása kapcsán meg nem
ismertem iratokat, jegyzõkönyveket, nem
voltam kénytelen dátumokat egyeztetni.
Errõl az ügyrõl most csak annyit, hogy
kezdete még a Kálvin téri üvegpalota
építésének idejére nyúlik vissza. Az önkormányzat sorozatos törvénysértéseket
követett el, a már most látható anyagi kár
hatalmas, és valószínûleg még növekedni fog, amit nekünk, az itt lakóknak kell
majd kifizetnünk.
Közben a Bródy Sándor utca adott szakasza még nincs is forgalomba helyezve,
mivel az útburkolat, a csatornázás, az
alapozás körül súlyos gondok vannak.
Teljes mértékig jogos az emberek felháborodása, és az igény, hogy az önkor-
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mányzat állítsa helyre mindazt, amit itt
tönkretettek.
Az iratokból egyértelmûen kiderül,
hogy minden döntés, szerzõdéskötés,
megállapodás pontosan idõzítve az önkormányzati választások elõtt megtörtént. Egy MSZP-SZDSZ többségû képviselõ-testület jóváhagyásával.
Az önkormányzati választások után
azonban egy FIDESZ többségû testület
született. Mit tettek, mit tehettek eddig
ebben az ügyben?
Elsõsorban feltárták a törvénytelenségeket. A szövevényes szálak miatt ez
majdnem egyéves munkába került. Az
egész ügy olvasható az önkormányzat
honlapján, a 2009. június 17-ei ülés elõterjesztései között. Megpróbálják csökkenteni az anyagi veszteséget tárgyalásokkal,
alkudozásokkal, esetleg perekkel.
De a legnagyobb gond a károk helyreállítása, amihez pénzügyi fedezetet kellene elõteremteni, hiszen a mélygarázst
építõ és birtokló ciprusi cég természetesen már nem létezik, éppen úgy, mint a
Bródy Sándor utcát építõ és arra öt éves
garanciát vállaló magyar cég sem. Tehát
nincs kin behajtani az okozott kárt.
A mélygarázs-botrány kapcsán más
ügyekkel is találkoztam, amelyek hasonló problémákat vetnek fel. Miért van
olyan borzalmas állapotban a Krúdy
Gyula utca, miért életveszélyes sötétedés
után végigmenni az Ötpacsirta utcán? De
sorolhatnám a kétes ügyeket, melyekkel
találkoztam.
Tisztázzuk! Amikor mindez elkezdõdött, akkor a jelenlegi FIDESZ képviselõk
egy része az önkormányzat közelében
sem járt, vagy éppen gimnáziumi, egyetemi tanulmányait végezte.
Példaként említhetném a jelenleg legismertebb nevet, dr. Kocsis Máté alpolgármestert, aki harmincas évei elején jár, és
aki Csécsei Béla polgármester betegsége
miatt jelenleg vezeti a kerületet. Amikor
a mélygarázs építésével kapcsolatos elsõ
döntés megszületett, õ még valóban
egyetemista volt. Most mégis rá és kollégáira hárul a feladat, hogy ezt a szeméthegyet elhordják, a mások által okozott
károk helyreállításához szükséges pénzt
elõteremtsék.
Nem helyes, ha a tûzoltókat hibáztatjuk, mert leégett egy ház, miközben megmentettek egy lakónegyedet, és nem pedig a tûz okozóját.
Mert nincs önkormányzat csak úgy, általában. Vannak ugyan pártok, de legfõképpen emberek vannak, lelkiismeretesek és felületesek, tisztességesek és korruptak, szorgalmasak és lusták, igazak és
hazugok.
Dékány Endre
Nyug. Zeneakadémiai docens

SPORT
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SZABADIDÕ

Napfény táncest

agyományaihoz híven
színes, mozgalmas táncgálával búcsúztatta az idei szezont a Napfény Táncstúdió. A
sikeres táncgálán azon táncok
szerepeltek, melyet az iskolában tanítanak: pl. standard
(Angolkeringõ, Tangó, Bécsi
keringõ. Blues, Quickstep,
Slowfox) és latin amerikai táncok (Samba, Rumba, Cha-chacha, Paso doble, Jive) kubai
salsa, orientális tánc, és élõ
djembe dobzenével kísért afrikai tánc. A gálamûsorban az
összes korcsoport fellépett a
kezdõtõl egészen a verseny-
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táncos szintig, így a három és
fél órás táncgála igazi karneváli hangulatba torkollt - a nézõk
és a táncosok nagy örömére.
A Napfény Táncstúdió három
éve mûködik a Nagyvárad téren. Gyermek és felnõtt társastánctanítás a fõ profilunk, továbbá nagy hangsúlyt fektetünk
a swing, orientális tánc, salsa, afrikai tánc, salsa aerobic és
pilates oktatásra - nyáron pedig
a gyermekek napközis táboroztatására - meséli a gálát követõen a tánciskola vezetõje, Fábián
Zsuzsanna. Minden évben megrendezzük szezon- és évzáró

Újabb sportsiker a BMF-en
Gaál Pál, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának másodéves hallgatója rendre dobogóra áll az országos gokartbajnokságokon. Idén minden alkalommal sikerült az elsõ három közé bekerülnie. A két kecskeméti versenyen 3. helyezést
ért el, legutóbb a Pannónia-Ringen pedig a 2.

táncmûsorunkat, hogy táncosaink megmutathassák, milyen tudásra tettek szert - táncpedagógusainknak köszönhetõen, akik
a Táncmûvészeti Fõiskolán sze-

helyet sikerült megszereznie. Az autó- és motorversenyzés náluk szinte családi hagyomány, hiszen édesapja 14 magyar bajnoki gyõzelmet tudhat magáénak. Az ifjabbik Gaál
2005-ben kezdte meg gokartos pályafutását a
CRG Gokart SE csapatában. Következõ megmérettetése július 12-én Máriapócson lesz,
ahol remélhetõleg ismét hasonlóan jó eredmény születik.

www.orczypark.hu
Nyáron is zajlanak a programok a megújult Orczy parkban!
A park programjait ezentúl a vadonatúj
www.orczypark.hu honlapon is követni lehet.
A jó idõben a parkba akár egy hétvégi piknikre is érdemes kilátogatni, vagy a gyereket elvinni a tó melletti játszótérre. A tóparti Csónakházban rendszeresen szerveznek rock-koncerteket,
tovább folytatódnak a Kreatív fesztivál programjai. Focipálya, mûfüves bérelhetõ pálya, kosárlabdapálya, futóösvény, teniszpálya várja a mozogni vágyókat.
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rezték diplomájukat és jelenleg
is oktatnak ott, valamint sikeres
szakmai-versenyzõi múltat tudhatnak maguk mögött.
ny

ÚJ RENDELÕ!
NAPFÉNYTERÁPIA REIKI
tanár
Az elsõ 25 jelentkezõ féláron.
Tel: 06-30-292-3472

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

OTTHON

Háziasszonyoknak

A levendula
agymamáink százéves ruhásszekrényeiben, komódjaiban ott
õrizgették a zizegõsre száradt, nyári
illatokat õrzõ levendulát, ami távol
tartotta a molyokat, rovarokat. A kolostorkertek gyógynövényei között
elõkelõ helyen szerepelt. A természetgyógyászok a levendulát elsõsorban nyugtató és görcsoldó hatása miatt ajánlják. Vízzel készült forrázata a
szívdobogást enyhíti, vérnyomást
csökkent, fejfájást és szédülést gyógyít. Olajából néhány cseppnyit a fürdõvízbe cseppentve nyugtató hatású,
enyhíti a reumás panaszokat. Csokorba köthetjük, vagy apróra vágva, a
napon megszáríthatjuk, illatzsákocskákba tölthetjük A levendula
megszárítva, potpuriként, tálban kirakva kellemes illatú, párnácskába,
zsákocskába varrva, ruhák, ágynemûk közé rakva friss illatot kölcsönöz. Rovarcsípésre is kitûnõ a forráKiss Éva
zata.

N

Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

Itt a kánikula!
agyon
fontos,
hogy a hõségben
megfelelõen legyünk
felöltözve. Szellõs, bõ,
lehetõleg természetes
anyagokból készült ruhában menjünk az utcára. Nem árt, ha hoszszú ujjú felsõt választunk, hisz a perzselõ
nap így nem éri közvetlenül bõrünket.
Hordjunk divatos szalmakalapot, világos fejkendõt, napszemüveget. Ne
feledkezzünk meg a bõséges folya-
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dékbevitelrõl
sem.
Legjobb a szénsavmentes ásványvíz, de
a forró tea is hatásos,
hisz gyorsítja a verejtékezést, így gyorsan
lehûti a testet. A jeges
koktélok is kitünõek,
de ha alkoholt tartalmaznak, akkor csak
mértékkel, fõleg az esti órákban fogyaszszunk. Napközben hideg vízzel frissítsük fel arcunkat, tarkónkra, homlokunkra hideg palackot szorítsunk,
ettõ hûvös érzetünk lesz.

Az úszás
nagy melegben a
legfrissítõbb sport,
akár uszodában, akár természetes vizekben végezzük. A legtöbb izmunkat
megmozgatja, mégis kicsi
a sérülés és a túlterhelés
veszélye. Gerincbántalmakban szenvedõknek,
illetve baleseti rehabilitáció során szokták javasol-
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ni. A felhajtóerõ csökkenti a testre nehezedõ súlyt,
így kíméli az izületeket.
Túlsúlyos, illetve mozgássérült személyeknek
is ajánlott, mert a gerincoszlopra és a csontozatra
kisebb terhet rak. Sokan
idegnyugtatás céljából
úsznak, ami különösen
csendes, természetes állóilletve folyóvízekben érhetõ el.

Keselyleves és májropogós

ve, együtt fõzi tovább. A levese így már majdnem kész,
csak a tejet kell hozzáönteni, s forralni egyet az egé- Keselylevest fõzött-e már, szomszédasszony?
szen, s már tálalhatja is. Nézze meg a színét, kesely az
- Attól függ, hogy maga mit ért keselylevesen, Takácsné!
a javából, az íze, meg egyszerûen isteni!
- Egyszerû portéka, a nagymama kapcsos receptkönyvébõl való. Az a -A májropogósra azért vagyok kíváncsi, mert a legtöbb
lényege, hogy mire tányérba meregeti, olyan színe lesz, mint a falu háziasszony kõkemény szeletet produkál.
legszebb kesely lovának, innen a neve. Különösebben bevásá- Átdarál fél kiló sertés- vagy marhamájat, egy
rolni se kell hozzá, ami kell hozzá, nagyrészt összenagy fej vöröshagymát, öt deka lisztet,
szedhetõ otthon, s mégis remek leves kerekedik betíz deka zsemlemorzsát, 2 zsemlét, 5
lõle.
tojást, sót, borsot, majorannát rak a
- Látja, ez tetszik nekem, nem a neve. Már dikkeze ügyébe, és persze olajat a sütéstálhatja is.
hez. Evõkanálnyi olajon megdinszteli
- 15 deka szárított lebbencstészta, ugyananya felvágott hagymát, összegyúrja a
nyi füstölt szalonna, két fej vöröshagyma,
darált-májas zsemlével, a fûszerekszûk fél kiló krumpli, és egy fél liter tej kell
kel meg négy tojással, s ha túl lágyra
hozzá. Felkockázza a szalonnát, kiolvasztja, s
sikerül, zsemlemorzsát szór bele. Fasírtszépen megfonnyasztja rajta a finomra vágott
szerû lepényeket formál belõle, s az ötödik
vöröshagymát, hozzáadja a meghámozott, kockákra vágott
tojással, liszttel és zsemlemorzsával bepakrumplit, s bõ fél liternyi vízzel felönti, s megsózva addig fõzi,
nírozza, s bõ forró olajban kisüti. Egy fej
míg a krumpli puhulni nem kezd. Egy másik edényben szárazöldsaláta, vagy szeletelt uborka kíséretézon megpirítja a lebbencstésztát, s a félig fõtt burgonyára öntben tálalja, s bezsebeli a bókokat.
H.I.

RECEPT

Fõzzünk, vagy hideget együnk?
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MOZAIK

Rendõrségi hírek
Július 1-jén rablás történt a fõváros VIII. kerületében. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy méregzöld színû, rövid ujjú pólót, kékszínû baseball sapkát, kékszínû farmernadrágot viselõ, körülbelül 170-175 centiméter magas, átlagos
testalkatú, kissé pocakos férfi lépett be egy, a Kerepesi úton
található töltõállomásra. Feltehetõen fegyverrel megfenyegette az ott dolgozó alkalmazottakat és a bevételt követelte. Miután a sértettek eleget tettek a felszólításnak, a támadó a készpénzzel együtt elmenekült a helyszínrõl. A bûncselekmény
elkövetése során lövés, személyi sérülés nem történt.
A Budapesti Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Fõosztály
Rablási Osztálya munkatársai megtették a szükséges intézkedéseket az elkövetõ kézre kerítésének érdekében.
**************

A Belvárosi Bûnügyi Régió nyomozást rendelt el ismeretlen
tettes (egy 40-45 év körüli férfi) ellen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy június 30-án hajnalban a VIII. kerületi
Osvát utcában bántalmazott egy férfit, majd a sértett zsebébõl
pénztárcáját és készpénzét eltulajdonította.
A középkorú férfit a VII. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai fogták el, a férfi ellen elfogásakor elfogatóparancs
volt érvényben. Az ügyben a további eljárást a Belvárosi Bûnügyi Régió folytatja le.
**************

Örökké élni fog
enéje örökké élni
fog – ez a mottója a Michael Jackson
halálát követõen, a
rajongók rendelkezésére bocsátott, hivatalos honlapnak. A
www. michaeljackson.com – angol nyelvû oldalra mindenki
felteheti saját visszaemlékezéseit, és megoszthatja veszteségét
a többi rajongóval.
Mint ismeretes, a napokban elhunyt sztár éppen koncertsorozatára készülõdött, amikor szíve felmondta a szolgálatot. A
tervek szerint júliustól jövõ februárig 50-szer lépett volna
színpadra. Egyes vélemények szerint erre semmiképp sem
lett volna képes – legalábbis a boncolási jegyzõkönyv kiszivárgott részletei ezt valószínûsítik. A sztár állítólag ötven kilóra fogyott, és gyomrában ételt egyáltalán nem, csak gyógyszereket találtak.
Az elõzetes hírek szerint a család birtokán, Neverlandon
(„Sohaországban”) szeretnék örök nyugalomra helyezni.
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Budapesti Rendõr-fõkapitányság X. kerületi Rendõrkapitánysága nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen, aki június
30-án délben a X., Maglódi utcában, a 28-as villamos megállójában egy járókelõ arany nyakláncát - nyakáról letépve – eltulajdonította, majd a sértettet ellökte.
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy az elkövetéssel megalapozottan gyanúsítható egy 13 éves fiú, akit állampolgári segítséggel a Budapesti Rendõr-fõkapitányság munkatársai a helyszín közelében elfogtak. Az ügyben a további
eljárást a Dél-pesti Bûnügyi Régió folytatja le.
Forrás: www.police.hu

VICC-MUSTRA
– Hát te miért vetted
fel az én kabátom?
– Nem akartam, hogy
elázzon az öltönyöd.
************
– Jaj, doktor úr, nagyon beteg vagyok. Néha úgy érzem,
szeretnék véget vetni az életemnek.
– Na, na, ne hamarkodja el!
Bízza csak rám a dolgot!
************
A szomszédom megfogadta, hogy teljesen megjavul, le is
szokott a nõkrõl, az italozásról,
az éjszakai életrõl. Tisztességesen élt egészen az öngyilkosságáig.
************
Két régi barát találkozik.
Megszólal az egyik:
22

– Na, hogy ízlik a házasság?
– Nagyszerû! Újra 16
évesnek érzem magam!
– Tényleg?
– Ja! A wc-ben dohányzom,
és titokban iszom!
************
A kopasz megelégszik azzal,
hogy kollégái állandóan viccelõdnek, amiért kopasz. Egyik
nap egy kollégája hozzálép,
megsimogatja a fejét, s így szól:
Tisztára olyan a tapintása, mint
a nejem fenekének!
A kopasz: Igazad van! Tisztára olyan, mint a nejed fenekének!
************
A Tigris hosszú folyó, de az
Euf rátesz!

Michael Jackson háromszor is járt Budapesten. 1994-ben a
History c. albumához forgatatott videóklippet. 1996-ban
elõbb egy terepfelmérõ villámlátogatást tett, majd szeptemberben a History World Tour egyik állomásaként a Népstadionban koncertezett. 1994-ben járt a Bethesda-kórházban is.
Az egyik négyéves májbeteg betegnek, Farkas Bélának utóbb
kifizette 30 millió forintos életmentõ mûtétjét.
(freepress)

A gondolatok vámmentesek
Kevés vagy, mint Gyõzikeshow-ban a Goethe-idézet!
Nyugalom, a hosszú élet ritka!
Tegnap megmentettem egy nõt a nemi erõszaktól. Meggyõztem.
Nem mindegy, hogy ideális állapot vagy állapotos ideál.
Lófarkas kislány hasonló adottságokkal rendelkezõ hapsit
keres.
Az optimista úgy hiszi, hogy a létezõ legjobb világban él. A pesszimista
ugyanettõl fél.
Egyik feleségemmel sem volt szerencsém. Az elsõ elhagyott, a
másik nem.

REJTVÉNY
Magyarok cselekedetei

Aratáskor

Fúl automatizált lettem
yolcezerért házhoz szállítanak egy olyan elektronikus kütyüt, amibe egy olyan okos és modern
hapsi, mint én vagyok, egyetlen mozdulattal behelyezi
a karóráját, ami egy évtizeddel ezelõtt maga volt a királyság, és a kar mozdulatai révén húzta fel önmagát.
Nem kellett bele elem, nem kurblizta a dolgozó esténként, csak felkötötte a karjára, és amíg a portéka le nem
rozsdált róla - üzemelt.
Nos, azóta piszok nagyot fejlõdtünk, most itt
a szerkezet, amit
konnektorba kell
dugni,
belehelyezni az automata karórát, s a zseniális kütyü jobbra-balra billegtetve az órát, imitálja az egész napos
karmozgást, s a
szerencsétlen
karóra ettõl fel
lészen
húzva.
E T Mint én is, ekkoK
N
ra baromság halMI
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latán.
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Ha arra gondoH
EL
lok, hogy a kettõs
F
L
kütyü csak másJÓ
félszer kerül többe, mint a szimpla, akkor rohanok is, hogy befizessem, elvégre ebbe egyszerre két karóra helyezhetõ, hogy egész
nap bukfencezzen, s ez már majdnem maga a Kánaán.
Mondom a szomszédnak, hogy nálam mekkora a modernség, s erre kiröhög. Nézzem meg az õ szerkezetét, majd elámulok. Megnézem, s valóban magamon érzem az elámulás összes tünetét, hiszen a csillárja eddig tapsra kapcsolt,
most viszont ceruzaelemmel mûködik, s egy gombnyomásra tapsolni kezd, amire felkapcsolódik a villany. Van
egy pótszerelvény is hozzá, ebbe gombakkumulátor kell,
ez jelzi, ha a ceruzaelemes tapsolószerkezetben kimerül az
áram.
Hüledezek az ökörség eme szimfóniáján, de rátesz egy
lapáttal, s a csókosára hivatkozik, aki dzsojsztikkel irányítja a fûnyíróját, s nem a kertet nézi, ahol a szerkezet kanyarog, hanem a monitort az ölében, mert ez így frankó,
így üti meg a guta a szomszédját. A szomszéd bezzeg nem
adja fel, elektronikus faszénfújót használ, s le nem hajolna
a tûzhöz, hogy ráfújjon, inkább elugrasztja a kölyköt friss
ceruzaelemért, mert ha van szerkezet, nafta is kell hozzá.
Az egész sztori része az emberiség XXI. századi elhülyülésének, amiben te is, én is, õ is szereplõk vagyunk,
akik mindnyájan elfelejtkezünk az ésszerû és egyszerû
életvitel titkairól, s becumizzuk az elektronikus korszerûség vadhajtásait. Karinthy már a múlt században megírta,
hogy az automatizálás lényege: megnyomunk egy gombot, amire kiugrik egy másik gomb, ami ugyancsak megnyomható.
H.I.

N

VÍZSZINTES: 1. Borisz Paszternak /1890-1960/ Kazlak címû
versébõl idézünk Tellér Gyula fordításában.. Az elsõ rész. 12.
Egyik füzetbõl a másikba átír. 13. … mays; a kuko-rica rendszertani neve. 14. Regional Internet registry, röv. 15. A versidézet harmadik része. 17. Nyíltan, kertelés nélkül. 19. Rosszindulatú. 22. … királya; Edouard Lalo operája. 24. Karöltve. 25. Az EU parlament
fideszes tagja /Csaba/. 26. Zenész, tréfás szóval. 29. A klór vegyjele. 31. Elõtagként élet a jelentése. 32. Az Északi-tengerbe torkolló
német folyó. 34. Bent középen! 35. Valódi. 37. Osztály, idegen szóval. 39. A szélein ráz! 40. Budai gyógyfürdõ. 41. Enyim, tied, …; Jókai regénye. 43. Jótékonykodik, régiesen. 44. Csúszka, tájszóval. 47.
Szõlõ, olaszul /UVA/. 48. Királyi jelkép. 51. Nyílvesszõt lehet kilõni belõle. 52. Nem konnektorból kapja az áramot /pl. rádió/. 54.
Dunántúli tájegység. 57. Internet Security News, röv. 58. A Tiszába
„siet” Petõfi versében. 60. Fegyvert …; célba veszi /két szó/.
FÜGGÕLEGES: 1. A versidézet ötödik része. 2. Számközép!
3. Szintén. 4. …gráf; rétegfelvételeket készítõ röntgengép. 5. Irányadó arab kézikönyv szerzõje /Mahdi/ /ALOSH/. 6. A vele összetett
szóban környezetre utal. 7. Rõtvad. 8. A felületére, régiesen. 9.
Evangelical Assotiation for the Promotion of Education; evangélikus kiadóvállalat, röv. 10. A közelebbirõl, népiesen. 11. Építési törmelék. 16. Németországban játszó válogatott labdarúgónk /Imre/.
18. A versidézet hatodik, befejezõ része. 20. 16. századi spanyol
zeneszerzõ /Diego/. 21. Teher, gond. 23. Benne van a csávában! 27.
Odanézz! 28. A versidézet negyedik része. 30. Kórus zengi! 33.
Milliliter, röv. 34. Csokonai Vitéz Mihály verse. 36. Félig zárt! 38.
Szegély, németül /SAUM/. 39. A versidézet második része. 42. A
vanádium és az oxigén vegyjele. 43. Ügynök. 45. Magánhangzópár. 46. Etióp városka a Tana-tótól kissé nyugatra /ALEFA/. 49. …
arida /Szikkadt csontok/; Liszt Ferenc kései zongoramûve. 50.
Fénykép, olaszul /ritratto/; röv. 53. Ez a hosszabb idõszak /két
szó/. 55. Huzat, a zsargonban. 56. Elõtagként: új. 59. A –re rag párja. 61. Libabeszéd. 62. Morzsadarabka!
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség címére (1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: 08.28.
Június 9.-ei rejtvényünk megfejtése: Hatalmas nyár,/ hatalmas
nyarak!/ Hatalmas hajnalaidban/ mindenek meglátszanak.
Nyerteseink: Jolántai István 7632 Pécs, Eszék u. 5., Csernyák Mária
1094 Viola u. 19., Sike József 1055 Szenár Béla u. 3/a.
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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HIRDETÉS
Következõ lapszámunk augusztus 18-án jelenik meg.
A nyári szünetben, hetente kétszer, kedden és csütörtökön 10-tõl 15 óráig ügyeletet tartunk.
Ügyelet a szerkesztõségben: Július 6., 7., 9., 14., 16., 21., 23., 28., 30.
Augusztus 4-tõl a szokott munkarendben és nyitva tartással várjuk Olvasóinkat.
Kellemes nyaralást és jó pihenést kíván
a Józsefváros újság szerkesztõsége!
Nagy és Társa Húsbolt
Rákóczi téri Vásárcsarnok
Mûbeles virsli
Lecsókolbász
Sertés párizsi
Olasz felvágott
Löncs
Turista
Parasztkolbász

420.420.520.760.780.1.150.1.300.-

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

VJV Védõháló-Józsefváros Kft.
Gyorsszolgálat és karbantartás
VIII. Kálvária u. 22.
Telefon: 06-20-420-9508
06-1-313-1845
Apróhirdetés
ÚJRA MEGNYITJUK a CORVIN
ÁRUHÁZBAN
RUHASZERVÍZ
szolgáltatásunkat. Tel: 60-30-3582236
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: 06-309-446513
TÁRSASHÁZKEZELÉS teljes körû
könyveléssel, jogi háttérrel – Fürgevíz gyorsszolgálat – AranyAnker Kft. Tel.: 06-20-219-6255;
06-20-984-1149;
e-mail:
aranyanker@citromail.hu
ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zárnyitás-szerelés, hevederzár-szerelés, rácskészítés, lakatosmunkák,
stb. akár azonnal is! Tel.: 06-30961-3794

VÍZ – Gáz – Fûtés - Gázkészülék
szerelés, duguláselhárítás, ingyenes kiszállással. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel.: 257-3739, 06-30951-8862
TALÁL-LOM papír régiségbolt megvételre keres régiséget, képeslapokat, bélyeggyûjteményt, régi fotókat, aprónyomtatványokat. Telefon:
06/30-286-32,54, 06/1-784-97-19.
GALÉRIAÉPÍTÉS fából, fémbõl a
legolcsóbban. Minõségi munka garanciával, 10 éves tapasztalattal.
Tel.: 06-70-210-3539
ADOK 2 szoba komfortos, gázfûtésû, megvásárolható, önkormányzati
lakást, Pest környéki nyaralót kérek
2 szoba komfortos öröklakást. Tel.:
06-30-447-0906
80 NM-ES társasházi, újszerû, világos, utcai lakás eladó. Érd: 06-20757-9345 telefonon lehet.
ELADÓ 3 szobás zöldövezeti jó felszereltségû öröklakás az Örs Vezér
tér közelében. Ár: 11,6 mFt, Tel: 0630-261-5780
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