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Dolgos hétköznapok
Ismét közlekednénk

KÉPES HÍREK
Támogatja az olcsó tejhez jutást az önkormányzat
Több százan vásárolják az olcsó és finom magyar tejet a
MAGOSZ tejeskocsijából a Szigony utca sarkán. Mivel
manapság minden forint számít, bizony sokan jártak
vissza a magyar gazdáktól frissen felhozott tejért. A mozgóárusítást az önkormányzat azzal támogatta, hogy elengedte a közterület-használati díjat. „Reményeink szerint
ezzel egyrészt a magyar gazdáknak, másrészt a józsefvárosiaknak is segítünk” – mondta Kocsis Máté, alpolgármester (Fidesz).
Az önkormányzati vezetés és a MAGOSZ nem elõször
szervezett közös akciót, a Nagyfuvaros utcai Szociális
Bolt is az együttmûködésnek köszönhetõen nyílt meg. Az
alpolgármester elmondta: a jövõben is mindent megtesznek azért, hogy ehhez hasonló akciókat tudjanak meghonosítani Józsefvárosban.

Nem lankad a zöldhullám

Véradók a Blahán

A Magyar Vöröskereszt országjáró kamionja augusztus 11-én a
Blaha Lujza téren várta a véradókat. A speciális jármû kifejezetten erre a célra készült, légkondicionált és fûthetõ. Orvosi szobával, négy vérvételi ággyal, adminisztrációs-, pihenõ- és várakozó helyiséggel, kényelmes és kulturált körülmények között fogadja a segíteni szándékozó véradókat. Forrás: Vöröskereszt

Száz éves születésnapján köszöntötték Tóth Józsefnét

Meg se álljunk a 2009. fáig!
A Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Kft. végzi
júliustól a lakossági házhozmenõ szelektív hulladékgyûjtést.
Az önkormányzat képviselõ-testülete által egy éve indított, ingyenes lakossági szolgáltatás nagy népszerûségnek örvend,
nemcsak mert „zöldebbnek” tudhatja magát az a lakóközösség, amely részt vesz a szelektív gyûjtésben, hanem azért is,
mert így a szemétszállítási díjon is lehet spórolni.
A szolgáltatást jelenleg 373 társasház és ezekben 13 000 lakás
veszi igénybe. Az eddigi gyûjtési kedv, ha megmarad, egy év
alatt 36 tonnányi mûanyag hulladékkal, és 100 tonnát meghaladó papírhulladékkal számolhatunk. Az év végére az önkormányzat szeretné, ha Józsefváros elmondhatná, hogy 2009 fa
életét mentették meg a kerületiek. Most ezernél tartunk.
A Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Kft.
Telefon: 323-03-35
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A száz éves Tóth nénit Rákóczi úti lakásában köszöntötte fel
születésnapja alkalmából Kocsis Máté alpolgármester. A jó
egészségnek örvendõ Tóth néni élete a mai napig szeretetben,
megértésben telik, lánya, két unokája, három dédunokája és
két ükunokája társaságában.

BERUHÁZÁS

Önkormányzati beruházások nyári menetrendje
II. program után, újra starthoz
áll az önkormányzat–további
EU-s források elnyeréséért. A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
szeptemberben írja ki azt a pályázatot, amely lehetõséget adhat a program folytatására és
további 1,3 milliárd EU-s támogatás elnyerésére. A lehetõség
egyúttal kötelezettség is, hiszen a 200 millió forintos önrészt az önkormányzatnak kell
vállalnia, csakúgy mint a most
zajló MNP2 esetében. Ha sikerül újabb forrásokat helyezni,
akkor újabb lakóházakat, közterületeket újítanánk meg, és
végre sor kerülhetne a Teleki
tér rendbetételére- kommentálta a hírt Kocsis Máté, az önkormányzat többségi vezetõje (Fidesz).
rendbehozzák. Szeptemberben
indul a kivitelezés. Azokból a
házakból, ahol teljes szerkezetmegújítást hajtanak végre
(ezek a Dankó utca 16., 20. , 30.)
a lakókat a kivitelezés idejére
részt gazdaságilag aktivizálni. kiköltöztetik, legkésõbb egy év
Elsõként a Mária utca felújítá- múlva térhetnek vissza otthosa kezdõdik meg, szeptember- naikba. Ennek a 73 családnak
az önkormányzat a kivitelezés
ben.
idõszakára cserelakást biztosít,
Kezdõdik
amelyeket addig beköltözésre
a kivitelezés
alkalmassá tesznek.
Megtörténtek az elõkészületek
Új EU-s
a Magdolna-negyedben felújílehetõségekre
tandó önkormányzati bérhástartol Józsefváros
zak felújítására. Több mint 1
milliárd forintot költ a kerület- A képviselõ-testület július 17-i
vezetés arra, hogy a negyed ülésén döntés született arról is,
legrosszabb állapotú bérházait hogy a Magdolna-negyed I. és

Az önkormányzat EU-val szemben vállalt kötelezettségei
igen sok teendõt adtak a képviselõ-testületnek az elmúlt
hetekben is, nyár ide vagy oda.

Pályázat beadva
Az elõírt határidõben, augusztus 17-ig benyújtotta végleges
pályázatát az önkormányzat
az EU-hoz, az Európa Belvárosa Program - Józsefváros végrehajtására. A pályázattól 800900 millió forintos EU támogatást remél a kerületvezetés. A
támogatásból a történelmi Belsõ-Józsefvárosban közterületfejlesztést, vállalkozásfejlesztést, kulturális programokat lehetne végrehajtani, a város-

Lakóház-felújítás a Magdolna-negyedben

Elkészültek az új
Egészségközpont
tervei
Mint arról korábban beszámoltunk, 600 millió forintos felújítást tervez az önkormányzat az
Auróra utcai Rendelõintézetben. A korszerû, mai kor igényeinek megfelelõ egészségközpont mellé épül fel egy teljesen új épületszárny, az új
Szociális Gondozóközpont,
amely a fogyatékosok nappali
ellátását, a pszichiátriai betegek átmeneti otthonát is befogadja majd. Az egészségügyi
dolgozók és a betegek számára
mélygarázst is építenek.
MM

A tervek szerint pályázati pénzbõl újulhat meg a Teleki tér is
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VISSZHANG

A bizonyítvány és a magyarázat
Bajnai Gordon „válságkezelõ kormánya” éppen 125 napja van hivatalban. Intézkedéseik következményeit már
saját bõrünkön érezhetjük. Lapunkban már többször is
beszámoltunk a lakosságot közvetlenül érintõ változásokról, utoljára július 7-én. Írásunkra dr. Szabó Zoltán országgyûlési képviselõ reagált. A téma folytatásaként a
kerület alpolgármestere, dr. Gotthard Gábor szólal meg.
a már világosan látható, hogy a kormány mögött álló
politika erõk, szervezetek
nyilvánvalóan a szétesés felé
tartanak. Az SZDSZ, mint
kormányalakító párt anarchiába süllyedt, frakciója, képviselõi a párt ellen fordultak,
hátat fordítva annak a szervezetnek, amelynek színeiben
és nevében a parlamentbe kerültek. De maga a miniszterelnök is megtagadta saját po-

M

litikai múltját, és kijelentette,
hogy õt nem érdekli a politika.
Európában példátlan zûrzavar uralkodik a magyar kormányban. A szétesés újabb jeleként értékelhetõ, hogy az elmúlt héten úgy döntöttek
egyes miniszterek személyérõl,
visszahívásáról, hogy arról az
MSZP nem konzultált elõtte a
miniszterelnökkel.
Közben – válságkezelés címén – újabb és újabb, a lakos-

ságot sújtó intézkedéseket hoznak. Havonta változatják meg
az adójogszabályokat, folyik az
ország infrastruktúrájának,
egészségügyének leépítése. A
közbiztonság
gyakorlatilag
megszûnt, és hogy a totális káoszról eltereljék az emberek figyelmét, a belügyminiszter ha-

MM esete a sánta kutyával
yomor gombnyomásra címmel közöl cikket a Józsefváros július 7-i száma, MM tollából. Bár
a szerzõ óvakodik fölfedni kilétét, korábbi írásait átnézve
látható, hogy mondandója ritkán áll távol a Fidesz, illetve
annak helyi szervezete véleményétõl. Az igazságtól már
inkább…
Mindenekelõtt: a lakosságnak
nem a kormányzati hibák árát
kell megfizetnie, hanem a nemzetközi pénzügyi-gazdasági válságét, amelyrõl talán még MM
sem akarja elhitetni, hogy a magyar kormány idézte volna elõ.
Persze, épp ezért nem is attól fog
elmúlni, hogy mit tesz a kormány. A „válságkezelés” nem a
válság leküzdésérõl szól, hanem
egyrészt arról, hogy lehet annak
terheitõl minél inkább megkímélni a lakosságot, másrészt arról, hogy amikor majd a válság
elmúlik, a magyar gazdaság versenytársaihoz képest jobb helyzetben kerüljön ki belõle. Mértékadó nemzetközi gazdasági
elemzések éppen azzal méltatják
a kormány lépéseit, hogy eredményükként Magyarország jó

N

4

eséllyel javítani tudja majd gazdasági pozícióit. Persze az IMF,
az Európai Bizottság, továbbá a
Financial Times vagy a Wall
Street Journal elemzõi nyilván
nem láthatják olyan pontosan a
helyzetet, mint MM, de talán az
õ véleményük is érdemel némi
figyelmet.
Ami pedig az elsõ szempontot, a könnyebb megélhetés segítését illeti, MM csak arról „felejti
el” tájékoztatni az olvasót, hogy
az ÁFA megemelése és egyes
adókedvezmények megszüntetése más elvonások jelentõs
csökkentését ellensúlyozta. Ezek
a csökkentések már idén is segítik az alacsony keresetûeket, jövõre pedig minden munkavállalót segítenek állásuk megtartásában. Januártól az átlagbér környékén és valamivel afölött keresõk éves nettó keresetét majdnem negyedmillió forinttal növelik. Ráadásul a jellemzõen a
legszegényebbek és legrászorultabbak által fogyasztott termékek áfája csökkent.
A kormány lépéseinek eredményeként az euró árfolyama
320 forintról 275 forintra csökkent, emiatt több mint másfél

millió, devizában eladósodott
család havi törlesztõ részlete
csökken a nyár folyamán 15%kal. A munkahelyek megõrzését
szolgáló különféle támogatások
ugyancsak a könnyebb megélhetést segítik. A válság miatt nehéz
helyzetbe került adósok hiteltörlesztését megkönnyítõ intézkedések családok százezrein segítenek – igaz, mellesleg a hitelezõ
bankokon is, amelyek így nem
mennek csõdbe a visszafizetetlen
hitelek miatt, és nem rántják magukkal a kisemberek megtakarított pénzét. Az építõipar visszaesését fékezni hivatott intézkedéscsomag megment a csõdtõl
sok építõipari vállalkozást, ezzel
együtt pedig munkahelyek tízezreit. Az „ismét a 320 Ft/liter felé
billenõ benzinárról” meg csak
annyit, hogy e sorok írásakor a
fõvárosi benzinkutaknál jellemzõen 280-290 Ft között van egy liter 95-ös benzin, de van kút, ahol
már 276 Ft-ért is kapható.
Kényszerû lépés a családi pótlék egy évre szóló befagyasztása,
ha a körülmények engedik, ismét emelni fogjuk, ahogy többször is tettük. Kissé visszás viszont, hogy ezt éppen a Fidesz

mis bizonyítékokat mutatott be
egy sajtótájékoztatón. Ezzel
kormányzati szintre emelte a
megtévesztést, a hazugságot.
Az országban egyetlen kormányképes erõ van, a Fidesz és
a köré szervezõdõ szövetség.
Ez igaz a helyi szintre, az önkormányzatokra is. Itt, a fideszes vezetésû Józsefvárosban
minden rendelkezésünkre álló
eszközzel igyekszünk megvédeni a kormányzati intézkedések negatív hatásaitól az embereket, segítjük õket napi
gondjaik megoldásában. Több
programot indítottunk az életminõség javítására, fenntartására, és ezeket fogjuk folytatni
a mostani, õszi idõszakban is.
Dr. Gotthard Gábor
(Fidesz)
alpolgármester
szócsöve hányja a jelenlegi kormány szemére, azé a Fideszé,
amelynek egész 4 éves kormányzása alatt ez a családi pótlék egyetlen fillérrel sem növekedett, és így az infláció miatt
majdnem 40 százalékot veszített
értékébõl. Ugyanez a helyzet a
vagyonadóval is; MM fölháborodik az ingatlanok megadóztatásán, miközben országszerte
30-nál több fideszes önkormányzat szed adót az ingatlanok után.
A vagyonadó ismertetésébõl viszont azt valahogy „kifelejti”,
hogy csak a 30 millió forintnál
nagyobb értékû ingatlanok adókötelesek, így tehát mindössze
az ingatlanok 5%-a után kell
majd adót fizetni – az ország legvagyonosabb 5%-a ezzel a
plusszal járul hozzá a válság kezeléséhez. Lehet, hogy MM-nek
nagy gond a 30 milliónál többet
érõ ingatlanok megadóztatása, a
józsefvárosiak elsöprõ többségének azonban biztosan nem.
Deák Ferenc annak idején azt
javasolta, hogy a sajtótörvény
egyetlen mondatból álljon: „Hazudni nem szabad!” Ha ez a törvény ma hatályban volna, MM
cikke nem jelenhetett volna
meg…
dr. Szabó Zoltán (MSZP)
országgyûlési képviselõ
Bp. 10. vk. (Józsefváros)

ÖNKORMÁNYZAT

Józsefváros a válság idején is fejlõdik!
Jó gazdálkodással és körültekintõ szervezéssel még a válság idején is fejlõdik a kerület. A képviselõ-testület döntéseinek megfelelõen három
iskola sportudvarának kialakítása történik a nyáron: a
Vajda Péter utcai Általános
Iskolában, a Losonci téri Általános Iskolában és a Tolnai
Lajos utcaiban.
Vajda Péter utcai Általános Iskolában a nagy területû sportudvar építésén
túl a konyha is átalakításra
kerül. A fényképen még a júliusi állapot látható, de augusztus végére mindenkép-

A

Szigetelik a Katica Bölcsõde teraszát

pen befejezik a felújítást. Elkészül végre a „Katica” Bölcsõde teraszainak szigetelése is. Itt
hosszú idõ óta áldatlan állapo-

Sportudvart építenek a Vajdában

tok voltak. Az esõzések következményei a helyiségek használatát gátolták. Most viszont a
terasz helyreállításán túl, a nyí-

lászárók javítása (a jövõben
cseréje), a hõszigetelés pótlása
és az álmennyezet javítása is
megtörténik.
A kevesebb is elég, mondhatják a Népszínház utca lakói,
akik kérték, hogy a BKV által kihelyezett, néhány padot vitesse
el az önkormányzat. Ezek
ugyanis nem a megfáradt polgárok pihenését szolgálták, hanem alkalmi szállást, gyorsbüfét jelentettek olyanok számára,
akiknek még gyalogosként sem
tudtak a helybéliek örülni. A Lián Kft. dolgozói leszerelték, és
hosszú egyeztetés után a BKV
telephelyére szállították ezeket.
Lászay János

Itt lesz a Tolnai sportudvara

Lebontották a Pollack Mihály téri pavilonokat

A Múzeumkert visszahódítása

Ha lassan is, de rendezõdött a tér sorsa: több hónapos huzavona után, augusztus elején elbontották a Pollack Mihály téri
pavilonokat. A Pollack Mihály téri mélygarázs-szerzõdés
semmisségének kimondásával párhuzamosan – a Palotanegyed Részönkormányzat kérésének megfelelõen - megindult a tér felszíni használatának rendezése . Mint megtudtuk,
a késõbbiekben nem lesz állandó pavilon a téren, esetleg szezonális jelleggel, például karácsonyi vásár alkalmával lehet
majd kisebb pavilonokat felállítani.
(ny.)

Aláírásgyûjtési akciót indított a Múzeumkert „visszahódítása” érdekében a Civilek a Palotanegyedért Egyesület. A tagok szeretnék elérni, hogy szûnjön meg a Múzeumkertben az
autóparkolás, és újra eredeti céljára – pihenésre, feltöltõdésre,
kikapcsolódásra – használhassák a városnegyed egyetlen
zöldterületét az itt élõk és a múzeum látogatói.
Az egyesület tagjai aláírásgyûjtési akcióba kezdtek, és nyílt
levéllel fordulnak Hiller István miniszterhez a Magyar Nemzeti Múzeumot fenntartó Oktatási és Kulturális Minisztérium
vezetõjéhez.
A levélben - többek között – felszólítják a minisztert arra,
hogy támogassa örökségünket és hagyományainkat, támogassa a zöld környezet használatára irányuló lakossági igényeket, a kisgyermekek, a kismamák igényét a tiszta, friss levegõre, a negyedbeli kisiskolások igényét a szabadidõ egészséges környezetben való eltöltésére, a nyugdíjasokét a nyugalomra, valamint a Múzeumkert közvetlen környezetében lakók igényét a közbiztonságra.
Aki szeretne csatlakozni az akcióhoz, az a petíciót a Mikszáth téri Lumen Galériában írhatja alá, a levelet teljes terjedelmében pedig megtalálhatja az egyesület hivatalos oldalán
(www.palotanegyed.info)!
ny
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VISSZATEKINTÕ

Új kerületi elnök
Dr. Kerekes Pál a kerületi MDF élén
Az új elnöktõl elõször azt
kérdeztük, hogy miért került
sor a változásra, hogyan került a szervezet élére.
– Az MDF jól szerepelt az EUválasztáson. Itt, Józsefvárosban
is közel hat százalékot ért el a
párt. Ez nagy siker, különösen
annak fényében, hogy ennél
sokkal rosszabb eredményt jósoltak a közvélemény kutatók.
De mint sokszor, most sem lett
igazuk az elemzõknek, az MDF
elérte a mandátumszerzéshez
szükséges öt százalékot. A sikeres megmérettetés ellenére

sokan úgy gondolták, a párt új
irányvonalával nem tudnak
egyetérteni, a továbbiakban
nem kívánnak az MDF keretein
belül politizálni.
– Ez történt a kerületben is?
– Igen. Székelyné Gyökössy
Dóra megvált tisztségétõl, és
mások is bejelentették távozásukat. Így szükségessé vált új
elnök és elnökség megválasztása. Július 17-én a taggyûlés engem választott elnökké, vezetõségi tagok továbbá: Gede
Márton, Szabó Zoltán.
– Hogyan tovább?
– Az elsõ, amit szeretnék

Dr. Kerekes Pál,
a kerületi MDF elnöke

mondani, az a köszönet és elismerés Székelyné Gyökössy Dóra tevékenységéért. Évtizedekig
állt a kerületi szervezet élén.
Szervezõ munkája, megértõ segítsége, biztató és lelkesítõ hoz-

Vendégségben Józsefvárosban
A

kerületi turizmus szereplõinek bevonásával,
elsõ alkalommal szervezett
Józsefváros Önkormányzata
nyilvános városmarketing és
turisztikai fórumot. A találkozó apropója a „Javaslat Józsefváros városmarketing és
turisztikai koncepció elõkészítésérõl” szóló elõterjesztés
volt, melyet dr. Kocsis Máté
frakcióvezetõ és Zentai Oszkár tanácsnok közösen nyújtott be a képviselõ testület elé.
A július hatodiki megbeszélésen jelen voltak a kerületi
vendéglátásban, szállodaipar-

ban, turisztikai szolgáltatásokban mûködõ vállalkozók, a józsefvárosi állami és önkormányzati intézmények vezetõi,
a civil szervezetek képviselõi,
továbbá Józsefváros alpolgármesterei, a rendõrkapitány és
más érintett szervezetek képviselõi. A találkozó célja az volt,
hogy a helyi turizmus szereplõit bevonják Józsefváros arculatának, illetve turisztikai politikájának kialakításába.
Zentai Oszkár elmondta,
hogy az önkormányzat számára elsõdleges cél a turizmus fejlesztésével, hogy a józsefvárosi

Fotó: Nyerges Zoltán

Nyolcadik kerületi „Jó
Gyakorlat” képviselte Magyarországot Brüsszelben.
A Budapest Beyond Sightseeing nyolcadik kerületben
végzett tevékenységét az Európai Bizottság európai „Jó
Gyakorlat”-nak minõsítette. Ezzel az elsõ nyolcadik kerületi, illetve hazai turisztikai programként képviselik
Magyarországot az Európai szintû mintaprojektek között.
Július 8-án és 9-én Brüsszelben került megrendezésre
a 2. EYCI Zászlóshajó Konferencián az Uniós tagállamok
szervezeteinek képviselõi mellett a Budapest Beyond
Sightseeing is bemutatkozási lehetõséget kapott. A nyolcadik kerületi „Szocio-kulturális” városnézõ sétákat jelentõs nemzetközi érdeklõdés övezte.
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Fotó: Nyerges Zoltán

záállása nélkül a kerületi MDF
nem lehetett volna ilyen ütõképes és cselekvõ pártszervezet,
mint ahogy volt és maradt a sok
nehézség ellenére is. Meg lehetne még másokat is említeni, pl.
Székely-Gyökössy
Szabolcs
vagy dr. Pongrátz Tibor érdemei is vitathatatlanok és megbecsülendõ értékek.
– A jövõrõl?
– A taggyûlésen felmerült,
ma már nemcsak a FIDESZ,
más pártok is használják a „Hajrá Magyarország!” buzdítást.
Egy régi tagunk mondta, aki
szállítómunkásként dolgozott a
hajdani 23-as AKÖV-nél (ez a
Tavaszmezõ utcában volt),
hogy ez a szlogen inkább drukkolásra való, ehelyett inkább azt
mondaná: „Hórukk Magyarország!”. Ez megfontolandó megjegyzés, szerintem.

polgárok életminõsége javuljon. „Meggyõzõdésünk, hogy a
turizmus fellendülése több
munkahelyet biztosítana, javulna a köztisztaság és a közbiztonság Józsefvárosban” –
hangsúlyozta.
A fórumon a turisztikai szakemberek és az önkormányzat
képviselõi kötetlenül cserélhettek véleményt, és mondták el
észrevételeiket, problémáikat,
javaslataikat a városrész fejlesztésével, „vendégbaráttá”
formálásával kapcsolatban. A
résztvevõk üdvözölték az önkormányzati kezdeményezést,
melynek a közeljövõben lesz
folytatása.
nyz

VISSZATEKINTÕ

Vizsga a Mesepalota oviban
migráns gyermekek
integrációját elõsegítõ
programunk megvalósítása során, „életközelbõl”
ismerhettük meg azokat az
embereket, akik elismert menekültként az integráló táborból kikerülve, hazánkban
igyekeznek élni, és dolgozni.
Néhányan a Palotanegyedben
kezdik az önálló életvitelt, így
mi is már a második család
gyermekét segítjük beilleszkedni a magyar társadalomba.
Dani a Molnár Ferenc Általános Iskolába ment tanulni, Ali
pedig õsszel kezdi ugyanitt az
elsõ osztályt. Július elején váratlanul újra találkoztunk Dani édesanyjával Therezával,
aki sikeres óvodai dajka gyakorlati vizsgát tett nálunk, 14
társával együtt.
A vizsgázó asszonyok olyan
kultúrából érkeztek, ahol a nõk
munkavállalása nem megszokott, mivel népes családot nevelnek, de most megélhetésükért vállalták az OKJ (óvodai
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dajka) szakképesítés megszerzését, na meg elõtte az ehhez
szükséges szakmai ismeretek
magyar nyelven történõ elsajátítását. Nem mindennapi élmény volt számunkra, hogy a
Jordániából, Etiópiából, Nepálból, Irakból, Szomáliából,
Togoból és még ki tudja honnan
érkezettek közösen értett és beszélt nyelve a magyar volt.
Büszkék vagyunk arra, hogy az

Országos Közoktatási Intézet
képviseletében megjelent Domján Istvánné vizsgabizottsági
elnökasszony dicsérõen méltatta kollektívánk csapatmunkáját,
és együttmûködését a rendkívüli helyzetben.
A különleges helyzetben való
vizsga - mivel az Európai Unió
Integrációs Alapjának keretébõl
finanszírozott programról van
szó - európai dimenzióba emel-

te a Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda munkatársainak
összefogását, rugalmasságát és
segítõkészségét. Ez a képzési
forma elsõként valósult meg hazánkban a Humán Szakoktatási
Elhelyezkedést Segítõ Alapítvány felkészítõ tanáraival, az elismert menekült családok nõi
tagjainak
szakképesítésére,
munkába állásuk elõsegítésére.
Reméljük, hamarosan találkozunk munkavállaló polgárként is velük, mert szeretnénk,
ha mi is segítséget kapnánk a
migránsok beilleszkedésének
segítéséhez, kulturális szokásainak megértéséhez.
További nagyon sok sikert kívánunk a szervezõknek, a Református Egyház Missziójában
dolgozó munkatársaknak, akik
szívükön viselik a rászorultak
ügyét, és mindent megtesznek
az önhibájukon kívül bajba került emberekért.
Soós Erzsébet, óvodavezetõ
Mesepalota Napközi
Otthonos Óvoda

Bolhapiac a Mikszáth téren
endhagyó rendezvénnyel
rukkolt elõ újra a Civilek
a Palotanegyedért Egyesület,
ezúttal a Medence Csoporttal
karöltve. A nyári kánikulában, július 25-én családias
hangulatú zsibvásárrá alakították át a Mikszáth teret. Volt
ott klasszikus zenei cd-tõl az
alig használt gyermekruhán
át a holland fapapucsig sokféle olyan dolog, amit tulajdo-

R

nosa már megunt, de eddig
nem volt szíve megszabadulni tõle, vagy a kukába dobni.
Hogy az idõ még kellemesebben teljen, az odalátogató érdeklõdõket vásárlás közben a
kerületben élõ zenészek szórakoztatták, köztük lapunk fotósa, Nyári Gyula, aki tárogatójátékával „csinálta a fesztivált”.
di körzeti megbízott irodájának a szervezõk úgy döntöttek,
A bolhapiacon befolyt össze- rendbetételére költi. Mint meg- hogy õsszel újra lesz bolhapiac
get az egyesület a palotanegye- tudtuk, a sikerre való tekintettel a Mikszáth téren.
ny

Rév8-fórum
özel negyvenen látogattak el a Rév8
Zrt. által, a Magdolna Negyed Program II. ütemének és az elõkészítés alatt lévõ III. ütem közterület-fejlesztési terveivel
kapcsolatban tartott lakossági találkozóra. A fórumon - a tájékoztatás mellett termékeny vita bontakozott ki, többek között, a városrész közlekedési, parkolási,
köztisztasági és szabadidõs problémáival

K

kapcsolatban is. Alföldi György, a RÉV8
vezérigazgatója és Takács Sándor szakreferens tájékoztatása nyomán egyre-másra fogalmazódtak meg a javaslatok. Egy Népszínház utcai lakó szerint ideje volna a lakosság ébredésének is, hiszen az önkormányzat erõfeszítései önmagában nem elegendõek, a lakossági összefogás felgyorsíthatja a folyamatokat. Az elõadók beszámoltak a Mátyás-tér egyik oldalán és az Erdélyi
utcában megvalósuló sétálóutca szakaszok-

ról, s a megjelentek örömmel nyugtázták,
hogy a Tavaszmezõ utca korlátozott forgalmú utcává alakítása is napirendre került, hiszen a szükséges önkormányzati határozaton évek óta „ott a pecsét”.
Közel négy órán át pattogtak az érvek,
ellenérvek és javaslatok. A résztvevõk azzal az érzéssel búcsúztak egymástól, hogy
a találkozó hasznos volt, mert informált, és
tervekké ötvözte a lakosok észrevételeit.
H. I.
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KÖZTÉR

Újabb nemzetközi díj az Orczy Fórumnak
J

ózsefváros lakossága már megszokhatta,
hogy a vörösklinker-téglás Orczy Fórum
épületegyüttes idõrõl idõre nemzetközi díjakat nyer.
A Prix d’ Excellence-díjat, mely a világ építõmûvészetének legkomplexebb fejlesztõi díja,
immár másodszorra nyerte el Kévés György
Ybl és Kossuth díjas építész-beruházó, hiszen
1998-ban, az irodaépületek kategóriájában az
épületegyüttes már elnyerte ezt az elismerést.
Most a speciális kategóriában is aranyérmes lett
az Orczy Fórum. A speciális díj elnyerésében
bizonyára szerepet játszott az is, hogy az eltelt
idõszakban, a változó gazdasági körülmények
miatt többször áttervezték a fórum funkcióit, és
„menet közben” alakult át a tervezõi iroda be-

Hat zsák ruha célba ért
32-esek tere, ahol dolgozunk, Józsefváros ütõere lehetne. Itt minden, s
mindennek az ellenkezõje is megtörténik,
s elég figyelni a szerkesztõség elõtt elhaladók mondataira, hogy tisztában legyünk
az aznap történtekkel, a fontos dolgokkal.
Azért mi is figyelünk, s ha támogatásra
méltó ügyeket, szorult helyzetben lévõ
embereket látunk,magunk is igyekszünk
segíteni.
A nyáron a szerkesztõség szebbik nemhez
tartozó tagjai határozták el, hogy – barátnõiket is mozgósítva - , használt ruhákat gyûjtenek. Ezeket zsákba rendezve, július 16-án
felkerestük a Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség Dankó utcai székházát, a

A

Ismét látogatható az Illés-kút
„Az Illés–kút - ez a középkor óta ismert,
bõvizû forrás - a XVII. század végén kapta
nevét a próféta napján idezarándokoló
pesti szerbektõl. A híres helynek kijáró
megkülönböztetett figyelem jele, hogy fölé,
az 1795 és 1798 közötti esztendõk valamelyikében díszes kútházat emeltetett a város. Jórészt elbontották azonban az 1830-as
évek derekán, az elsõ magyar katonai nevelõintézet, a Ludovika megalapítói. Lassan kerek egy évszázada senki sem tudta
immár a városban, hol is volt valaha”.
A fenti szöveg a felújított Illés - kút kútházának falán található táblán olvasható.
Ezt a vízvevõ helyet már a középkorban
is ismerték, a késõbb fölé épített kútházat
az 1800-as évek elején Illés szobrával díszítették. A terület a város határán kívül esett,
itt még akkor nagy számban volt apróvad,
és rövidesen a pestiek kedvenc kiránduló8

ruházó intézménnyé is. Kévés György építészirodájának munkájába beletartozik ugyanis - a
névadó építész filozófiája szerint - egy elkészült építési program mûködése, karbantartása is.
Bízunk abban, hogy egy ilyen nagyságú és
jelentõségû, sokszorosan díjakat nyert épületegyüttes mûködésében, éppen a lapunkban
megjelent lakossági kritikák nyomán, az
akusztikai problémák elhárítására is sor kerül
hamarosan.
Az Orczy Fórum, születése óta Józsefváros
újjáépítésének szimbóluma. Ezt így érezte
minden józsefvárosi lakos. Ma már a világ is
így ítélkezik.
H. I.

„Fûtött utca” néven ismert intézményt, s a
varrodában átadtuk a szerkesztõség hat
zsáknyi adományát, mely kitisztított, kimosott, kivasalt férfi és nõi ruhadarabokból állt.
Csányi Tóth Jánosné, a varroda vezetõje
az otthon lakóinak nevében köszönte az
adományokat, s elmondta, hogy azokból a
ruhadarabokból, amelyeknek nem találnak
gazdát, takarók alapanyaga lesz. Ezt „patchwork-technikával”, azaz foltokra szabdalva
állítják össze takaróvá, pléddé, derékmelegítõvé és mellénnyé. Szabadalmuk szerint három rétegû takarók születnek a foltocskákból, vízzáró réteg, habszivacs, és alul felül
textilborítás képezi a takarót, mely minimális súlyú, a hajléktalan egész nap magával viheti, s ott használhatja a nagy hidegben, ahol
az éjszaka éri. A patchwork-takarókat leg-

Fotó: Nyári Gyula

utóbb francia szociális delegáció vizsgálta, s
vittek is magukkal egy mintadarabot, hogy
maguk is gyártsanak ilyet.
A ruha-adományokat a Dankó utca 15.
szám alatt várják, a varrodában, ahol a hét
minden napján, minden idõben fogadják, és
köszönik azt.
H. I.

helye lett. Az erre járók kedvelték az Illéskút kristálytiszta forrásvizét, a kert (ma
Orczy – park) közepén elterülõ tavon pedig csónakáztak.
Az Illés (Éliás)-kút valaha az egyik legjobb minõségi közkút volt Pesten. A XVII.
századtól a kút a magyarországi szerbek
kultikus helye lett. Minden évben itt tartották az Illés napi (július 20.) szertartásokat
(víz-szentelés). A kutat a Ludovika épületegyüttesének építésekor megszüntették,
emlékét csak a közeli Illés utca õrizte meg.
Jelentõs ásatások és kutatások nyomán a
kilencvenes években került felújításra, azóta újból a görögkeleti szerb egyház egyik
búcsújáró helye.
A kútház a legújabb felújítások után ismét várja a látogatókat.
Az Illés – kút az állandó kiállítások jegyével tekinthetõ meg.
Magyar Természettudományi Múzeum (Budapest, Ludovika tér 2-6.)

AJÁNLÓ

XII. Zsidó Nyári Fesztivál

tében megrendezett fesztivál, amelyek évközben kevésbé
tanúsítanak érdeklõdést a különbözõ kulturális rendezvények iránt. Az érdeklõdõk nemcsak bepillantást nyernek
egy általuk addig alig ismert kultúrába, de annak részesévé
is tudnak válni. Megismerhetik egy több ezer éves kultúra
szokásait, ünnepeit, illetve azokat a mûvészeket, elõadókat,
akiknek köszönhetõen számos különleges élménnyel gazdagodnak.
A zsidó nyári fesztivál az idén augusztus 30. és szeptember
6. között, különbözõ helyszíneken változatos programokkal
várja az érdeklõdõket.
A Zsidó Nyári Fesztivál jegyei megvásárolhatók az
Interticket országos hálózatában, valamint a fesztivál központi
jegyirodájában: 1075 Budapest, Síp u. 12., telefon: 413-5531,
343-0420., e-mail: zsikk@aviv.hu
Helyszínek: Dohány utcai zsinagóga, Rumbach utcai zsinagóga, Uránia Nemzeti Filmszínház, Bálint Ház, Ady Endre
Mûvelõdési Központ, Tivoli Színház, Frankel utcai zsinagóga,
Trafó, Symbol Budapest, Gödör Klub, Szépmûvészeti
Zsidó Nyári Fesztivál mára Magyarország egyik legje- Múzeum, Symbol Budapest
lentõsebb, leglátogatottabb, legnagyobb érdeklõdést
keltõ kulturális-mûvészeti rendezvényévé nõtte ki magát. A
Forrás és részletes program, illetve helyszínek:
társadalom olyan rétegeit is megmozgatja a nyár utolsó hewww.zsidonyarifesztival.hu
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Tanfolyamok
a Józsefvárosi Galériában
(VIII. József krt. 70., Tel.: 313-9883)

1089 Bp. Orczy út 1.
Telefon: 333-1303, 333-9501
Fax: 313-0298
Ügyvezetõ: Seres Zoltán

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.

 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 2,5- 8
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 mûfajban (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 14 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.
 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
A programokkal kapcsolatban érdeklõdni
lehet a 333-9501-es telefonszámon a mûvelõdésszervezõnél.

Józsefvárosi Ifjúsági
Információs Iroda
Szolgáltatások: ingyenes internet, utazási és
szálláskedvezményre jogosító kártyák igénylése.
Információk: diákmunkáról, oktatásról, kulturális programokról, sportolási lehetõségekrõl, utazási és szálláslehetõségekrõl.

Zászlómúzeum
(VIII. József krt. 68.)

Józsefvárosi Galéria
Csomor László Emlékkiállítás nyílik augusztus 27-én 18 órakor a Józsefvárosi Galériában (VIII. József krt.70.) A kiállítás megtekinthetõ augusztus 28-szeptember 11-ig,
munkanapokon 9-18 óráig.
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Az állam fejõstehene, a BKV

epkednek a számok,
százmillió, negyvenmillió, harmincmillió,
húszmillió, tízmillió, mi meg
csak kapkodjuk a fejünket, és
nem értjük. Újabb és újabb
botrányos
végkielégítési
ügyek kerülnek napvilágra a
BKV–nál. A szerzõdéseket
aláírók és szószólóik pedig
úgy beszélnek ezekrõl az öszszegekrõl, mintha a világon a
legtermészetesebb dolog volna, hogy egy év munkavi-

R

szony (havi hárommilliós fizetés!) után 40 milliós végkielégítésben részesül valaki,
vagy százmillióval búcsúzik
a BKV-tól, hogy utána másfél
millióért újra foglalkoztassák
az illetõt.
Ha megkérdezzük, hogyan
történhet ez meg, a bicskanyitogató válasz szerint minden törvényes volt, jogszerû.
Ebben az országban az elmúlt
években, úgy tûnik, a botrányos
üzleti panamák és a közpénzek
átjátszása körül minden rendben van, minden „törvényes”,
pontosabban nem ütközik jogszabályokba, és persze, soha
senki semmiért nem felelõs, ha
meg mégis, akkor indul a végeláthatatlan pereskedés, amelyben a vádlott személyiségi jogaira nagyon kell vigyázni. Van
egy nagyon szûk réteg, aki úgy
gondolja, neki minden jár, és neki mindent lehet. Pofátlanságuknak mára nincs határa, és

Több milliárdot is költhetett a BKV végkielégítések kifizetésére
2007 óta. Az elmúlt napokban folyamatosan derült fény a BKV
botrányos végkielégítési ügyeire. Elsõként a cég egykori humánpolitikai igazgatójának százmilliós végkielégítése verte ki a biztosítékot, aki - miután felvette a százmilliós végkielégítést - továbbra is 1,2 millióért dolgozhatott a BKV-nál. Ezt követõen derült ki,
hogy a volt stratégiai igazgató egy év munkaviszony után negyvenmillióval távozott a cégtõl.
A BKV, persze, nem csak a végkielégítések kifizetésénél pazarol.
Öt éven belül már harmadszor végez pályafelújítási munkákat a
Blaha Lujza tér és a Moszkva tér között, igaz ez csak potom 343
millió forintunkba kerül.

Mert ez napjaink nyerõ húzása, különösen,
ha sikerül madárnyelven megértetni a csúcsgóréval, hogy kellõen kerek összeg esetén van
az a csatorna, amin visszacsurrantanék
a suskából egy úgyszintén kerek összeget. Egyébként itt a pillanat, hogy közöljem: fantasztikus titkok tudója vagyok, s ideje volna valami csinos összeggel befogni a számat, mert ellenkezõ esetben kinyitom ám!
Titoktartási prémiumról vartyogok, ha valaki nem értené, mert nem kell ahhoz személyzeti elõadónak lenni, hogy méretes takargatnivalókról lajstromozzak híreket. Mit mondjak?
Van egy tucat felügyelõ-bizottsági tagom,

Kerekes Pál, helyi képviselõ (MDF) egyben a BKV felügyelõ bizottságának is tagja. Írásban kértük véleményét a százmilliós kifizetésekkel kapcsolatban:
Megdöbbentõnek és felháborítónak tartom az ilyen nagyságrendû
kifizetéseket. Mint FB-tagnak, nem volt tudomásom ezekrõl a hatalmas személyi juttatásokról. Amint az elsõ ilyen eset kiderült,
azonnal vizsgálatot rendeltünk el. Ragaszkodni fogok a legszigorúbb számonkérésekhez, és az esetleges kártérítési felelõsség
megállapításához. Röviden annyit az ügy tanulságairól: óriási hibának tartom, hogy nem a közlekedést, azaz a szolgáltatást finanszírozza a tulajdonos fõváros, hanem a vállalatot. Az évtizedek
alatt kialakult - szocialista nagyvállalati hagyományokkal bõven
átszõtt - struktúrák a pazarlás melegágyai. Meg kell újulnia a BKVnak szervezetileg, megoldást csak egy új koncepció, egy új szellemû politikai irányítás hozhat.

gátlástalanul szivattyúzzák ki a
közpénzeket a rendszerbõl, miközben az állandó válsággal takarózva további megszorításokat vezetnek be. Hogy minket,
akik nem kapunk százmilliós
végkielégítéseket, hogyan érintenek a megszorítások, arra magasról „tesznek”.
Hol élnek ezek az emberek,
akik százmillióról szóló szerzõdéseket írnak alá, és szemrebbenés nélkül visznek haza többszázmilliós közpénzt a csõdben
lévõ BKV-tól? Hol élnek ezek az
emberek, akik három-négy milliós fizetésük után olyan összegekkel válnak meg az állami
vállalattól, amit egy átlag magyar család több életen keresztül sem tudna összegyûjteni?
Hol élnek azok a megmondó
emberek, aki a pofátlan végkielégítési ügyek kapcsán nem

akik erõsen elfeküdnének attól, amit pletykálni igazaknak se kell lenniük, csak nagyot durrantudnék róluk. Most, hogy e sorok révén meg- janak, nem baj, ha beledöglik a nép. Most egy
tudják, kitõl is függ következõ éveik békéje, háromszázmilliós projekten dolgozom, ebben
különösen jó az ár-érték-arány. Fél év
után felmondattam magamnak, dõlt a
végkielégítés, és titoktartási prémiumot is löknek, mert nem árulom el,
nyugalma, suskája és prémiuma, remélhetõ, hogy ki kötötte és mennyiért azt a szerzõdést,
hogy hamarosan megjelenik banki betétszám- ami most nekem egy Seychelles-szigeti apartlámon az az összeg, ami nekem alanyi jogon mant és hozzávaló jachtot fial.
kijár, el- és utóvégre napjaink társadalmának
Ellentétben Önnel, kedves olvasó, akinek a
kulcsfigurája vagyok. Végkielégítés alatt állok, szennyesét kiteregetem: mikor, kivel, és
és még tucatnyi helyrõl várok titoktartási pré- hogyan… Hacsak idõben meg nem jelenik a
miumot, mert végtelen mennyiségû adatot bankszámlámon az Ön kedves adománya,
hordok a memóriámban. Ezeknek még csak amit hálás szívvel köszön és elvár:
H. I.

Végkielégíttetem magam
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büntetõügyeket emlegetnek, hanem a szerzõdések „törvényességérõl” beszélnek?
A BKV minden évben újabb
és újabb milliárdos tartozást halmoz fel, most éppen harmincmilliárdos gyorssegélyt vár,
mert különben nem tudja az év
végéig mûködtetni a tömegközlekedést. Tévedés ne essék: a mi
pénzünkbõl fogják ezt is kifizetni. Akárcsak a harminc-ötvenszázmilliós végkielégítéseket.
NYZ

KÖZLEKEDÉS FÓKUSZBAN

Túlteljesít a közlekedési káosz
Szerkesztõségi terepszemle busszal és gyalogosan
z augusztusra elõre
jelzett közlekedési
káosz még a várakozásokat is felülmúlta: a fõvárosban, s fõként itt, a belvárosban végképp elviselhetetlenné vált a megnövekedett
autóbusz-forgalommal járó
zaj, kipufogófüst, a végeláthatatlan dugók. Az utcákon
az emberek, akárha labirintusban bolyonganának, próbálják kideríteni: az általuk
eddig használt jármûvet milyen jelzésû, milyen tömegközlekedési eszköz helyettesíti éppen, s milyen útvonalon.

A

használunk. Azaz használnánk. Próbáltunk használni. A
végeredmény: szerkesztõségünk egyik tagja a 4-6-os villamost pótló autóbusz (Nagykörút) hallatán sikolt, másikunk a
24-es villamospótló (Fiumei út)
említésére kap rohamot, s közben íróasztalunkon landol az
Uránia mozi környékén élõk
segélykiáltó levele, amirõl a
Harminckettesek terén - csukott ajtók és ablakok mellett akár szót is válthatunk.
Az amúgy is mindig „bedugult” fõútvonalakra augusztus
elején ráterhelt, sûrû járatszámú villamosokat helyettesítõ

S ha az árnyékos oldalon sétálunk, az már maga a légkondis
utazás, ha a tûzõ napon szobrozó busz hõmérsékletéhez viszonyítjuk. A kerületben tett,
további terepszemlénk során
ráadásul eddig soha nem látott,
új buszjáratok tûntek fel a Rákóczi úton, s ismerõs járatokat
láttunk - azok által eddig soha
nem használt útvonalon. S
emellett bárhol beleütközhetünk plusz egy-két, elõre végképp nem sejtett útjavításba…
Legalább egy tájékoztató füzetet megérne mindez - talán a
turisták kedvéért is-, de az
nincs.
A tervek szerint a 4-6-os és a
24-es villamosok vágányfelújítása lapunk megjelenésekor végére ér, de az már most biztos,
hogy a Thököly úti munkálatok tovább fognak tartani (s
persze, az új metróépítési helyszínek is maradnak). Ráadásul
azt jósolják, hogy az igazi ká-

osz a Margit-híd augusztus 20át követõ lezárásával fog kialakulni. A hídon ezt követõen
csak tömegközlekedési eszközök haladhatnak majd, ezért a
közlekedési vállalat és a fõváros szakértõi azt tanácsolják:
hagyjuk otthon az autónkat, és
üljünk BKV-ra.
Kovács Orsolya

Nem bírnak több buszt

A problémáinkért esetleg
nyomban minket okoló fõvárosi, avagy BKV-illetékesek kedvéért elöljáróban leszögezzük,
hogy hallgattunk az „okos szóra”, s a városon belül csakis tömegközlekedési eszközöket

autóbusz-forgalom gyakorlatilag szinte mindenütt gyalogos
léptékû haladással tette egyenértékûvé a tömegközlekedést.
Bár, ez utóbbi esetében azért
legalább arra van esélyünk,
hogy átérjünk az elsõ zöldön…

Tipp: Olvassuk el az immáron 300 forintért megvásárolt vonaljegyünk hátoldalán, apró betûvel nyomtatott szöveget: Az érvényesség idõtartama alatt (60 perc) a metróhálózaton belül (ideértve a
földalattit is) átszállásra jogosít. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy
nem kell új jegyet érvényesítenünk a Deák téren történõ átszálláskor, ha megszakítás nélkül haladunk úti célunk felé.

Levelet írtak a Rákóczi út 25., 27/A,B, 29. számú házak lakói a BKV
vezérigazgatójának, dr. Kocsis Istvánnak, amikor megtudták: házuk, üzletük elõtt alakítják ki az ideiglenes buszvégállomást, és itt
fordulnak meg az eddig másfelé járó buszok. Panaszkodtak továbbá az amúgy is erõsen szennyezett levegõ további romlására, valamint a buszok által okozott, a házakban érzékelhetõ rezgésekre.
Az ügyben Csécsei Béla polgármester levelet írt Hagyó Miklós fõpolgármester-helyettesnek, amelyben jelzi: szabálytalanul helyeztek el buszvégállomást a szervizúton, s kérte a terminál áthelyezését a Blaha Lujza térre.
Hagyó Miklós válasza szerint a hálózatfejlesztés eredményeként
hosszabbították meg a Budatétény felõl közlekedõ 233E jelû autóbusz vonalát, valamint új járatként beindult a Gazdagrét és az Uránia között a 239-es autóbusz. A 8-as és a 112-es buszok pedig a
Kecskeméti utca-Károlyi Sándor utca útvonal felújítása miatt, ideiglenesen közlekednek az Urániáig, várhatóan 2010. májusáig.
Szerinte a szervizúton csak „az autóbuszok fordítása és a menetrendi megbízhatóság biztosítása érdekében néhány perces várakoztatása történik, végállomási funkció nincs”. A fõpolgármesterhelyettes egyébként észlelhetõ javulást, az autóbusz-forgalom
csökkenését a 4-es metró beindulásától várja, amikor is át kívánják szervezni a Rákóczi út felszíni tömegközlekedését is.
Mihálszky Gábor, a BKV vezérigazgató helyettese pedig azt írja: jelenleg egyeztetések zajlanak a Blaha Lujza téren létesülõ kereskedelmi központ kapcsán a tér rendezésérõl. A terveik között szerepel egy autóbusz-végállomás kialakítása is itt - csak utascserével
és fordulással -, s ide futhatnának be a 233E és a 239-es autóbuszok is.
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Szociális segély a krízisalapból
Augusztus elejétõl lehet a
központi krízisalapból pénzt
igényelni a gazdasági válság
miatt legnehezebb helyzetbe
került családoknak, vagyis
azoknak, akiknek tavaly
szeptember óta legalább 20
százalékkal csökkent a fizetésük, vagy ugyanennyivel
nõtt a havi banki törlesztõrészletük.

nyugdíjbiztosítási szervek
ügyfélszolgálatán lehet beszerezni, illetve - letölthetõ változatban - megtaláltuk a
www.penzcentrum.hu internetes oldalon is. A kérelemhez mellékelni kell
a jövedelem
és a tör-

ormányrendelet írja elõ,
hogy a nyugdíjbiztosítási
igazgatóságok a települési
jegyzõk javaslata alapján egyszeri, egyösszegû segélyt állapíthatnak meg a krízishelyzetbe került családok számára. A támogatás összege 20 és
50 ezer forint között van, illetve különleges esetben legfeljebb százezer forint. Feltétele
továbbá, hogy az egy fõre jutó
átlagkereset ne haladja meg
az 57 ezer forintot. Egészen
november 30-ig nyújtható be
a kérelem az erre szolgáló formanyomtatványon, amelyet a
helyi jegyzõnél, illetve a

TANÁCSADÓ
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lesztõrészlet összegének bizonyításául szolgáló iratot. Az
elbírálás általában három hetet vesz igénybe.
A krízisalapban 5,5 milliárd
forint van, ebbõl 3 az áramszolgáltatók extraprofitja, 1 milliárd
származik
banki
bírsá-

gokból, a többi pedig a miniszterelnöki, miniszteri és egyéb
vezetõi adományokból, illetve a
csúcsvezetõi fizetések 2 millió
forint feletti részébõl áll össze.
A szociális segélynek minõsülõ juttatást már a bejelentését követõen sokan bírálták: a Fidesz
szerint az emberek csak azt a
pénzt kapják most meg, ami
amúgy is járna nekik, például a
nagy áramszolgáltatók által a
túlszámlázással beszedett összegek. De kritikákat fogalmazott
meg a támogatással kapcsolatban a Bankszövetség, a Hitelkárosultak Egyesülete és más karitatív szervezetek is.
A kerületben a Népjóléti Irodán szerezhetõ be a segély
igényléséhez szükséges nyomtatvány, amelyet kitöltve oda is
kell visszavinni, majd ezt követõen kerül a jegyzõhöz elbírálásra. A Népjóléti Iroda az augusztus 10-19. közötti igazgatási szünet alatt is tartott ügyeletet, de
az augusztus 20-át követõ héten
már a szokott rendben fogadják
az ügyfeleket.
(k.o.)

Forrás, további információ: ONYF relmet még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi önkormányzat
rendeletében elõírt feltételek az átmeneti segélyre való jogosultKi részesülhet támogatásban?
ságát kizárják.
Támogatásban részesülhet a Magyar Köztársaság
területén bejelentett lakó-vagy tartózkodási hellyel
Mi minõsül krízishelyzetnek?
rendelkezõ nagykorú személy, amennyiben
– családjában a kérelem benyújtását megelõzõ hó- Krízishelyzetnek minõsül, ha a kérelmezõ
– a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követõen elvesztette,
napban az egy fõre jutó havi jövedelem a minimál– jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest
bér nettó összegét (jelenleg 57 815 Ft.) nem haladta
legalább 20 %-ot elérõ mértékben csökkent,
meg, és
– lakáscélú kölcsönszerzõdésébõl eredõ fizetési kötelezettsé– részére a társadalombiztosítás nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. Törvény 6. §-a szerinti nyu- ge törlesztõ részlete 2008. szeptember havi összegéhez képest
legalább 20 %-ot elérõ mértékben emelkedett,
gellátást nem folyósítanak, és
– ha az egészségi állapota indokolja.
– a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elõre nem
látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztetõ krízishelyzetbe került.

Ki nem jogosult támogatásra?
Nem jogosult támogatásra az a személy,
– akinek a 2009. év folyamán 15.000 Ft.-ot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg,
– akinek a kérelem benyújtásakor átmeneti segély
megállapítása iránti eljárás van folyamatban,
– aki a krízissegély iránti kérelem benyújtását
megelõzõ 90 napon belül átmeneti segély iránti ké-

TÖRTÉNELEM

Az emlékezés szavai
Roma Polgárjogi Alapítvány a Phralipe, a
Romaversitas Alapítvány, valamint a Méltóságot
Mindenkinek Mozgalom és a
Holocaust
Emlékközpont
közremûködésével, augusztus másodikán virrasztással
egybekötött gyászszertartásra
hívta a roma áldozatokra emlékezõket a Nehruról elnevezett, Duna-parti ligetbe. 2006ban itt avatták fel a Roma
Holokauszt
Emlékmûvet,
Szabó Tamás szobrászmû-

A

vész alkotását. Horváth Aladár szerint „ma is vannak olyan
politikai erõk, amelyek a globális válságot kihasználva, a Magyar Köztársaság, a nemzet
egységének és nyugalmának
megtörésére vállalkoztak. Ehhez használják fel a cigányellenessé tett közhangulatot. Nem
kétséges, az ártatlan cigány emberek elleni terrorcselekményekkel azt akarják elérni, hogy
mindannyian féljünk, és egymásnak menjünk. Valakik destabilizálni akarják a magyar ál-

Fotók: Nyári Gyula

lamot, káoszt teremtve
kiiktatni az európai
kultúrnemzetek sorából. Ezért kell minden
józan magyar állampolgárnak felelõsen, „észnél lennünk”, tartózkodnunk a provokációktól, miközben szelíd
határozottsággal követelnünk, hogy a jogállami intézmények végezzék jól a dolgukat, a vezetõ politikusok pedig
fogjanak össze az ország, a nemzet érdekében. Amíg nem késõ!” –
figyelmeztetett.
A Méltóságot Mindenkinek Mozgalom nevében
Kóczé Angéla szólt az emlékezõkhöz. Beszédébõl idézzük a
kérdést: „Miért van az, hogy a
romák szenvedései tragikusan
sokáig nem kaptak hangot,
nem képezték a történeti kutatások tárgyát, nem kerültek bele a nemzeti történelmekbe?
(…) Arról is kell beszélnünk
kell, hogy, mi történt Ausch-

„Csak egy nap az élet…”
A

ugusztus elsõ szombatján, a
zsidó Holocausttal együtt emlékeztek a roma áldozatokra is
az Uránia Nemzeti Filmszínházban.
1944-ben, az augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszakán az auschwitzi haláltáborban mintegy 3000 romát gyilkoltak meg
gázkamrában, férfiakat, asszonyokat,
öregeket, ezért ez a második világháborús roma szenvedések, a Pharraimos emléknapja.
Fél 11-kor az emeleti kávézóban kiállítás nyílt a témáról, tablók mutatták be a
sok évszázados együttélés mozzanatait
és a pusztulás dokumentumait. Cigány
iparosok, zenészek és a haláltáborok képei váltakoznak, hivatalos iratokkal és
újságcikkekkel. Szita Szabolcs profeszszor beszélt a cigány történelemrõl, a hazai romák ellen a háború végén alkalmazott terrorról, cigány munkásszázadokról, deportálásról.
Nem mindig volt ez így: az 1870-es

elemi iskolai olvasókönyv barátságosan
ír a „jókedvû és élelmes” cigányokról,
akik hasznos iparok ûzésével segítik a
falvak életét. Szarka Lajos történész forrásokat említett a vidéki romák letelepedésérõl, uradalmi jelentésekbõl, amelyek
szorgalmas cigányokat ajánlottak, vádak
alól tisztáztak. A cigányok szinte nélkülözhetetlenek voltak szolgáltatásaikkal,
beleértve muzsikájukat, amely része lett
a magyar kultúrának. Sajnos, az ipari fejlõdés és egyéb körülmények hátrányosan érintették ezt a közösséget, ahogy
ezt az elõadó idézetekkel bizonyította.
Kállai Katalin az Oktatási és Kulturális
Minisztérium államtitkára felhívta a figyelmet az elharapózott kedvezõtlen jelenségekre, a rasszista nézetek terjedésére, amelyek ellen összefogásra lenne
szükség. Ezután néhány órára a zene
vette át az uralmat az Urániában.
Sabbathsong Klezmer Band és Szakcsi
Lakatos Béla az Új Magyarországi Gipsy

witz után a túlélõk egyes csoportjaival, hogyan rabolták el
tõlük a gyász lehetõségét. (…)
Adjunk szót a némáknak, az
immáron szótlanoknak, akiktõl évtizedeken keresztül elrabolták a gyász lehetõségét, annak reményében, hogy a közös
megemlékezés közös gondolkodást és egy új beszédmódot
fog teremteni.”

Jazz elõadása a nagy moziteremben aratott sikert, Horváth Mária és Máté Erika
a kávézóban énekelt balladákat – gyönyörûen. Délután kerekasztal vitatta
meg a roma-magyar együttélés kérdéseit, Geiger András a Mensch Alapítvány
részérõl moderálta a hozzászólásokat.
Iványi Gábor, a Wesley Fõiskola vezetõje, Betlen János TV-riporter, Horváth
Aladár képviselõ, Oláh Dezsõ zenész ültek az asztalnál, és mérlegelték a „hogyan tovább?” módozatait. Este „A Láthatatlan Kéz” címû musicalt adta elõ a nagyrészt a Sabbathsong együttes tagjaiból álló - társulat, bebizonyítva, hogy
nemcsak zenészként kiválóak. A zenés
játék Eszter könyve alapján három idõsíkban, a jelenben, 1944-ben és az ókori
perzsa birodalomban játszódik, sok aktualitással. A közönség lelkes tapsa miatt a tervezettnél tovább tartott az elõadás, alig akarták a mûvészeket leengedni a színpadról.
Aki az Urániába jött aznap, emlékezetes és élményszerû produkciókat láthatott.
Róbert Péter
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A hallásvizsgálat a JESZ-ben
Dr. Vizi Szilvia audiológus szakorvos kedden délelõtt
rendel a JESZ Hallókészülék-szalonjában. A fõorvos-aszszony elé – többnyire – már az orr-, fül-, gégeszakrendelésrõl odairányított betegek kerülnek. A gyengén halló,
halláskárosodott emberek életminõségét jelentõsen javítja az itt elérhetõ szolgáltatás, a hallókészülék alkalmazása. A fõorvos asszonnyal nyári szabadságának elsõ napján beszélgettünk.
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat szakrendelései a közelmúltban
egy újabbal, az audiológiával bõvültek. Kik vehetik igénybe, és
hol találják meg?
– A betegek speciális vizsgálatát, hallókészülékkel való ellátását eddig az Orr-, fül és gégeklinikán végezték. A szolgáltatás most már az Auróra utcai
szakrendelõn belül is, az
Amplifon Hallókészülék-szalonban is elérhetõ. Betegeink
többsége a helyi szakrendelésrõl érkezik hozzánk. Elsõsorban
felnõttek, de el tudjuk látni a
már együttmûködésre képes, 35 éves gyerekeket is.
– Hogyan történik a hallásvizsgálat?
– Csendeskamrában, ahol
nemcsak az ún. küszöbhallást
mérjük, hanem a beszédértés
százalékos arányát is. A vizsgálatok idõigényesek, ezért vezettük be az elõjegyzéses rend-
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szert. Megállapítjuk a halláskárosodás mértékét, és ennek
megfelelõen alkalmazzuk a különféle mértékû halláscsökkenésnek megfelelõ készülékeket.
Ezeknek két típusa van: a fül
mögötti kivitelû és a hallójáratba helyezhetõ. A régebbi, analóg hallókészülékek hiánytalanul és változatlanul felerõsítettek minden hangot, a mai digitálisak viszont már képesek arra, hogy kiszûrjék a zajokat, lecsökkentsék a zavaró hangokat,
és így jobb beszédértést tesznek
lehetõvé. Ez például a telefonálásnál fontos elõny. A nálunk
forgalmazott, korszerû hallókészülékek társadalombiztosítási
támogatással szerezhetõk be. A
támogatás mértéke és maga a
támogatott termékek listája állandóan változik, de nálunk
rendelkezésre áll és naprakész.
– Kik keresik fel a rendelést?
– Általában az idõsebb korosztály jelentkezik. Problémát

Háziorvosi dilemmák
médiában több alkalommal is elhangzott,
hogy évek óta háziorvosánál nem járó betegeket az
orvosi praxisból nem jelentettek ki, és ezzel megkárosították az Egészségbíztósító Pénztárat, és ezért 5 évre visszamenõleg a beteg után járó finanszírozást visszafizettetik.
Egy területi ellátási kötelezettséggel mûködõ praxis havi finanszírozása átlagosan egymillió forint. Józsefvárosban ezt az
összeget egyetlen egészségügyi
vállalkozás sem éri el. Nem
meglepõ tehát, hogy Európa
nyugati államaiban keresnek
munkát az orvosok és ápolók,
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akik - a híradások szerint - a magyar átlagbérezés felett keresnek itthon.
A bejelentkezett paciens után
fizetett alappont júniusban 163
forint volt. Ha a beteg 60 év feletti, akkor az alappont két és
félszeresét fizetik, azaz évi 4890
forintot. Évi 5000 forintot sem ér
egy adófizetõ és járulékfizetõ
polgár! Hála Istennek és
Hippokratésnek, ez a nevetséges összeg az ellátás minõségét
még nem befolyásolja.
Állampolgári jogunk, hogy
szabadon választhatjuk meg háziorvosunkat. Ha valakinek leadtam a TAJ-kártyámat, tudtom
és akaratom nélkül ne akarjon

jelent azonban, hogy míg az
emberek elfogadják és viselik a
szemüveget, a hallókészüléket
sokkal kevésbé tartják fontosnak. Azt szoktam mondani,
hogy az emberek látják, vagyis
belátják, hogy mit nem látnak,
de nem tudják, hogy mit nem
hallanak. Sokszor azt hiszi az
idõs ember, hogy a környezete
motyog, pedig õ nem hall jól.
Sokszor elõfordul az is, hogy a
meglévõ hallókészüléket csak

bizonyos alkalmakkor használják, de például otthon nem érzik szükségét. A halláskárosult
ember környezetébõl is gyakran
hiányzik a megértés.
– A halláskárosodás – az Ön tapasztatai szerint – mennyire jellemzõ? Milyen tendenciák vannak?
– Hosszú távú jóslásokra nem
vállalkozom. A halláskárosodás
kialakulása évtizedekben mérhetõ. Ezért a mai zajártalmak
következményei csak késõbb jelentkeznek majd. A növekedés
azonban így is érzékelhetõ.
– Tudjuk, hogy a fõállása Csepelen van. Mi vonzotta ide? Egyáltalán, miért választotta ezt a szakterületet?
– Az egyetemen volt egy professzorom, aki érdekessé tette,
aki mellett megtanultam szeretni ezt a területet. Különben
is amit tennem kell, azt szeretem jól csinálni. Szeretek tanulni, új dolgokat megismerni.
Ezért mondtam igent erre a felkérésre is.
(koncz )

1982-ben vézett a SOTE-n. Tatabányán kezdte pályafutását. Fül-,
orr-, gége- és audiológusi szakvizsgával rendelkezik. 15 évig dolgozott a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál. Fõállásban a Csepeli Egészségügyi Szolgálat fül-orr-gégész, audiológusa. Hobbyja:
olvasás, zenehallgatás, kertészkedés.

kijelenteni praxisából, azért,
mert nem jártam nála - akár évekig. Attól, ha bajban vagyok, rá
számítok, az õ betegének érzem
magam! Fizetem az egészségügyi járulékot, nem vagyok hatvanéves, tehát még 4890 forintba sem kerülök a biztosítónak,
de a hátam mögött kötelezni
akarja a választott orvosomat,
hogy jelentsen ki a betegnyilvántartásból. Természetesen,
akkor még ez a minimális öszszeg is a finanszírozó zsebében
marad! Vajon ehhez az Alkotmánybíróság mit fog szólni?
A betegségmegelõzés rendkívül fontos dolog, de a meggyõzés eszközei helyett a durva adminisztratív beavatkozás rontja
az orvos-beteg kapcsolatot. Talán ez volt a hátsó szándék? A
biztosító álláspontja az, hogy

nem kell kényszeríteni a betegeket a rendelésen való megjelenésre, de kezdeményezni kell a
kapcsolatfelvételt. Csak postai
küldemény bizonyítja azt, hogy
a kezdeményezés megtörtént?
Ha Mariska nénivel küldök egy
üzenetet szomszédjának, hogy
régen nem láttam, és ezért szeretném, ha egy rutinvizsgálatra
eljönne hozzám, az nem tekinthetõ kezdeményezésnek?
Az orvos elsõdleges dolga a
preventív szemléletû gyógyítás.
Nem lehet úgy magas színvonalú munkát végezni, ha az adminisztrációs terhek folyamatosan
nõnek, az alulfinanszírozott
egészségügyi személyzetet fenyegetik, és jogtalan pénzbüntetéssel terhelik.
Dr. Dénes Margit
alpolgármester
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Semmelweis-ünnepség Józsefvárosban
A gyermekágyi láz leküzdéséért, az anyák megmentõjeként világhíressé vált Semmelweis Ignác születésének
191-ik évfordulója alkalmából gyûltek össze a kerület
egészségügyi dolgozói július 7-én, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében. A hagyományoknak megfelelõen, ez
évben is elismerésben, kitüntetésekben részesítették azokat, akik a legtöbbet tettek Józsefváros lakossága egészségének megõrzéséért, a betegek gyógyításáért.
ardos Róbert a Bárka
Színház mûvésze volt
az ünnepség mûsorközlõje. Dr. Dénes Margit ünnepi megnyitója után Kántor
Viola és Csúri Ákos visszaemlékezései elevenítették fel a
„korabeli” Józsefvárost, s igazi
mai mûsorszám jelentette napjaink idézését, amikor dr.
Vuksits Zsolt Kung-Fu bemutatót tartott.
„Józsefváros Egészségügyéért” kitüntetésben részesült:
dr.Vámosi Péter fõorvos háziorvos, aki 1975 óta dolgozik
Józsefvárosban. Ugyancsak e kitüntetést kapta dr. Ambrus
Csabáné dr. Kenyeres Judit, aki
1974 -ben kezdte meg józsefvárosi munkáját. Dr. Vuksits
Zsolt fõorvos és Tóth Éva szak-
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asszisztens munkáját is „Józsefváros Egészségügyéért” Kitüntetéssel jutalmazták.
Külön elismerésben részesült
Fábiánné Pénzes Katalin körzeti nõvér és dr. Sándor Zoltán
gyermek háziorvos, aki negyven éven át generációk gyermekeit istápolta.
A „Kerületi Törzsgárda” kitüntetést Tóth Krisztián, a Népjóléti Bizottság elnöke adta át.
Munkájuk elismerése mellett
20 éves Törzsgárda Kitüntetést
kapott: Dr. Zilahy Dezsõ Péter
szakorvos, Lukács Lászlóné vezetõ védõnõ, Schuck Antal telefonközpont kezelõ, Schull
Gyuláné és Szabó Jenõné takarító, valamint Szeile Józsefné
kézbesítõ.
Munkájuk elismerése mellett

orábbi számukban olvastam Takács Gábor javaslatáról, amely szerint a gyermekeket érõ károsító hatások ellensúlyozására a gyermekpszichiátriai ellátás bõvítésére lenne szükség. Ez azonban álmegoldás, ami mögött a tehetetlenség és
feltételezhetõen a pszichiáterek tekintélyébe vetett hit húzódik meg. A szociálisan hátrányos helyzetû gyermekek pszichiátriai kezelésénél a következõ tényezõkkel is számolni kell: 1. Azok a szülõk,
akik akár szándékosan, akár közömbösségbõl tönkreteszik a gyerekeiket, nem
fogják õket olyan helyre vinni, ahol segítséget kaphatnának. Ha mégis pszichiáterhez viszik ezeket a gyerekeket, azt
nagy valószínûséggel azért teszik, mert a
pszichiátertõl saját felmentésüket és
gyermekük megbélyegzését várják. 2.
Hatékony segítséget egy ilyen gyermek
akkor sem kaphat a pszichiátertõl, ha eljut a pszichiátriai ellátásra, s ott egy
olyan embert talál a pszichiáter szerepében, aki szereti a gyermekeket és elég
bölcs is ahhoz, hogy velük foglalkozzon.
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30 éves Törzsgárda Kitüntetést
kapott: dr. Blahó Ágnes fõorvos, dr. Kardos Árpád fõorvos,
Kiss Szabó Lajosné asszisztens,
Kratochvilla Józsefné csoportvezetõ asszisztens és Németh
Károlyné röntgenasszisztens.
Munkájuk elismerése mellett
40 éves Törzsgárda Kitüntetésben részesült: Barna Mihályné
asszisztens és Merxné Németh
Katalin intézetvezetõ fõnõvér.
Fõigazgatói Dicséretben részesült: dr. Bakó Erika vezetõ
fõorvos, dr. Sarok Judit fõorvos,
dr. Berzai Eszter szakorvos,

Gálné Novák Katalin szakgondozónõ, Kovács Klára szakaszszisztens, Kratochvilla Józsefné
szakasszisztens, Gyõri Istvánné
szakasszisztens, Merxné Németh Katalin intézetvezetõ fõnõvér, Merucza Erika mb. gazdasági igazgató, Krix Andrea
osztályvezetõ valamint Siváki
Ilona takarítónõ.
A kitüntetések átadása, átvétele után, dr.Gotthard Gábor alpolgármester mondott pohárköszöntõt, majd megnyitotta az
ünnepség állófogadását.
H.I.

Fotó: Nyári Gyula
Dr. Bakó Erika nõgyógyász a Fõigazgatói Dicséret kitüntetést veszi át
Szentes Tamás fõigazgatótól

vel visszaélve, megbélyegzõ
diagnózisokat oszt, illetve
gyógyszernek nevezett készítményekkel épít le másokat. A pszichiáter
szerepét elõszeretettel választják szadista és paranoid (inkvizítor jellemû) emberek, de a pszichiáterek által egyoldalúan
alkalmazott biológiai megközelítés is
kárt okozhat. Mi történik akkor, ha a gyermek egy ilyen pszichiáterhez kerül? A vélt
vagy valós viselkedési zavarai alapján betegnek minõsítik, s ahelyett, hogy a szüleit
változtatnák meg, nyugtató- vagy erõsítõszereket adnak neki. A gyermekben így
korán kialakulhat a „nem vagyok teljes értékû” és az „én vagyok a hibás” tudata, különösen, hogy ezt a tudatot ilyenkor az otthoni környezete is táplálja.
Mindent összevetve, még ha a mai törvények, intézmények és gazdasági források
lehetõvé tennék is a szociálisan hátrányos
helyzetû gyermekek segítését, akkor sem a
jelenlegi módon mûködõ pszichiátria az,
amire ebben a rendszerben a súlypontot
kell helyezni.
Ritter Teodor, pszichológus

A gyermekpszichiátria veszélyei
Az a félórás beszélgetés, amit a pszichiáter beütemezhet számára, felnõtt embereknél sem ellensúlyozná az otthon hatását, egy gyermekre pedig elhanyagolható befolyással van. Életkoruktól függõen
a gyermekek számára a szülõi viselkedési minta megkérdõjelezhetetlen vagy nehezen megkérdõjelezhetõ még akkor is,
amikor a szülõ nyíltan ellenséges gyermekével szemben. Emellett a gyermekek
a pillanatban élnek, vagyis ahogy kikerülnek a segítõvel folytatott beszélgetésbõl, a károsító tényezõk újra teljes erõvel
hatnak rájuk. Óvónõk és tanítónõk, akik
pedig többet vannak együtt ugyanazokkal a gyermekekkel, számos történetet
tudnak mondani arról, milyen tehetetlenek a családi háttérrel szemben. 3. Mind
a szépirodalomban, mind a pszichológiai, sõt pszichiátriai szakirodalomban
számos munka foglalkozik a pszichiáterek veszélyes magatartásával. Szignifikánsan sok pszichiáter van, aki, szerepé-
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PÁLYÁZAT
A Budapest Fõváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat pályázata
az Önkormányzat tulajdonát képezõ
Budapest VIII. kerület, Diószeghy Sámuel u. 52. és Orczy út 3 – 5. szám
alatti, 36029/1-3 helyrajzi számú, iskolaépület és hozzá tartozó iskolaudvar ingatlanok értékesítésére.
Az ingatlancsoport összesített telekterülete: 3642 m2 (1068 m2+1063
m2+1511m2)
Az ingatlanokon egy épülettömbben
helyezkedik el a pince, a földszint és a
két emeletbõl álló iskolaépület, amelynek összes alapterülete 2625 m2.
Az ingatlanok együttes nyíltpiaci
forgalmi értéke jelenlegi állapotukban:
582. 600. 000,-Ft (a forgalmi érték
áfá-t nem tartalmaz).
A pályázónak ajánlatot kell tennie a
vételárra, amelynek nettó összege
nem lehet kevesebb a pályázati kiírásban megjelölt forgalmi értéknél.
A pályázaton való részvétel feltételeit, valamint az ingatlan adatait tartalmazó dokumentáció 50.000 forint +
ÁFA ellenében megvásárolható, munkanapokon hivatalos ügyfélfogadási
idõben (hétfõn 13.30-18.00, szerdán

8.15-16.30, pénteken 8.15-11.30) a
Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján, 1082 Budapest, VIII. Baross
u. 63-67., III. emelet 315. irodában
szeptember 2-ig.
A hivatalban az igazgatási szünet
ideje alatt (augusztus 10- 23.) kizárólag ügyelet mûködik! A pályázattal
kapcsolatban információ az ezt megelõzõ és az ezt követõ idõszakban kérhetõ.
(Érdeklõdni személyesen a fenti címen, a 459-2594, 459-2567 telefonszámon, illetve a vagyongazdalkodas@jozsefvaros.hu e-mail címen lehet.)
A pályázatok leadásának határideje:
2009. szeptember 2. 10.00 óra.
A pályázatok leadásának helye:
Budapest Fõváros VIII. kerület, Józsefvárosi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u.
63-67., III. emelet 315. sz. iroda.)

Pályázati felhívás
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselõ-testülete önkormányzati bérlakások bérbeadására pályázatot ír ki lakással
nem rendelkezõ, felújítási kötelezettséget vállaló, Józsefvárosban élõk részére. A pályázaton elnyert lakások bérbeadása határozott idõre szóló bérleti szerzõdéssel, elõbérleti jog biztosításával történik.
Az „LN/2009/NY” pályázatot augusztus 4-én írják ki, és
szeptember 14-ig kell benyújtani
a Polgármesteri Hivatal Okmányiroda és Ügyfélszolgálati
Ügyosztályán (Budapest, VIII., Baross u. 59.).
A jelentkezési lapok átvételének idõpontjai: a hét minden
munkanapján reggel 08.15 órától 16.00 óráig, kivétel hétfõn,
amikor 18 óráig és pénteken, amikor 11.30-ig lehet a pályázatokat benyújtani. A pályázati jelentkezési lapok átvétele - az
igazgatási szünet miatt - augusztus 10-23. között szünetel.
A pályázat eredményhirdetésének idõpontja: legkésõbb
2009. november 13.
A megpályázható lakások címét és adatait, a pályázati feltételeket, a Polgármesteri Hivatal Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztályán kapható jelentkezési lap és tájékoztató
tartalmazza.
A lakások megtekintését, a pályázatot benyújtó érdeklõdõk
részére augusztus 27-én (csütörtökön) de. 9-11 óráig és du. 1517 óráig és szeptember 8-án (kedden) de. 9-11 óráig és du. 1517 óráig biztosítjuk.
Csécsei Béla
polgármester
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Érettségi nélkül nem megy?
Munkát keres, de hiányzik az érettségi?
Tovább tanulna, de nincs érettségije?
Jöjjön a Leöveybe és érettségizzen!
• Esti-levelezõ tagozatunkon: hetente
három délután.
• Bizonyos feltételek (szakmunkás-bizonyítvány, már elvégzett középiskolai év, jó tanulmányi eredmény) esetén a 4 éves tanulmányi
idõ lerövidíthetõ!
Leövey Klára Gimnázium
és Szakközépiskola
Felnõttoktatási Tagozat
1096 Bp. Vendel u. 1.
(a Klinikák metrómegállótól 5 perc)
Telefon: 216 0304
www.leovey.hu
Bõvebb tájékoztatás:
• augusztus 12. 9:00-13:00 óra között
Beiratkozás:
• augusztus 24., 25., 26.
14:00-17:00 óra között
Lépjen be az iskola kapuján,
hogy a munka világa is megnyíljon
az Ön számára!

FESZTIVÁL PROGRAMAJÁNLÓ

Józsefvárosi Napok
Bárka Kikötõ az Orczy-parkban

Rúzsa Magdolna

zeptember elsõ hétvégéjén
összkulturális mini-fesztivál lesz, ahol mindenki megtalálhatja a neki tetszõ minõségi
programot: templomi koncerttõl Shakespeare-ig, rock-koncerttõl a világzenéig, utcaszínháztól Haydnig, roma-koncerttõl a gyerekprogramokig. Igazi
közösségi esemény a józsefvárosiaknak és mindazoknak,
akik ezen a hétvégén eljönnek a
Józsefvárosba.
Péntektõl vasárnapig Józsefváros különbözõ helyszínein gólyalábasok bukkannak fel és szórakoztatják elõadásaikkal a kerület
lakosságát. A programok ingyenesek.

S

Programok:
Szeptember 4. (péntek)
17.30: A Bárka elõtt – Utcaszínház
18.00- 19.00: Haydn és Mozart
koncert. Zenei vezetõ: Dinyés
Dániel. Szólisták: Félegyházi
Károly (zongora), Selmeczi Gábor (hegedû), Kolonits Klára
(ének – szoprán). Bárka Színház

Boban Markovic

19.00: Weiner-Szász kamara20.00-21.30: Boban Markovic
és Rúzsa Magdi közös koncertje szimfonikusok. Szent József
plébániatemplom, Budapest,
az Orczy-parkban
VIII. Horváth Mihály tér 7.
Szeptember 5.
Vivaldi, Liszt, Haydn és
Gyermekszombat
Bach mûvei Szólisták: Gyön-

az Orczyban

10.00-18.00: Különleges társasjátékok – Sziluett Mûhely Karikadobálás nagyméretû kerti figurákra, mese-ismeret, horgászós
játék, kirakós és célbadobás, kerti sakk, terepasztal jellegû kvíz és
nyereményjáték
10.00-18.00: Csiribiri játszóház
10.00-11.00: ALMA-koncert
gyerekeknek. Buda Gábor - ének,
gitár, Szabó Tibor - gitár,
bouzouki, basszusgitár, ukulele,
tambura, Maroevich Zsolt - brácsa, hegedû, ütõsök
11.30 – 12.30 Langaléta garabonciás gólyalábas elõadás – Betyárvirtus
18.00: Póka Angéla és vendégei - Orczy-park
20.00: PARNO GRASZT-koncert –Orczy-park. Az együttes az
autentikus cigányfolklórból meríti repertoárját, hagyományos
hangszereléssel, mint kanna, kanál, tambura, brácsa, gitár, nagybõgõ, tárogató, szájbõgõ.

gyössy Zoltán - fuvola, Juniki
Spartakus – hegedû, Szigeti
Szilvia – hegedû, Molnár Piroska – gordonka, Kaszanyitzky András – gordonka.

Póka Angéla

Szeptember 6.
(vasárnap)
15.00: W.S.: LÍR –Orczy-park. A
Színház- és Filmmûvészeti Egyetem végzõs osztályának elõadás.
Rendezõtanár: Zsótér Sándor

LÍR

17

KULTÚRA
Bárka Kikötõ
Ráday Kultucca

Díszpolgárt siratunk

augusztus 28-29-30.
Ferenc tér / Szent Ferenc templom
Augusztus 28., 20.00 Lajkó Félix-koncert
Közremûködik Brasnyó Antal (brácsa)
Belépõdíj: 2.000 Ft
Augusztus 29-30.: Családi Kikötõ
A programok ingyenesek
Augusztus 29. , 17.00: János vitéz – Boka Gábor utcaszínháza
18.00 Meseladik – Bárka Színház. Színház születik: Varga Anikó
vezetésével meseelõadást hozunk létre, melynek történetét együtt
írjuk, a díszletet, a jelmezeket, a maszkokat, szóval a teljes elõadást együtt készítjük, de lesz rongybáb-készítés, arcfestés is…
19.30: L vonósnégyes – Auer Quartet. Népszerû klasszikus
muzsika a Ferenc téren
20.30: Film-zene - némafilmek élõzenével. Ahogyan az valaha történt: a vásznon pereg a film,
a zongorista (nálunk Darvas Ferenc) kíséri
Augusztus 30., 17.00 Meseladik – Bárka Színház
19.00: Kaláka-koncert
20.30 Film-zene - némafilmek élõzenével

Hatezer éves tradíció

kínai mûvészetben több ezer éves
hagyománya van a vízfestésnek.
Ebben a mûfajban nem a mûvészi pontosság a lényeg, hanem a látvány nyúj-

A

Apróhirdetés
DOBOZI UTCÁBAN jó állapotú, II.
emeleti 30 nm-es galériázott garzon,
tulajdonostól eladó. Tel.: 30-5270155, Ár: 6,5 m Ft.
VÍZ, GÁZ, fûtésszerelés, javítás gázmû engedélyezés. Nagy László, épületgépész, tel: 06-309-446-513
TÁRSASHÁZKEZELÉS teljes körû
könyveléssel, jogi háttérrel – Fürgevíz gyorsszolgálat – Arany-Anker Kft.
Tel.: 06-20-219-6255; 06-20-9841149; e-mail: aranyanker@citromail.hu
ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zárnyitás-szerelés, hevederzár-szerelés, rácskészítés, lakatosmunkák,
stb. akár azonnal is! Tel.: 06-30-9613794
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osszan tartó, súlyos
betegség után elhunyt
Cseh Tamás író, költõ dalnok, Józsefváros díszpolgára. Jól érezte magát Józsefvárosban, ahol – „alulnézetbõl” - külön hullámhosszon
értik az emberek a zene és a
dal erejét, a vers mûfaját, a lélek töltekezésének õsidõk óta
megmaradt közvetítõ nyelvezetét. 2008. május 29-én, idetartozásának szimbólumaként, Józsefváros Díszpolgára kitüntetéssel díjazták életmûvét, emberi és mûvészi tartását.
Aki polcain õrizte számos hanglemeze egy-egy példányát,
megilletõdötten hallgat bele a dalokba, s osztja azok véleményét, akik szerint a Bereményi-Cseh kettõs dalba öntött leckéi
életrõl igazságról, erkölcsrõl, barátságról és gyûlöletrõl belevésõdnek, belesimulnak a nagy magyar klasszikusok együttes
életmûvébe.
Bakonybél polgárai mellett egy ország gyászolja. Mi is, a Bárka Színház mûvészeivel együtt. A színházat haláláig otthonának, családjának mondhatta; a Bárkában mindig szeretettel vették körül.
Cseh Tamás dalai, gondolatai erõt, felismerést, vigaszt, kilátást jelentettek nekünk, s hisszük hogy zenéjében, dalaiban él
tovább.
H.I.

H

totta impresszió. A képeket vászonra,
selyemre, papírra festik. A tradicionális
kínai festészet ezen apró szeletét tárja
elénk a Kossuth Klubban megnyílt kiállítás, ahol a Wang Wei Ping és Wang
Gui Lan mûvészházaspár vízfestéssel
készült képeit tekinthetjük meg.
A kínai tradíciókat nemcsak a festési
technikán érhetjük tetten, hanem a témaválasztáson is. A képeken megjelenõ ló,
bambusz, bazsarózsa, hegyek - mind a kínai kultúrtörténet fontos, szimbolikus jelentéssel bíró részei. A kínai házaspárnak
egyébként nem ez az elsõ bemutatkozása
Magyarországon, immár harmadik alka-

ELCSERÉLNÉM 1,5 szobás napfényes Vajdahunyad utcai, teljesen felújított, megvásárolható önkormányzati lakásomat, nagyobbra. Tel: 0630-590-4231
ELCSERÉLNÉM 66 nm-es önkormányzati lakásomat kisebbre, vagy
két kisebb önkormányzatira, vagy
öröklakásra ráfizetéssel. Minden
megoldás érdekel. Tel.: 210-6330
JÓZSEF KRT-I önkormányzati 92
nm-es I. emeleti utcai ingatlanomat
elcserélném. Minden megoldás érdekel. Tel: 06-70-297-8241
SZAKKÉPZETTSÉGET nem igénylõ
otthonról is végezhetõ bedolgozói
munkára, keresünk jelentkezõket,
válaszborítékért tájékoztatom. Cím:
Jenei István, 2030 Érd, Leányka
u.1.sz.

lommal állítják ki képeiket, közelebb hozva hozzánk a hihetetlenül gazdag kínai
mûvészetet.
A kiállítás augusztus 31-ig látogatható a
Kossuth Galériában.
ny

ELADÓ egy teljesen új mosógép felszereléssel együtt. Ára 60 ezer Ft.
Tel: 06-20-912-0897
FELÚJÍTÁS ALATT álló 63 nm-es
önkormányzati lakásomat (Szigetvári
u.), amely II. emeleti, utcai, elcserélném 2 kisebbre. A lakásban két külön
bejáratú szoba van és a fürdõszoba,
WC is külön van. Tel: 06-20-4551171
ELADOM Bp. VIII. Orczy út 17. VIII.
51. alatti 34 m2-es, 1,5 szobás falújítandó, panellakásomat 6,7 millió Ft.ért. Érdeklõdés: 06/30-649-5597
KEZDÕ ÉS HALADÓ bridzstanfolyamok a belvárosban. Indulás:
2009. szeptember 21-vel kezdõdõ
héten. www.bridzsakadémia. hu,
bridzs@bridzsakadémia.hu, 0630-9000-400, 06-1-209-5243

BARÁTSÁGOS fogászat, barátságos áron, modern rendelõben, garanciával: teljes fogsor: 70.000.- ,
porcelán korona 18.000.-, porcelántömés 5.000.-, fogkõleszedés 5.000., fogékszer 4.500.-. lézeres ínykezelés. Tel.: 394-1634, 06-30-448-3341
A BÓKAY SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN
munka melletti esti gimnáziumi képzés. Jelentkezni: VIII. Csobánc u. 1.
Tel.: 313-1674
Megunt, kidobásra szánt könyveit
boldogan elszállítom. Nem vagyok
kereskedõ! Tel: 06-20-956-4084
80 NM-ES társasházi, újszerû, világos, utcai lakás eladó. Érd: 06-20775-9345-ös telefonon lehet.
IX. Szépségszalon fodrászt, mûkörmöst, masszõrt, kozmetikust keres,
olcsó bérlet. Tel: 06-30-948-5478

POSTALÁDA

Olvasói
levelek
Az olvasói leveleket szerkesztve és rövidítve
közöljük, a levélírók véleményének tiszteletben tartásával. A megjelent levelek nem mindig tükrözik a szerkesztõség álláspontját.

Elég a hangerõbõl!

õrület. Nyáron csak nyitott ablakoknál
lehet aludni, így viszont nem csak a levegõ, hanem a gyomorremegtetõ hangerõ
is bejön, pihenni reménytelen. A körház
földszintjén bokáig ér a hulladék, de a
kerületi közterületesek be nem jönnek a
területre, a Kálvária térnél véget ér a
szolgálatuk. A kápolna körüli állapotokról szégyellek írni, mert egyszerûen nyilvános illemhely illumináltak és kutyák
részére.
Tekintve, hogy az állapotokat felpanaszoló elõzõ levélre se reagált senki, magam
sem reménykedem, hogy értelmes dolog
olvasói levelet írni, pedig egy ilyen tartalmú levelet már a jegyzõnek is írtam.
Tisztelettel kérem a lapot, hogy adjon
helyet a panaszomnak, mert a nyilvánosság erejében még mindig reménykedem.

zért írok Önöknek, mert a Tömõ
utcában lakom, keleti fekvésû lakásban. Az Orczy-kertben rendezett
koncertek miatt esténként nem lehet
megmaradni a lakásban, az erkélyrõl
K. M., Orczy-fórumbeli lakos
már nem is szólva. Szerintem nem ártana ellenõrizni a koncertek hangerejét, és
azt sem, hogy meddig tartanak esténként, mert a 10 órát rendszeresen túlléGutenberg téri játszótéren áll dr.
pik, és aki korán kel, nem tud miattuk
Fodor József, a Magyar Közegészpihenni. Nem a koncertek ellen általában van kifogásom, csak a mennyiségük ségügy megalapítójának mellszobra. Saj(majdnem minden hétköznap!), és a nos, nem tehet egyebet, mint békésen
szemléli az ott zajló, a közegészségügyhangerejük ellen.
nek minden szempontból ellentmondó
Üdvözlettel: Z. Éva, Tömõ utca történéseket. Mivel minden nap kétszer
megyek át a téren, ezért nap mint nap látom, hogy mikor és hogyan van takarítva és használva ez a kis tér. Sokan veszik
igénybe, hiszen a közelben lévõ óvodából, iskolából kijövõ gyerekek és szüleik,
sõt még a nyugdíjasok is odajárnak játszani, pihenni. A tér egyik oldalán vannak a szelektív hulladékgyûjtõ kukák,
melyeket egyesek szemétlerakónak, mások nemes egyszerûséggel, nyilvános il-

A

Tisztelt Szerkesztõség!

A

Az Orczy- körház kínjai
agy örömmel olvastam lapjukban
Nagy Sándor lakótársam kesergését az építészetileg csodás Orczy-körház
hétköznapi kellemetlenségeirõl. Azt hittem, hogy a levele nyomán valami változás történik, azaz estére elcsendesednek
a szemközt lakó randalírozók, s végre
majd aludni is lehet. Szerepelt a panaszban, hogy a köralakú beépítés hangszóróként erõsíti fel a zajokat, én ezt csak
megerõsíteni tudom, még a halk beszéd
is átjön a másik oldalra, hát még a házilag nyomott diszkó-zene. A múlt héten
akkora volt a zaj, hogy ki kellett hívni a
rendõrséget, akik hajnali háromkor (!) lehalkíttatták a zene-bonát, de a halkítás
csak addig tartott, míg le nem értek az
autókhoz, akkor ezerrel újra indult az

N

lemhelynek tekintenek. Most is ott csücsül egy emberi ürülék két kuka között,
a játszótér szélének peremén, rajta légyrajok! A tér másik oldalán a kutya-wc
foglal helyet, melyet szintén nem takarítanak minden nap. Így aztán nem kell
kétségbe esnünk, ha épp nincs emberi
végtermék, az ebek munkássága bõven
ad a legyeknek és egyéb rovaroknak lehetõséget, hogy a gyerekek hintájára,
mászókájára átvigyék a baktériumhadat.
Ma reggel éppen egy hatalmas papírhulladék-halom jelent meg a játszótéren. De
láttam én már VHS-bõl kitépett szalagot
fa ágán lobogni, májusfaként, sörös dobozokat a homokozóban, csikkek tengerét mindenhol, ruhahalmot a kis szemetes elõtt szétdobálva, szundikáló hontalant a padon eldõlve, 1,5 literes borospalackkal, csepegõ vizelettel maga alatt!
Kedves emberek, felelõs szervek, bárki,
akit érint!
Nem hibáztatok senkit, nem dolgom.
De az ügyben valamit tennünk kell! Érezzük, hogy felelõsséggel tartozunk gyerekeink egészségéért, de nem csupán mi szülõk, hanem azok is, akik egy köztér tisztaságáért, épségéért, s ezen keresztül - nem
is annyira közvetetten - gyerekeink egészségéért is felelõsek.
Kovács Andrea
Menkó Lószló rajza

Õszikék Anna napja a Baross utcában
A

klub névnaposait köszöntöttük
július 28-án. Az Õszikék Klub teával, üdítõvel, kávéval köszöntötte az
Annákat, Olgákat, mi magunk meg batyu-bál jelleggel - „dobtuk össze” a
kínálnivalót, apró- és sós süteményeket, falatnyi édességeket, otthoni receptek alapján készült finomságokat.
Halk zene szólt a CD-rõl, olyan, hogy
mellette beszélgetni, adomázni, nevetni lehetett. Örültünk, hogy szokássá
terebélyesedett az összevont névnapok ünneplése az „Õszikéknél”. Mosolyogva köszöntünk el egymástól, ígérve,
hogy az eseményre öreg korunkban is emlékezni fogunk. Ez olyan ígéret, amit ebben a korban -, könnyû betartanunk. Megtalálni vagy megteremteni a hétköznapok ünnepi pillanatait - ez a békés, nyugodt öregség nagy tudománya.
Juhász Endréné
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SPORT

Emlékezés a Sport utcában
N
emes kezdeményezés
hagyományát ápolja a
BKV sportegyesülete azzal,
hogy évek óta megrendezi az
ifjúsági labdarúgók Németh
Gyula-kupáját, ahol az egykori sportújságíró emléke
elõtt tisztelegnek a jövõ játé-

kosai. Az idén kilencedik alkalommal megrendezésre került tornán a BKV, az FTC, a
Soroksár és a Csepel 19 éves
korosztályának
együttesei
mérték össze tudásukat augusztus elején a közlekedésiek
pályáján. Az egész napos fut-

ballünnepen új gyõztest avattak, hiszen elsõ alkalommal
diadalmaskodott százszázalékos teljesítménnyel, három
gyõzelemmel a házigazda
BKV csapata. A díjakat a neves
újságíró fia adta át az ifjú labdarúgóknak.
A képen a kupagyõztes BKV
U-19-es csapata Varga Attila
vezetõedzõvel és a trófeával.

Rédli András
EB-aranyérmes
ranyérmet szerzett júliusban a plovdivi vívó Európa-bajnokságon a magyar pár-

A

bajtõr válogatott tagjaként
Rédli András, a Budapesti
Mûszaki Fõiskola végzõs hallgatója. András elégedetten térhetett haza Tapolcára, hiszen
pályafutása elsõ kontinenstornáján egybõl aranyérmes csapat tagja lehetett. Legközelebb
szeptemberben drukkolhatunk neki az Antalyai Világbajnokságon.
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OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

Paradicsom - leégett bõrre

H

Szemgyulladás
strandolást nem mindig sikerül
megúszni tünetmentesen. A kötõhártya-gyulladás a leggyakoribb,
ennek még enyhe formája is meg tudja keseríteni a napjainkat. Leghatásosabb, ha kamillából és cickafarkfûbõl
készítünk forrázatot, amibõl aztán lehûtés után - óránként csepegtetünk.
Ha csökken a gyulladás, már napi három-négy alkalom is elegendõ. Makacsabb fertõzés esetén szemfürdõre
van szükségünk. Az elkészített teát
kis likõrõs pohárba töltjük és belepislogunk. Akik kozmetikussal festetik
szempillájukat, azoknak nem lesz ismeretlen ez a mûvelet.

A

friss paradicsomot, a levét kenje a leégett bõrterületre! Legalább tíz percig
a bõrünk alaposan leégett a na- hagyja rajta, majd mosssa le! Készíthepon, a károk enyhítésére hasz- tünk salátát vagy finom szószt is belõnáljunk – külsõleg és belsõleg – para- le. Akkor is érdemes minél több paradicsomot! Ebben a
dicsomot fogyaszfinom zöldségben
tani, ha most kérengeteg az A-, a B-,
szülünk még csak a
a C-vitamin és a víz,
nyaralásra, mert a
ezért megnyugtatja,
benne lévõ likopin
hidratálja és tisztítja
nevû anyag fokoza leégett bõrt. Így
za a bõr UV-sukészül az arcpakogárzás elleni védelás: préseljen ki egy
kezõképességét.

Cukkini

nyúság is. Rántva nagyon finom húspótló. Különlegesség a töltött cukkini: a
ze semleges, nem tolakodó, fûsze- kettévágott termés közepét kivájjuk, s
rekkel jól alakítható. Bátran ehetünk megtöltjük húsos, tojásos, gombás tölbelõle, nem okoz puffadást, mint a rost- telékkel, és a sütõben tejfölösen, sajttal
gazdag ételek némelyimegszórva megsütjük.
ke, csekély az energiaGrillezve, nyárson süttartalma, így a súlycsökve, a húsokhoz hasonlókentõ diétákban is alkalan fûszerezve szintén
mazhatjuk. Készülhet
kitûnõ fogás. Könnyû
belõle fõzelék, lecsó,
nyári étel a zellerkrémpörkölt, pástétom, fasíleveshez hasonlóan kérozott, rakott-, sült egyszített
cukkinikrémtálétel, de az uborkához
leves is.
Kiss Éva
hasonlóan saláta, sava-

Í

tejjel felengedi, simára keveri és berántja vele a kalarábé
levét. Felaprított petrezselyemzölddel, sóval, cukorral
– Ez olyan közepesen ünnepi menü lesz, levest nem is fõzök hozzá.
ízesíti, és tálaláskor tejföllel locsolja.
– Aztán, mi csinálja meg magának a jó gyomrot, ha kihagyja a le– A rakott palacsinta elég macerás, mert egy kész
vest?
ételbõl készít másik fogást!
– Bízza rám, Takácsné, aki meg siratja a levest, küldje hozzám! Ha
– Nézze, meg kell adni a módját, ettõl a macerától pekihagyja egyszer-kétszer, jobban örülnek a kosztosok, ha újból talál- dig nem lesz boldogtalan! Kisüt vagy egy tucat palacsinkoznak vele. Nyár derekán nyári étket fõzök! A töltött kalarábétát, egyet lerak a jénai aljára, egyet félretesz a tetejére, s
hoz 6-8 közepes kalarábét vásárol, 30 deka lapockát,7a többit vékony csíkokra felmetéli. Fél kiló8 evõkanál rizst,10 deka zsírt, egy teáskanál cukrot,
nyi tehéntúrót krumplinyomón áttör, si3 evõkanál lisztet, 1 csomag petrezselymet, fél
mára keveri vaníliás cukorral, cukorral és
pohár tejfölt, sót, késhegynyi borsot és 1 bögkét tojás sárgájával, közé keveri a tojások
re tejet készít ki. A kalarábékat megtisztítja és
habbá vert fehérjét, és óvatos kavaró
kivájja. A megmosott rizst kevés zsíron félpumozdulatokkal összekeveri a csíkokra
hára párolja, és a megdarált lapocka közé kevágott palacsintával. Nem tesz rosszat a
veri, megszórja borssal, sóval. Megtölti a kalakészülõ remekmûnek, ha belepottyant egy
rábé mélyedéseit. Kevés zsíron megpirítja a
fél marék mazsolát. Elsimítja, lefedi a félretett
cukrot, felönti kevés vízzel, megsózza, és belerakja a megtölegész palacsintával, és zsupsz, bele a sütõbe!
tött kalarábékat. Közé rakja a kalarábéforgácsot, ebbõl lesz a
Ha tényleg ünnepre tálal, a megsült tortaféletartalmas szaft. Annyi vizet önt rá, hogy ellepje, lefedi és puségre rányom egy kis tejszínhabot, és kész a
hára fõzi. A megmaradt zsírban liszttel világos rántást készít,
hangulat!
H.I.

Töltött kalarábé és rakott túrós palacsinta

RECEPT

Fõzzünk, vagy hideget együnk?
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MOZAIK

Rendõrségi hírek
Csaló járja a kerületet
Ismeretlen férfi járja a kerületet, aki közös képviselõnek adja ki
magát, és az óvatlan idõs lakóktól, különbözõ, a házfelújításhoz szükséges munkálatokért pénzt kér.
Ez történt egy Baross utcában élõ idõs hölggyel is, aki nemrég költözött az egyik bérházba, így személyesen nem ismerte
a valódi közös képviselõt. Az ál-képviselõ telefonon jelentkezett nála, és a ház vízvezeték-cseréjéhez kért milliós összeget a
hölgytõl. Miután az idõs lakó kivette a bankból a pénzt, az álképviselõ meg is jelent a lakásán, átvette a pénzt, amirõl elismervényt is adott a néninek. Ezt követõen derült csak ki, hogy
nem a valódi képviselõ járt az idõs hölgynél. Az ügyben jelenleg is eljárás folyik.
**************

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 kézrekerítésének érdekében.
Forrás: www.police.hu

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 soha
többé meg ne lássam az építkezésen!
Miközben a fiú elkullog, az
egyik munkás megszólal: Fõnök! Tulajdonképpen mi baja
volt a pizzafutárral?

A Csónakház programja (Orczy-park)
Augusztus
19-én Madarak Házibuli zenekar
22-én Snake Heart
23-án Happy End Band ingyenes
24-én Pedrofon rock and roll táncház
25-én Hollywood Rose, a koncert után rockdisco Dj Ádámmal
26-án Blues Company
27-én Zöld a Bíbor Band (Donászi T., Fischer L., Kékesi Bajnok L.,
Kiss Z., Nagy Zs.)
28-án Doors emlékzenekar, elõzenekar: Vadvirágok Blues Band
29-én Timur Lenk, a koncert után FõDj disco
30-án Happy End Band (ingyenes)
31-én Pedrofon rock and roll táncház
Szeptember
2-án Madarak házibuli zenekar
3-án Cry Free (hungarian Deep Purple tribute band), elõzenekar:
Future Realm
5-én Zenebunker rock-metal est (ingyenes)
6-án Happy End Band (ingyenes)
7-én Pedrofon rock and roll táncház
8-án Hollywood Rose, a koncert után rockdisco Dj Ádámmal
9-én Blues Company

Ráfér a felújítás az aluljárókra
Mintaprojekt keretében jövõre a fõváros és az FKF Zrt. teljesen
felújítaná a Blaha Lujza téri, a Ferenciek tere és az Astoria metrómegállók aluljáróit. Még az idén bekamerázzák viszont a
Deák, a Nyugati, a Nagyvárad téri és a Ferenc körúti aluljárót,
2010-ben pedig további tizet. A teljes, 2012-ig tartó program
keretében még 17 helyszínen végeznek el részleges felújítási
munkákat, például átépítik a lépcsõt és lecserélik a padlóburkolatot az Örs Vezér téren. Ez utóbbit megteszik a Boráros téren, ahol a csatornát is átépítik. A teljes program költsége 3,5
milliárd, ennek jelenleg az idei fedezete áll rendelkezésre,
amelyet az FKF Zrt. a hulladékkezelési díjakból finanszíroz.

************
- Doktor úr, kérem, segítsen! Az uram mindenféle
ökörségeket beszél álmában.
- És ez önt zavarja?
- Engem már nem, én megszoktam. De a képviselõtársai
állandóan kiröhögik.
************
Kortesbeszédet harsog a
képviselõjelölt. Szidja a kormányt, az országgyûlést, korrupt gazfickóknak mondja
õket, akik csak lopni, hazudni
tudnak.
- És ön mit akar tenni
ellenük?- hangzik a hallgatói
kérdés.
- Én? Semmit! Be akarok jutni közéjük!

JÓZSEFVÁROS a VIII. kerületi önkormányzat lapja  Kiadja a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht.  Felelõs kiadó: Seres Zoltán
Fõszerkesztõ: dr. Koncz Mária  Szerkesztõk: Hegyi Imre, Kovács Orsolya, Nyerges Zoltán  Irodavezetõ: Tóth Józsefné
Szerkesztõség: Harminckettesek tere 2. Telefon: 210-4900, Fax: 210-7038. E-mail: szerkesztoseg@jozsefvaros.hu
Tördelés: Báti Gabriella, Imrik Attila  Nyomda: Poster Press Kft. felelõs: Hajas Tamás  Terjeszti a DM Hungary
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REJTVÉNY
Magyarok cselekedetei

Kezdõ tanítóknak

Épülés és leépülés
lélek épülése az olvasás - tanították hajdan, de
napjainkra mintha elkopott volna a szólás igazsága. Keveset olvasunk, s ha netán mégis, talán nem is az
értékes vonz bennünket, hanem az esetleges, a talmi,
az értéktelen.
Viharedzett baráti körömben dobom be a témát: mit
szólnak a Föld felé száguldó kisbolygóhoz, az elektroszmogból kinyerhetõ áramhoz, mely utóbbi következtében
kidobhatjuk a ceruzaelemeket? Néma csönd a válasz,
mert hatból hatan a friss magazinok öles ökörségeit bújják. Mit okvetetlenkedem, mikor Sharon Stone-nak benõtt a lábujjkörme, perli a pedikûröst, és Graf Wuilson
megasztár odacsípte a mobiltelefonját a liftajtóhoz, s
most odavan a címtár és a nagylemez. Mondom, hogy
már annyi jég olvadt el az Antarktiszon, hogy a világ öszszes tengerpartján magasítani kell a napozófövenyeket,
de teljes a közöny, hiszen Amalfi Guidó tévedésbõl az
anyósa ablaka alatt adott szerenádot, egy indonéz pedig
annyi Viagrát evett vacsorára, hogy ruhafogasnak használták reggelig a fütyijét.
Négyszáznál is több színes „soha-nem volt”-magazin
okádja a teljesen fölöslegeset, s az olvasóközönség brutális betûéhséggel veti rá magát az ezer színben pompázó
napi hírekre, a képre, ahol a kutya Bach szólószonátáját
hegedüli, illetve a médiaházaspár otthonára, ahol szalag
jelzi, hogy meddig tart a baloldali nézetek birodalma, és
honnan indul az eddig elnyomott jobb oldal.
Ebbe a nagy magazin-éhségbe próbálom becsempészni
a magam füstölögnivalóját, mármint azt, hogy úgy emlékeztünk meg Radnótiról, hogy ma is élõ, Pesten lakó feleségérõl - akihez különben a világ legszebb szerelmi költeményeit írta - szó sem esett, de teljes közöny a válasz, hiszen az Ámor, vagy tán a Mámor-magazin címoldalon bõgi a szenzációt: a háromfejû borjú gazdájának ekcémás lett
a hóna alja a hamisított hintõportól.
Van egy új ötletem. Alapítok egy ötszázharmadik magazint. Marhaság van, igénytelen olvasótábor van, állástalan firkász egy rakás, és végszükségben olyan sületlenségek kieszelésére vagyok képes, hogy a fal adja a másikat.
Tuti biznisz, hiszen a leépülésre mindig építeni lehet.
H.I.

A

A gondolatok vámmentesek
A tehén olyan bioszerkezet, mely ihatóvá teszi a füvet.
A számítógépem megver sakkban. De látnák, amikor kik-bokszban
versengünk!
Attól, hogy nem értenek meg, még nem vagy mûvész.
Mi az abszolút lehetetlen? Az, hogy tömegverekedés közben futballmérkõzés törjön ki.
A biztonság az a veszély, amit nem érzékelünk.
Az ámokfutás a jövõ tömegsportja.
Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha azt is tudod, melyik felét.
A titoktartás olyan szilárd halmazállapotú anyag, amely alkoholban
oldódik.
A felfedezések úgy születnek, hogy valaki durván áthágja az
elõírásokat.

VÍZSZINTES: 1. Iskolakezdés elõtt Gárdonyi Géza versébõl
idézünk egy szakaszt. Az elsõ sor. 11. A germánium vegyjele. 13.
Ruhát nem viselõ középkori eretnek szekta tagja. 14. Ógörög törzs.
15. Mûködni kezd. 16. Öböl-névadó szicíliai város. 17. Fényelnyelõ. 19. Városi közlekedési eszköz. 21. … Hansson; svéd író, költõ.
23. Fafúvós hangszer. 25. Szaporodik a hal. 26. A versidézet második sora. 30. Gondozás. 31. Ezzel szaporodik a hal. 32. Római 1101.
34. Továbbképzés, röv. 38. 1940-es évekbeli jazzstílus. 39. Gyermekek közlekedési eszköze. 42. A versidézet negyedik, befejezõ sora. 46. Gondoz, istápol. 47. Szóösszetételek elõtagjaként Afrikára
utal. 48. Egykori /nehézipari/ minisztérium névbetûi.. 49. Község
a Kelet-Zalai dombságon. 51. L’… cest moi: Az állam én vagyok;
XIV. Lajos mondása. 53. Bányavölgyi … Gyula; egykori vallás- és
közoktatásügyi miniszter /1846-1829/. 54. Korszak. 55. Standard ..;
nagy olajtröszt. 56. Minden 24 órában. 59. Makó másik fele! 60. A
versidézet harmadik sora.
FÜGGÕLEGES: 1. Biflázás, mechanikus tanulás. 2. Erre a
helyre áll. 3. Ilyen király volt II. József! 4. Opa párja! 5. Diribdarab!
6. Gyõri sportklub. 7. Halad a könyv olvasásában. 8. Csúszóssá
tesz. 9. Szótárban van! 10. Locsol. 11. Malõr, bonyodalom. 12. Erkölcstan. 15. Mely helyre? 18. Így is becézik Abigélt. 20. Bolgár
hegység. 22. Nagyobb mennyiségû. 24. Az orvosi nyelvben csúcs a
jelentése, de agyra utal. 27. A szélein szól! 28. Svájci város, autótípust is elneveztek róla. 29. Gyógyítással kapcsolatos. 33. Ilyen jellegû, régiesen. 35. Harcias lovas nép volt a népvándorlás idején. 36.
Elektrofizika, magyarul. 37. Filmkészítõ hangzatos elnevezése. 38.
Rongyos, ócska ruha, tájszóval. 40. Belsõ rész! 41. … Tango; a pesti opera olasz karmestere /1873-1951/. 42. Gyermekek szórakozása. 43. A tisztes úriház írója /Émile, 1840-1902/. 44. Kárt okoz. 45.
A Joan név nõi párja. 50. Angol Jóska! 52. Egy szál haja sincs. 53. Is,
angolul. 56. Vigye középen! 58. A foszfor és a szén vegyjele.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség címére (1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: szeptember 11.
Június 23-ai rejtvényünk megfejtése: A nyár az az évszak, amikor túl
meleg van ahhoz, hogy elvégezzük, amihez télen túl hideg volt.
Nyerteseink: Illyés János 1083 Práter u. 28., Kilin Zoltánné 1084 Auróra u. 10., Szondy Istvánné 1083 Tömõ u. 48-54.
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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HIRDETÉS
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
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VJV Kft. VIII. Kálvária u. 22.
Telefon: 06-20-420-9508
Gyorsszolgálat, karbantartás
Ügyfeleink írták: „Maximálisan meg vagyok
elégedve a tetõjavítási munkával.” írta egy
Kálvária u. 10. szám alatti lakó.

A Bókay
Szakközépiskolában
munka melletti
esti gimnáziumi
képzés
Jelentkezni:
VIII. Csobánc u. 1.
Tel.: 313-1674

