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Józsefvárosi Napok
és egyéb mulatságok

KÉPES HÍREK
Jubilál a BMF
Jubileumi tanácsüléssel és felújított aulával
ünnepelte a Budapesti Mûszaki Fõiskola,
hogy legrégebbi karát 130 éve alapították,
valamint fõiskolává válásának negyvenedik évfordulóját. A Népszínház utcai épület Hauszmann Alajos tervei alapján készült, és 1889. szeptember 15-én adták át.
Az idõk során többféle nevet kapott - volt
Állami Felsõipariskola, Gépipari, illetve
Felsõfokú Technikum -, míg 1969-ben az
Elnöki Tanács úgy döntött: létrehozzák a
Bánki Donát Gépipari Mûszaki Fõiskolát.
Az épületben jelenleg a hagyományos gépészképzés mellett biztonságtechnikai és mechatronikai mérnökök képzése folyik alap- és mester szinten. Az ünnepi ülésen bejeletnették: kezdeményezik, hogy intézményük Óbudai Egyetem néven mûködjön tovább.

Ételosztás a nagycsaládosoknak

Fotók: Nyári Gyula

Közel ezerötszáz nagycsalád kapott szárazétel-csomagot az önkormányzattól. A Baptista Szeretetszolgálat támogatásának és
uniós forrásoknak köszönhetõen a kerületi nagycsaládosok,
gyermekeik számától függõen, harminc, negyven és ötven kilogrammos - lisztet, cukrot, tésztát, konzerveket stb. tartalmazó –
csomagokat vehettek át. A rászoruló nyugdíjasok még az õsz
folyamán szintén ételtámogatásban részesülnek.
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A Kulturális Örökség Napjai
Józsefváros adott otthont a
Kulturális Örökség Napjai
rendezvény fõvárosi nyitóünnepségének. Szeptember
10-én a Horánszky utcában,
a jezsuiták Párbeszéd Házában gyûltek össze a szervezõk, a rendezvény támogatói és az újságírók. A házigazda, P.- Vértesaljai László
köszöntõjében gazdag „szüretre, a nemzeti kultúra
utolsó cseppjeinek begyûjtésére” hívta meg a résztvevõket. Török András, a kritikus budapesti útikalauz
szakértõ szerzõjeként a
„nagy közös nevezõrõl” beszélt, a szépségrõl és az értékekrõl,
amelyek összehozzák a különbözõ nézetû és lelkiségû embereket. Mezõs Tamás, az örökségvédelmi hivatal vezetõje az örökségnapok történetét ismertette, majd Dragonits Márta mutatta
be az idei fõ témát, a „szakrális tereket”. Az idén összesen 800
helyszín várta a különleges program a látogatóit.

Indián madarak
A Közép-Európai Kulturális Intézet Rákóczi úti kiállítótermében szeptember 9-én nyílt meg Kalmár Ferenc, vajdasági alkotó kiállítása. A magyar mûvész szobrainak nagy része a jagodinai Naiv és Marginális Mûvészetek Múzeumának gyûjteményében
található. A megnyitón beszédet
mondott Nebojsa Bradic szerb kulturális miniszter is. Bradic a megnyitóra Szentendrérõl érkezett, ahol
a szerb önkormányzat vezetõinek
kíséretében tett látogatást. Elõzõleg
magyar kollégájával, Hiller Istvánnal tárgyalt a magyar-szerb kulturális csereprogramról.

ÖNKORMÁNYZAT

Képviselõ-testület polgármester nélkül
sécsei Béla polgármester
lemondását követõen,
szeptember 16-án ismét öszszeült a huszonnyolc fõrõl
huszonhét fõre csökkent képviselõ testület. Az elõterjesztéseket - a többségi Fidesz
frakció és az ellenzéki pártok
szakbizottságokban történt
korábbi egyeztetésének köszönhetõen – a jelenlévõk nagyobb viták nélkül, gördülékenyen fogadták el. A pénzügyi, gazdasági, oktatási, vá-
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rosüzemeltetési és egészségügyi kérdésekkel foglalkozó
elõterjesztések jelentõs részét
egyhangúan szavazták meg a
képviselõk.
Döntöttek a lakás-bérbeadási feladatok kiszervezésérõl,
így a Polgármesteri Hivatal keretein belül mûködõ Lakásügyi Iroda december 27-én
megszûnik, és a Józsefvárosi
Vagyongazdálkodási Kft. veszi át a tevékenységet. Elfogadták a lakóépületek energia-

takarékos felújításának támogatásáról szóló elõterjesztést,
mely szerint a képviselõ-testület elõzetes kötelezettségvállalással, a 2010 évi költségvetés
terhére százmilliós összegû támogatást biztosít. Elindult a
„Társasházi Állapotfelmérés
Program”, amelyben az életveszélyessé vált épületek statikai
hibáit kívánják kiszûrni, az év
végéig mintegy száz-százötven társasházba jutnak el a
szakemberek.

A testület jóváhagyta a Katica Bölcsõde és Óvoda terasztetejének felújításáról és az
egyéb szigetelési munkálatairól szóló beszámolót. A javítási munkáknak köszönhetõen a
bölcsõde újból megkezdhette
mûködését
Végül határoztak a kerületi
Idõsek Világnapi rendezvényének megtartásáról, melyet
hagyományteremtõ szándékkal, október elsején rendeznek
meg.
nyz

Terítéken a kormány 2010-es tervei:

Brutálisan drágulhat a gyermekétkezetés
kormány elõállt a 2010-es számokkal: a fõcsapás ezúttal az önkormányzatok, a közoktatás, a gyermekétkezetés. 120 milliárd forintot vonnak el
a településektõl. Egyes hírek szerint a
szociálisan nem rászorultak többet fizetnének, a nagycsaládosok pedig nem
automatikusan kapnák meg az 50 százalékos étkezési támogatást. Spórolnának azzal is, hogy engedélyeznék a nagyobb létszámú osztályokat, azaz 31
gyerek kedvéért nem kellene két osztályt indítani.
Többet fizethetnek a szülõk jövõre az iskolai étkeztetésért, mivel a kormány harmadára akarja csökkenteni a menzák állami támogatását. Az idén még gyerekenként 65 ezer forinttal támogatják az étkezést, jövõre viszont 22 500 forintra csök-
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kentenék a fejpénzt. Iskolák és
óvodák zárhatnak be jövõre a
kormány tervezett újabb megszorításai miatt, arról nem beszélve,
hogy a gyermekes családokra
újabb terheket rónak. A józsefvárosi családok többsége így is kilátástalan helyzetben van, nem ritka, hogy a gyermekek csak az
óvodában, iskolában kapnak melegételt. Dr. Kocsis Máté alpolgármester (Fidesz) szerint, elképzelhetetlen, hogy a drasztikus
terheket 2010-ben áthárítsák a józsefvárosi családokra, keresik a
megoldást, hogy az önkormányzat hogyan tudná enyhíteni a józsefvárosi családok terheit jövõre. (mm)

Az önkormányzat által frissen felújított
ebédlõ a „Vajdában”. De kérdés, hogy a kormányzati megszorítások miatt lesz-e iskolai
ebéd a gyerekeknek?

Finisben az Európa Belvárosa-program

Új hulladékszigetek

Utolsó fordulójához érkezett a történelmi Belsõ-Józsefváros gazdasági és kulturális fejlesztési programjának (az
„Európa Belvárosa”-programnak) elbírálása az EU-ban.
Kocsis Máté Fideszes alpolgármester arról tájékoztatta lapunkat, hogy a végleges pályázati dokumentációt idõben benyújtották, és
eleget tettek a hiánypótlási
felhívásoknak. Az alpolgármester azt is elmondta,
hogy szeretné, ha az idei
EU-pályázatok sikersorozatába ez a program is bekerülne.

A Józsefvárosi Önkormányzat - a Fõvárosi Közterület Fenntartó
Zrt-vel közösen - új szelektív hulladékgyûjtõ szigetek kihelyezésére tett javaslatot. Javasolt helyszínek: a Kálvária téri park oldalán
lévõ járda, a Kálvária tér 8-9. sz épületekkel szemben, a Szerdahelyi u. 9. sz. üres telek elõtt, az Erdélyi utcai iskola elõtt, a Homok
utcai sarokhoz közel, a Golgota téri benzinkút és Ganz épület között a járdán, az Illés u. 6-10 sz. üres telek elõtt, a Kun u. 1. sz. épület elõtt, a Verseny u. 12-vel szemben, a Dózsa György út 1-gyel
szemben, a Törökbecse-Salgótarjáni út sarkán, az MTK pálya kerítése mentén, az Asztalos Sándor u. 7-tel szemben, a MÁV kerítése
mellett, kiépítendõ helyen.
A javaslatokat és észrevételeket a 459-2285-ös telefonszámon,
Kovács Juditnak lehet bejelenteni. A szigetek végleges helyérõl az
önkormányzat illetékes, Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi bizottsága dönt.
Józsefvárosi Önkormányzat
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Az ajánlószelvény kitöltése és leadása
2009. szeptember 21-25. között a
józsefvárosi állandó lakosok postán kapják kézhez az idõközi polgármester-választásra szóló ajánlószelvényeket. A kitöltött és sa-

ját kezûleg aláírt ajánlószelvényt
az Ön által szimpatikusnak tartott polgármester-jelölt nevével, a
jelölõ szervezet (párt) megnevezésével és az Ön adataival együtt

kell átadni a polgármester-jelölt
megbízásából eljáró személynek
vagy egyéb, a pártok által megadott módon eljuttatni a jelölthöz. Érvénytelen az ajánlás, ha a

A polgármester-jelöltek
Elsõként a Fidesz jelentette be a polgármester-jelölt nevét, a helyi és a központi szervezet egyhangúan döntött úgy, hogy dr. Kocsis Mátét inditják a polgármesteri székért. Kocsis Máté
három éve alpolgármester a kerületben, a Fidesz-frakció vezetõje. A szocialisták Komássy
Ákosba helyezték bizalmukat. A szocialista jelölt a kerületi MSZP tagja, a MedgyessyGyurcsány kormány tanácsadója volt. Az SZDSZ eddig nem nevezte meg hivatalosan jelöltjét.

Kedves Józsefvárosiak!
Mint arról az elõzõ lapszámból, illetve a sajtóból értesülhettek, 2009. szeptember 1-jén lemondtam Józsefváros polgármesterének tisztségérõl.
Októberi lábszár- és bokatörésembõl, sajnos, nem
sikerült teljes mértékben felgyógyulnom, sõt, ennek
szövõdményeként másik lábam csípõcsontja is elkopott, melyet elõbb-utóbb szintén operálni kell. Így
nem áll módomban a polgármesteri feladatokat teljes mértékben ellátni, ezért kénytelen voltam 16 év
munka után ezt a döntést meghozni.
Öröm volt számomra az elmúlt években Józsefvárosért, Önökért dolgozni. Sok mindent sikerült elindítani, úgy hiszem, sokat fejlõdött a kerület. Bí4

zom benne, hogy ezt Önök is érzik, hogy jobbak az
életkörülményeik, többet ér a lakásuk, szebb a környezetük, biztonságosabban járnak az utcán.
Köszönöm a bizalmukat, hogy ötször is lehetõséget adtak arra, hogy Józsefvárosért munkálkodjak,
hogy bizonyítsam, van mód a változásra, lehet eredményeket elérni. Tudom, hogy van még min dolgozni, hogy nem fejezõdött be a munka, és - bár a jövõben ezt már polgármesterként nem folytatom - ,
azonban józsefvárosi lakosként, ahogy Önök is,
mindent megteszek.
Kívánom Önöknek, hogy az életük továbbiakban
is egyre jobb legyen, kívánok egészséget, nyugalmat
a családban, barátokat és biztos megélhetést.
A legjobbakat kívánva
Csécsei Béla

választópolgár ugyanazt a jelöltet
többször ajánlotta, vagy több jelöltet is ajánlott. Ilyenkor a választópolgár valamennyi ajánlását figyelmen kívül kell hagyni.

Fogadóóra
Kocsis Máté alpolgármester legközelebbi fogadóórája október 5- én
(hétfõn) 14-17 óra között
lesz a Polgármesteri Hivatal I.101-es termében.
Elõzetes bejelentkezés a
459-2208-as telefonszámon.
Takács Gábor alpolgármester következõ fogadóórája október 12-én
(hétfõn), 14.00 órától lesz.
Elõzetes bejelentkezés a
4592-563 telefonszámon
vagy személyesen, ügyfélfogadási idõben (Polgármesteri Hivatal I. em.
105. szoba).
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CÍMLAPSZTORI JÓZSEFVÁROSI NAPOK

Józsefvárosi Napok
zínvonalas mûsorok, népszerû elõadók, izgalmas
gyermekprogramok, látványos elõadások - röviden így
összegezhetjük a szeptember
elsõ hétvégéjén zajló Józsefvárosi Napokat. Mint azt a
szervezõ Bárka színház ígérte, olyan összkulturális minifesztivált varázsolt az Orczyparkba és a Bárka színházba,
ahol mindenki megtalálhatta
a neki tetszõ, minõségi programot a rock-koncerttõl a világzenéig, az utcaszínháztól
Haydnig, a roma-koncerttõl a
gyerekprogramokig.
Már a pénteki megnyitón
megmutatkozott az esemény
iránti kiemelt érdeklõdés. A
Bárka színháztermében, valamint a Haydn és Mozart komolyzenei-koncerteken még a
pótszékek és az állóhelyek is
megteltek, úgyhogy a késve érkezõk már kint rekedtek.
Azonban õk sem maradtak

S

koncertélmény nélkül, hiszen
este nyolckor kezdõdött a Józsefvárosi Napok kitüntetett
eseménye, Boban Markovic és
Rúzsa Magdi koncertje az Orczy-parkban. A mûvészek a tõlük megszokott, fergeteges
hangulatú zenével ragadták
magukkal a közönséget.
Szombat este Póka Angéla
énekes és vendégei léptek fel a
kertben felállított nagyszínpadon, õket a Parno Graszt („Fehér ló”) együttes követte,
amely az autentikus cigányfolklórból meríti repertoárját,
és hagyományos hangszereléssel, mint kanna, kanál, tambura, brácsa, gitár, nagybõgõ, tárogató, szájbõgõ játszik.
Az idei Józsefvárosi Napok
programjai vasárnap délután a
Szent József plébániatemplomban tartott Weiner-szász Kamaraszimfonikusok komolyzenei koncertjével zárultak.
NYZ

Fotók: Nyerges Zoltán

Gyerekszombat az Orczyban

Fotók: Kovács Orsolya

borús reggel után elõbújó napsütés sok családot csalt ki
az Orczy-parkba a Józsefvárosi Napok szeptember 5-i
gyermekszombatjára. A Nagyréten számos szórakozási lehetõség várta a kicsiket és nagyokat: karikadobálót, szalmabábút lehetett készíteni, de népszerû volt a gyertyaöntés is.
Voltak kreatív társasjátékok, óriás-sakk, kirakós és célbadobás, valamint horgászós játék. Az Alma együttes koncertje után nem sokkal a Langaléta garabonciásai gólyalábas
elõadást tartottak a gyerekeknek.
ko
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VÁROS MARKETING FÓKUSZBAN

Turizmus és városmarketing
Bemutatták Józsefváros turisztikai- és városmarketingkoncepciójának tervezetét. Szeptember 9-én második
alkalommal hívták egyeztetésre a Polgármesteri Hivatal
Dísztermébe a kerületi vendéglátósokat, szállásadókat és
a turizmusból élõ szakembereket.
nyilvános fórumot
Zentai Oszkár ifjúsági, sport és turisztikai tanácsnok hívta össze,
hogy az elkészült koncepció
munkaanyagát, amely a következõ tízéves idõszak teendõit öleli fel, megvitassák a
szakemberekkel.
A tanácskozás résztvevõit dr
Gotthard Gábor alpolgármester köszöntötte, majd dr. Fónagy János országgyûlési képviselõ ismertette a nemzetközi
és hazai városrehabilitációs tapasztalatokat. A volt miniszter
fontosnak tartotta, hogy a kerületiek és a döntéshozók
higgyék el: már középtávon is
elérhetõ Józsefváros felvirágoztatása, a kerület történelmi
múltja, színessége, összetettsége esélyt ad erre.
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A budapesti turizmusról és
Józsefváros kapcsolódási pontjairól Fekete László, a Budapesti Turisztikai Kft igazgatója
tájékoztatta a jelenlévõket. A
szakember nemzetközi példákkal igazolta, hogyan lehet
középtávon marketingeszközökkel fejleszteni egy várost.
Mint mondta: hihetetlen sok
érték van itt a kerületben, a
vonzerõ adott, csak el kell tudni adni, és fel kell fedezni, mivel lehet életet hozni ide.
A kerület turisztikai koncepciójának munkaanyagát,
pontosabban annak fõbb pontjait Novák Tamás, a dokumentumot kidolgozó munkacsoport vezetõje ismertette. Kiemelte azokat az elõnyöket,
amelyekre a turizmust, vendéglátást lehet építeni. Termé-

Utazás idõben, térben és érzékeken át
Németh László Általános Iskola tanulói ellátogattak a
szeptember 11-én megnyitott, „A csokoládé lelke” címû kiállításra a Millenáris Parkba. A kiállítás bepillantást
engedett a dél-amerikai kakaóbab, az aztékok által felfedezett növény kezdeti felhasználásába és földrajzi elterjedésébe. A 12-13. században az aztékok a kakaóbabból készült
italt varázsitalként fogyasztották. A kakaóbab fizetõeszközként is szolgált; Amerika felfedezése elõtt az adót még kakaóban fizették. Egy rabszolga ára 100 kakaóbab volt.
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Zentai Oszkár tanácsnok, Fónagy János országgyûlési képviselõ
és Gotthard Gábor alpolgármester a tanácskozás megnyitóján

szetesen a hiányosságokra is
felhívta a figyelmet: többek
között az információs táblák,
illemhelyek, helytörténeti múzeum, az internetes kommunikáció, és a kerület külföldi
megjelenésének hiányára, de
mint mondta, ezek jelentõs része, kis befektetéssel orvosolható. A kitörési pontok között
említette az 1956-os esemé-

nyek helyszíneit, épületeit, valamint a világszerte ismert Pál
utcai fiúk címû regényt.
A megbeszélésen még számos pozitív és negatív példa
hangzott el, de mint azt Zentai
Oszkár tanácsnok is hangsúlyozta, ez még csak munkaanyag, amelyhez várják a további javaslatokat, ötleteket.
nyz

A kiállításon tanítványaink
kezükbe foghatták és megízlelhették természetes, feldolgozás
nélküli és frissen pörkölt állapotában. A bemutatón végigkísérhették feldolgozását, a belga
Denis Vernaillen, fiatal csokoládékészítõ-mester mutatta be
a kézzel készített praliné könynyûnek nem nevezhetõ, de
szép munkafolyamatát.
A látogatás vége csokoládékóstolással zárult, és aki szeretteit is meg akarta lepni a finomsággal, kedvére vásárolhatott a
gazdag kínálatból: volt fügés, narancsos, pisztáciás, málnás…
A frissen pörkölt kakaóbab valóban orvosság is: elûzi a fáradságot, boldogsághormont termel, serkenti a keringést és az agymûködést, köhögéscsillapító, csökkenti a vérrögök kialakulásának esélyét, megakadályozza a magas vérnyomást, kiváló szívés érrendszeri problémákra, gyomorbetegségeket gyógyít.
Ezért is tölt be kiemelt szerepet iskolánkban a környezettudatos nevelés. Az a célunk, hogy sok ilyen csoda maradjon meg a
Földön az utánunk következõ generációknak is!
A programot szervezték: Pizarro Magdolna és Susits Éva Mária tanárok.
Susits Éva
Németh László Általános Iskola
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INTERJÚ SZALAI ZSOLT

Józsefvárosba költözik a Ruttkai Éva Színház
Újra felgördül a függöny az egykor szebb napokat látott,
Kávária tér 6. szám alatti színházban. Az önkormányzat tulajdonában álló, közel száz éves színházépület hasznosítására a képviselõ-testület még az év elején írt ki pályázatot.
A Ruttkai Éva Színház társulata látott fantáziát az épületben, és vállalta a színház felújítását és annak önerõbõl
történõ finanszírozását. A Ruttkai Éva Színház igazgatóját,
Szalai Zsoltot kérdeztük terveirõl és a teátrum jövõjérõl.
mikor beléptem az
épületbe, rögtön elkezdett kalapálni a
szívem. Olyan színészóriások
játszottak itt, mint Szerencsi
Éva, Kránicz Lajos, Fedák Sári, Gózon Gyula, Honthy
Hanna – érezni lehetett az
egykori pezsgõ színházi élet
légkörét. Az épület viszont siralmas állapotban volt, a nézõtér beázott, beomlottak a
falak, fél méteres iszap állt a
pincében, eláztak a vezetékek, a burkolatok elhasználódtak - hogy ne is soroljam
tovább a hibákat, de ennek ellenére érzem és látom benne
a lehetõséget - mondja az
idén tizenöt éves Ruttkai Éva
Színház igazgatója, Szalai
Zsolt.
– Pár hónapja költöztek ide, milyenek az elsõ benyomások?
– Tetszik a hely és a környék.
Az itt élõk érdeklõdve kísérik a
felújítási munkákat, és várják,
hogy mikor nyitunk. Anyagi
segítséget nem, de erkölcsi támogatást kapunk az önkormányzattól. Kocsis Máté alpolgármester segít, amiben tud.
– Milyen tervekkel érkeztek Józsefvárosba?
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– Az önkormányzattal együtt
nem csak színházat, hanem kulturális missziót akarunk végrehajtani. Az elõadások mellett
kulturális kirakodóvásárt tervezünk a parkban, és a közeli helyiségben színészmúzeumot
szeretnénk kialakítani. Az ország minden pontjáról megpróbáljuk idecsalogatni az embereket. Az iskolásokat is szeretnénk
- jelképes összegért - becsalogatni, mert különben valószínûleg soha nem jármának
színházba. Ebben az évadban
két gyerekdarabot is bemutatunk, Csukás István: Mirr-Murr
és Móra Ferenc: Kincskeresõ
Kisködmön címû darabját. A
felnõttelõadások bemutatóiról a
napokban határozunk, de az elsõ idõkben a gyerekprodukciók
dominálnak majd. Színházunk
karitatív tevékenységet is folytat, tizenöt éve támogatjuk például a Petõ Intézetet. Számunkra fontos, hogy a sérült emberek
is be tudjanak ülni az elõadásainkra, sokszor az õ életerejük ad
számunkra hitet. Október 8-án
lesz a Ruttkai Éva Színház tizenöt éves, akkor mindenképen
megnyitjuk a színházat a sajtó és
a barátok elõtt.

– Színházat mûködtetni nem
csak mûvészeti kérdés, hanem rizikós vállalkozás is, fõleg, hogy egy
teljesen lepusztult színházat kellett
önerõbõl helyrepofozniuk.
– A villanyszerelõk és a festõk
hitelben dolgoznak, a nézõktõl
kaptunk a festékeket, csempéket, bútorokat, jelmezeket, padlószõnyeget. Nézzen körül az
irodámban, itt a számítógéptõl
kezdve a csillárig minden a nézõktõl van. Most is tízen várnak
arra, hogy mikor jöhetnek takarítani. Ezért tudunk fennmaradni. Tizenöt év alatt egy fillér állami támogatást nem kaptunk, de
mindig voltak és vannak, akik
segítenek.
– Mi motiválja önt, önöket?
– A színház az egy csoda. Itt
érezni az alkotás örömét. Mielõtt
igazgató lettem, végigjártam a
színházi munka minden területét. Végzettségemet tekintve lakberendezõ vagyok, de jegyszedõként kezdtem, és kitanultam

a díszlet- és jelmeztervezést is,
úgyhogy én készítem többnyire
az elõadások jelmezét és díszletét. A színház igazgatása nem ad
idõt másra, de az a sok szeretet,
amit a nézõktõl kapunk, mindenért kárpótol. Köztársasági Elnöki Aranyérem kitüntetéssel is
rendelkezem, de büszkébb vagyok a nézõk szeretetére, és arra
a barátságra, amely a színház
kapcsán fûz sok-sok emberhez,
mûvészkolégához.
– Húsz évre nyerték el a színház
használatának jogát, hogyan képzeli el a jövõt, milyen színházat szeretne irányítani húsz év múlva?
– Ez a színház ne a modernségrõl, a nagyszabású dolgokról, szóljon, hanem arról, hogy
ide olyan emberek is bejöjjenek,
akik máshová nem mernek
vagy tudnak bemenni. Öt, tíz és
húsz év múlva is élhetõ színházat szeretnék csinálni, ahol
ugyanilyen erõsek az emberi
kapcsolatok.
Nyerges

Antikvár könyvpiac

azt kérdezte: mikor lesz újra árusítás. A
kellemes, kora õszi napon igazi békés sziCivilek a Palotanegyedért Egyesü- get volt itt, hisz még a körúton vijjogó
let, hagyományteremtõ céllal, szep- rendõrautókat sem hallottuk.
tember 5-én antikvár könyvpiacot rendeÚjra bolha- és könyvpiac
zett a Mikszáth téren. A régi könyvek
mellett folyóiratokat, dvd-ket, cd-ket, A Cape egyesület tervei szerint, a korábbi
hanglemezeket és képeslapokat is cserél- sikerre és az azóta megnyilvánuló érdektek, árultak. A bevételt és az adományo- lõdésre tekintettel szeptember 26-án,
kat az egyesület teljes egészében a szombaton antikvitás- és bolhapiac; októpalotanegyedi körzeti megbízott irodájá- ber 10-én, szombaton pedig újra antikvár
könyvpiac lesz a Mikszáth téren. A helyi
nak rendbetételére fordítja.
Mint azt az egyik szervezõ, Gyõri Judit árusok az egyesület által ingyenesen bizelmondta: sikeres volt a szombati könyvpi- tosított asztalokra pakolhatnak ki. Elõzeac, annyira, hogy búcsúzáskor mindenki tes asztalfoglalás: egyesulet@palotane-
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gyed.info címen, vagy a 20/445-8262-es
telefonszámon. A bevételbõl a palotanegyedi körzeti megbízotti iroda kialakításához járulnak hozzá.
ny

KULTÚRA
A Deák Diák énekesei

Brundibar a Mûvészetek Palotájában
Szeptember 9-én délután a MÜPÁ-ban felállva tapsoltak
a nézõk Hans Krása: Brundibár címû meseoperájának
végén. A Budapesti Fesztiválzenekar, a Budapesti Énekes
Iskola Nagymûhely és a gyermekszólisták meghatottan
köszönték meg az ünneplést, s maguk is megtapsolták a
mû színpadra állítóit, Fischer Iván karmestert és Novák
Eszter rendezõt.
z operabemutató nemcsak azért volt fontos lapunk számára, mert az egyfelvonásos gyermekopera az
idei Mahler-hetek egyik fontos eseménye volt, hanem
mert a szereplõk között - a
Rádió Gyermekkórusa és az
Opera Gyermekkórusa mellett -, a józsefvárosi Deák Diák
Általános Iskola válogatott
énekesei játszották a fõszerepeket, s a remekül éneklõ kórus tagjai közt is józsefvárosiak kápráztatták el a nézõket.
Ha azt is számba vesszük,
hogy az opera rendezõje,
Novák Eszter maga is józsefvárosi - egész ifjúságát a Köz-
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társaság tér szomszédságában
élte -, joggal gondoljuk, hogy
a városrész – az emberi sorsokon keresztül - résztvevõje a
meseopera feltámasztásának.

Brundibar, a cseh mesevilág
gonosz manója a két gyerek-fõhõs, Aninku és Pepicsek bûbájénekét kintornájával „ledarálja”, és elûzi õket a tejesember-

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület (O.NY.P.E.) VIII. kerületi
szervezete megújultan folytatja tevékenységét. Szeretettel várjuk
minden kerületi nyugdíjas társunkat, aki a polgári értékrendet magáénak vallja, és részt kíván venni a munkánkban, vagy segíteni akarja
tevékenységünket. Elérhetõségünk: V. Béli István, 1088 Budapest,
Bródy Sándor u. 38. fsz.4.; telefon(üzenetrögzítõ): 3380-470

A Nap Klub Alapítvány programjai
az Állampolgári Részvétel Hete keretében:
Szeptember 22-én 15-18 óra között a Harminckettesek terén:
Kérdõívezés, ÁRH bemutatása, aláírásgyûjtés (Ifjúsági Törvény),
CIVIL-KAPSZULA feltöltése: Állampolgári vélemények gyûjtése,
CIVILTALÁLKOZÓ - 16:30 órakor a NapKlubban (Leonardo u. 4-6.)
A találkozó kiemelt témája: Ifjúsági törvényt! Most!
Szeptember 25.15:30-18:00 óra, Kesztyûgyár Közösségi Ház a
Mátyás téren: CSERE-BERE PIAC,CIVIL-KAPSZULA feltöltése,
gyermekprogramok játékkal, vetélkedõvel.
Záróprogram a Szervezd Magad! Baráti kör együttmûködésével :
Szeptember 26. 10-22 óra között: Utca-BÁL a Kálvária téren
• Kálvária Szabad Piknik, ahol elfogyasztjuk az általatok készített
finomságokat, Szívességek Boltja, Rossz Gyerekek Kálváriája,
gyermekprogramokkal, Fecsegõ Kör, civil szervezetek és baráti
körök társaságában, Dínom-Dánom koncertek, ahova te is hozhatod hangszeredet.
Bõvebb információ az arh.kozosségfejlesztes.hu és a kalvariabal.blogspot.com honlapon!

tõl, akitõl a két gyerek - beteg
édesanyjanak - próbál egy kis
tejecskét „kiénekelni”. A meghatóan abszurd történet a védtelen gyermekek gyõzelmét
mutatja be a zsarnok verklis felett. Az utca népe végül a gyerekeknek adakozik, s õk a
pénzbõl megvásárolhatják a
langyosan tálalt gyógyszert, a
tejecskét.
A mû õsbemutatója egy prágai zsidó árvaházban zajlott
1943-ban, a szerzõ ekkor már
egy éve a theresienstadti koncentrációs tábor foglya volt. A
meseopera a táborban ötvenötször hangzott el, szereplõi állandóan változtak, hiszen az elpusztítottak helyére új szereplõk álltak Az ötezer táborlakóból alig háromszázan élték meg
a felszabadulást. A zeneszerzõ,
Hans Krása is az auschwitzi
gázkamrában halt meg, de mûve túlélte a tábort, kapaszkodó
és vigasz maradt. Most, 2009ben, Fischer Iván jóvoltából új

életre kelt. A karmester a legmodernebb felfogásban, fel s
alá sétálva, maga is színpadi
szereplõként vezényli a szólistákat, kórust és kamarazenekart.
Novák Esztert, a rendezõt, a
bemutató után kérdeztük.
- Idõtlen és egyben csodálatos a zene. Megrázó és elgondolkoztató az opera szövegkönyve és keletkezésének története. Külön öröm volt számomra, hogy gyermekkorom színterérõl, a Köztársaság tér mellõl
érkeztek az énekes szólisták és
a kórus tagjai. A Deák-Diák Iskola énekeseiben szinte magamat fedeztem fel, úgy is rendeztem õket, hogy tudtam, a
mai józsefvárosiak nem rettennek meg semmiféle manótól
vagy Brundibártól, de mindenre hajlandók az elesettek védelméért s az igazság gyõzelméért.”
A Brundibár nézõseregében
bizonyára még sokáig továbbélnek és munkálnak a zene és a
történet emlékezetes pillanatai,
s eseményszámba mennek
majd ott is, ahol az Iskolaszínház a jövõben megfordul.
H.I.

Jubileumi évet zár
a Törökõri Református Egyházközség
Templom és iskola. Volt idõ, amikor ez volt a záloga egy
nép testi-lelki-szellemi fejlõdésének, hiszen az itt nevelt állampolgárok munkásaivá, kulcsszereplõivé lettek nemcsak
az õket kiküldõ, tápláló nép vagy nemzet teljes közösségének, de Európában vagy éppen a nagyvilágban is hírt, nevet
és dicsõséget szereztek Istennek és embernek egyaránt.
kis templomépületet az
õsök több mint 50 éve
egy polgárházból, sõt egy
volt istállóból alakították Isten házává. Ahol azóta is
szól Isten embernek szánt
üzenete. A Budapest Törökõri
Református Egyházközség a
fõváros több mint 60 gyülekezetébõl az egyik legkisebb. A
Százados út 4. sz. mellett elhaladó járókelõ egy polgárházat
lát csupán, s ha nem lenne ott
a gyülekezet hirdetõtáblája,
bizony aligha sejthetné bárki
is, hogy fõvárosunk egyik
szellemi oázisa rejtezik a bejárat mögött. Bárkinek, aki ide
betér, de elsõsorban annak az
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összeszokott kis „családnak”,
melynek javarészt idõs tagjai
példa nélküli helytállással és
áldozatkészséggel hordozták
kis gyülekezetük gondját - immár 85 éven át. S mindig voltak, akik a szükségben még
ráadás-segítséget is nyújtottak. Mert sokan megfordultak
itt. No meg annak idején a segítségre szoruló határon túliak egyik fogadóhelye is volt
ez a ház. Olyan kis végvárféle
ez a gyülekezet, mely annak
ellenére, hogy geográfiai értelemben Budapest központi részén fekszik, mégis úgy él és
létezik, mint az oázis köré épített erõd a sivatagban.
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ISKOLA

Kistafíroztuk a gyereket
ehetetlen, hogy ne kapjunk Nájkit, valóságos
égés, hogy egy no ném kínai
edzõcipõben feszeng a gyerek! - hördült fel a nejem, mikor számba vettük, hogy mi
van és mi nincs a beiskolázáshoz szükséges felszerelések
frontján. A szomszédék bezzeg Parndorfban intézték a
beszerzést, õk még egycsatornás mobiltelefont is hoztak a
gyereknek, új modell, haza
lehet rajta szólni és slussz.
Ráadásul ezt még az iskola is
engedélyezi - ott.
Itthon kell benti cipõ, kinti cipõ, atléta, sportnadrág, melegítõ, esõköpeny, szappan, törülközõ, tízórai-tartó, papírszalvéta, pohár, és még ki tudja, mi. A
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hátizsák, a világdivat szerint,
egyaránt alkalmas könyvek,
iratok, virágföld, sertés-oldalas
és mûtrágya cipelésére, státuszszimbólumnak is beillik, és jaj
annak, aki csak egyszerû

Siratja-e az iskolaköpenyt?
Varga Péter,
vállalkozó

Öt gyerekem van, mind kicsi,
nekem még odébb vannak a
beiskolázás gondjai, de a köpeny, amit utáltunk, elmosta a
társadalmi különbségeket. Elnézem azokat a szülõket, akik
most indítják a gyerekeiket,
akár még óvodába is, belebetegszenek a költségekbe. Most
nincs egyenruha, személyi
szabadság van, mindenki az
otthoni cuccal pipiskedik, és
nincs szabály, hogy mi illik, és
mi nem. A ruházat olyan, mint
egy káderlap, árulkodik a viselõjérõl.
10

Budmilt vásárol. Rezesiék kölyke Kanguru hátizsák alatt görnyed, Zsebéék elsõse pedig
Lacoste hátitáskát cipel. Nejem
szerint nem indulhat hátráynyal a gyerek, tehát azonnal beszerzett egy Gucci-oldaltáskát,
viszont köszönettel visszautasítottuk azt a színesceruza-készletet, amit a fõnök ajánlott fel,
hiszen Tamáska azt mondta,
hogy a megfaragott ceruza ciki.
A ceruzahegyezõ oldalain amúgy szintén a vetélkedés
szereplõje - a szorzótáblák csak
bizonyos szemüveggel láthatók, azaz tanárbiztos fejlesztés.
A gyerek már tudja, hogy Petõ
Pisti egy mûhold-kapcsolatos
hegyezõvel indítja a sulit, ez
mutatja a Föld összes idõzóná-

S. P.,
raktárkezelõ

ját, Kapcsos Lajcsi meg megkérte az apukáját, hogy a Corsával
az elõzõ sarkon álljon meg,
mert a többi srác kineveti. Ezt
ellensúlyozandó, Rolex-karórát
kért és kapott.
Magam, aki két generációval
korábban kifakult klottgatyával, használtan vett könyvekkel
és megöröklött, foltozott fenekû nadrággal indítottam tanulmányaimat, nem is tudom irigyeljem-e a maiakat, vagy sajnáljam õket.
Megalkuvó vagyok. A srácokat irigylem, a szülõket sajnálom. Mert megszakadnak az értelmetlen versengésben, a kivagyiság küzdelmében, amelyben
a kétszerkettõ igazsága garantáltan alulmarad a celeb-felszereltséggel szemben.
Az esélyegyenlõség légbuborék-álmát, sokakkal együtt, újra
siratom.
H. I.

Orgovánné Julika,
nagymama

Kósa Krisztina,
könyvelõ

Két gyereket iskolázok be szeptemberben, ha hiszi, ha nem,
ötvenezer ment el csak az iskolai felszerelésekre, ebben ruha
nincs is. Szerencsére, kaptam a
vállalattól beiskolázási segélyt,
ez fejenként 21000 forint, utolsó
fillérig elköltöttük. Az én
idõmben a köpeny egyformára
öltöztette a gyerekeket, nem
volt tere a divatozásnak. Ma a
képernyõ befolyásol, irányít,
nevel, a gyerek meg manipulálható. Pénz van a dologban,
nem ésszerû pedagógia.

Iskolaköpenyrõl kérdez, pedig
értékválságról van szó. Minden korban ideálokra, értékekre ácsingózik a gyerek. Mi annak idején köpenyt hordtunk,
alatta bárki lehettél, nem indultál eleve hátránnyal. Reménykedtél, hogy a tanulás révén jó körülmények közé kerülsz, és vehetsz magadnak
egy jobb karórát vagy cipõt.
Most eleve rajta van a gyereken a vágyálom, s tulajdonképpen nincs is miért güriznie.
A szülõk a maguk meghiúsult
álmait valósítják meg a gyerekben, s nem veszik észre, hogy
õk ártanak neki a legtöbbet.

Két gyereket terelgetek, láthatja, hogy a szülõk dolgozhassanak. Már most reszketünk a beiskolázási költségektõl, ráadásul az apa cégénél nem divat a
beiskolázási segély. Ezt sem értem igazán, hiszen így a mi
gyerekeink eleve hátránnyal indulnak. Nincs rendelet vagy
szabály, hogy ez minden vállalatra érvényes legyen? Vagy
eleve van elit meg csóró vállalat? Az én idõmben sál, kötény
vagy köpeny takarta az öltözködési különbségeket, most
meg hallom, van, aki tûsarkúban billeg a táblához, a többi
meg irigyli.
Hegyi-Nyári

ZÖLDTERÜLET

Õsszel is virágzik
a kerület
indenképpen dicséretre méltó
az a folyamatos kertgondozási
munka, amit a vagyonkezelõ megbízásából a Lián Kft. (Zöfe) végez a kerületi zöldterületeken. Szerkesztõségünk elõtt, a 32-esek terén a háborús
katonát körülvevõ kertben centiméterre kimért, különbözõ színû, alakú,
és mindig frissen virító palánták díszítik környezetünket. Folyamatosan
gondozzák, tápoldatozzák õket, ahogyan a kandeláberekre kihelyezett
muskátlikat is. Nyírják a füvet, a sövényt, kapálnak, s az õsz beköszönté-
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vel kiürítik az egynyári virágágyakat,
ahová ezt követõen árvácskát és
hagymás növényeket ültetnek, valamint pótolják a tönkretett, eltulajdonított cserjéket a Losonci téren, a Molnár Ferenc téren és a Baross utca - Szigony utca sarkán lévõ zöldterületen.
Emellett összegyûjtik a levágott lombot több helyen, köztük a kerület legtöbbet használt játszóterein, sõt a
zöldfelületek takarítását is elvégzik.
Így nem csoda, ha õsszel is gyönyörködhetünk e belvárosi kerület jól kihasznált zöldterületeinek szépségében.

Viktóriavirágzás
Háromszor lehetett megcsodálni ebben a hónapban az óriás tündérrózsa, azaz a Victoria cruziana nevû növény bimbóinak virágzását a Füvészkertben.
A vízen úszó óriási virág levelének átmérõje elérheti az 1-1,5 métert, pereme pedig 10-15 cm magas is lehet. Az óriási levelek akár
egy kisgyermek súlyát is elbírják, tavalyi rekordjuk 52 kg volt. A
csodálatos látványt nyújtó vízinövény 20-25 cm átmérõjû virága
mindössze két éjszakán át nyílik, az elsõ éjszaka hófehér, a második éjjel pedig rózsaszínre színezõdik és ananászillatot áraszt. A
Viktória tündérrózsa virágzása idején a kert este hat órakor újra kinyitott, és tizenegyig óráig lehetett gyönyörködni a virágban.
A Füvészkertben közben tart az uniós pályázaton elnyert támogatással zajló felújítás, melynek során megújul a Viktória-ház is.
A munkálatok állásáról lapzártánk idején sajtóbejárás keretében
tájékoztatott a kert fõigazgatója.
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TÁMASZ

Káptalanfüredi nyaralás
zeptember elsõ hetében az
önkormányzat káptalanfüredi üdülõjében nyaraltak a
Szigony Alapítvány gondozottjai és az Õszirózsa Szolgálat nyugdíjasklubjainak tagjai.
A gyönyörû, napsütéses nyárvégi idõt kihasználva a szervezõk igyekeztek a hetet minél színesebbé tenni. A nyaralók a mindennapi strandolás
mellett több alkalommal elsétáltak Balatonalmádiba, bérelt
busszal Veszprémben jártak,
és hajókirándulást szerveztek
Tihanyba. Természetesen lehetõség volt focizni, kosarazni, tollasozni, akinek pedig
énekelni volt kedve - gitár és
dob kíséretében – esténként
megtehette. Fontos esemény
volt a közös fõzés, és nagy élmény volt a csütörtök esti vetélkedõ, ahol a táborban történt –fõleg humoros - eseményeket adták elõ a résztvevõk.
Az elõadáson részt vett Kocsis Máté alpolgármester és

S

Fotók: Nyerges Zoltán

Mint a szervezõk elmondTóth Krisztián képviselõ, a
Szociális Bizottság elnöke is, ták, összességében nagyon jó
akik kis ajándékokkal kedves- volt a hangulat, a résztvevõknek lehetõsége volt olyan élkedtek a „táborlakóknak”.

A DélUtán lelkisegély szolgálat személyesen is igénybe
vehetõ ingyenes pszichológiai és jogi tanácsadással várja
a 45 éven felettiek hívásait a 06-80-200 866-os telefonszámon - az ünnepek alatt is!

mények megtapasztalására,
amire – egyénileg, fõleg anyagi
okok miatt – nem lett volna lehetõségük.
ny

EGYSZÜLÕS KLUB egyedülálló szülõk és gyermekeik számára. Problémáiddal nem vagy egyedül, gyere és beszéljük
meg! Foglalkozások és programok kéthetente péntek délután
a VII. Wesselényi utcában. Klubvezetõ: Rónyai Éva, egyszulosklub@freemail.hu

A Társasházak Lakóközösségeinek Érdekvédelmi Szervezete
(KEKEC) lakossági fórumot tart szeptember 25-én (pénteken) 16
órától a Józsefvárosi Galériában (VIII. ker. József krt. 70.). A feltett kérdésekre dr. Molnár Erika ügyvéd és Mozsár Endréné társasházi tanácsadó válaszol. A fórumon a részvétel ingyenes.
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KÖZÜGYEK

„Ez csak a jéghegy csúcsa”
Ötmilliárd forintos, rövid távú likviditási hitelt kért az
államtól a BKV mûködtetésére Horváth Csaba szocialista
fõpolgármester-helyettes nemrégiben. Ez az összeg csak
töredéke annak a 30 milliárdnak, amelyet a közlekedési
társaság a késõbbiekben - még kormánygaranciával - meg
szeretne kapni.
érik mindezt azt követõen, hogy három év alatt
több mint hárommilliárd forintnyi - köztük nem kevés indokolatlan - végkielégítést fizettek ki a fõvárosi cégnél, s további egymilliárdnál jár az az
összeg, amennyiért tanácsokat
kértek külsõ szakértõktõl.
Sorra derül ki az is, mi mindenhez nem ért a BKV egyetlen
dolgozója sem. Ezért kellett 50
milliót illemtanórákra költeni, s
megismertetni a cég dolgozóit
az alapvetõ társas viselkedési
normákkal. A „kormányzati
lobbizás” fejtágító keretében pedig középiskolai állampolgári
ismereteket tanítottak, például:
kicsoda Magyarország köztársasági elnöke, kik a kormány
tagjai, vagy hogy hívják a minisztériumokat.
Ezek után már csak mosolyogni lehet azon, hogy mindezt
a BKV vezérigazgatója azzal indokolja az egyébként is magas
bérszínvonalat cégénél, hogy
„kevés pénzért csak hülyéket

K

kapok”. Persze, ha kiderül,
hogy a tanácsadói szerzõdések
nagyrészt „alibiként” szolgáltak
pénzkifizetésekre, miként ez tûnik valószínûnek, hiszen több
pályázat - a dátumok alapján már a kiírás elõtt elkészült, akkor mégis tudnak valamit az
érintettek. S hogy kellõen
banánköztársasági legyen a
sztori, a tanácsadói körbe még
volt titkosszolgák is befolynak.
Talán ezért is történhetett,
hogy minden „bizniszt” olyan
ügyesen szerveztek, hogy arról
sem a vezérigazgató, sem Hagyó Miklós, a BKV-ért felelõs
szocialista polgármester nem
sejtett semmit. Még úgy sem,
hogy ez utóbbi vezetõ szóvivõjét a közlekedési vállalat is alkalmazta…
A látszólag véget nem érõ történet pikáns folytatásaként Hagyó Miklós, valamint az új BKVfelügyelõnek szánt Horváth
Csaba fõpolgármester-helyettes
is úgy nyilatkozott: ideiglenesen
lemondanak a hatásköreikrõl,

Kedvenc közösségi honlapomon állandóan felfeljött egy IQ-teszt. Sokáig elhajtottam, de mindig makacsul felugrott az oldalra, így egyszer
gyõzött a kíváncsiság: hátha mégis egy Einstein
agyával rendelkezem, és akkor milyen kár, hogy
még csak nem is tudok róla. Mint tudják, a remény hal meg utoljára, hát úgy döntöttem, kipróbálom. Ki is töltöttem a tesztet, elküldtem,
majd örömteli várakozással néztem a gratuláció
elé. Úgy 140-re tippeltem, de sok ezer lett belõle – sajnos, nem pontban, hanem forintban.
Kisvártatva ugyanis megérkezett a válasz: egy
telefonszámra küldjem el az OK-szót, a megjelölt helyre írjam be a mobilszámom, és az eredményt a telefonomra fogják kiküldeni. Megtettem. A következõ egy percben három darab smst kaptam, letölthetõ telefonos játékokkal, darabonként 500 forintért. A szolgáltató értesített
arról is, hogy a köztünk létrejött szerzõdés alapján hetente további három játékot küld nekem.

Menkó László rajza

bejárnak ugyan a hivatalba, de a
pénzüket valamiféle alapba
utalják. (A BKV-t meg terelgesse
az SZDSZ…- a szerk.). Ebbõl
újabb botrány lett, a soha nem
létezett munkajogi kategóriáról
felháborodottan nyilatkoztak a
fõvárosi képviselõk. A balhét
visszakozás követte, végül Horváth Csaba mégis bevállalta a
BKV-t, Hagyó pedig lemondott
róla. Szerencsére, Bajnai Gordon

Telefoneldorádó
Kicsit megdöbbentem. Nem azon, hogy az
IQ-számom ismeretlen maradt – erre akkor
már, gyakorló palimadárként nem is voltam
annyira kíváncsi -, hanem azon, hogy a céggel
szerzõdéses jogviszonyba léptem, méghozzá
úgy, hogy észre sem vettem.

miniszterelnök is bízik az erõsen vitatott kifizetésekben érintettek képességeiben. Nyilatkozata szerint: „Hülyeségbõl nem
lehet 100 millió forintos végkielégítést kifizetni egy középvezetõnek, az nyilvánvalóan valamilyen ügyeskedés, hogy ha nagyon finoman akarok fogalmazni.”
Majd hozzátette: „Ez csak a
jéghegy csúcsa”.
ko

Úristen, mibe fog ez nekem kerülni? –rettentem meg. Mivel éppen a számítógép elõtt
ért a szerencsétlenség, felmentem a játék áldozatainak blogjára. Nem voltak kevesen. A
többség 10-14 ezer forintos számlákat fizetett
ki, hasonló elõjáték után. A blogon talált információk birtokában, a csodával határos módon, alig fél órát bolyongva a callcenter-labirintusban –, emelt díjtétel mellett - sikerült lemondani a szolgáltatást.
Jó kör volt – legalábbis a cégnek. Én meg –
némi készpénzzel szegényebben, de tapasztalatokban gazdagabban – elgondolkoztam
azon, hogy vajon jogszabályaink alkalmasake az ilyen átverések kivédésére, védelmünkre.
Az a gyanúm, hogy nem. Hogy ezt mibõl
gondolom? Kikövetkeztettem a rendelkezésemre álló, ismeretlen nagyságú IQ-készlet
birtokában.
(-cz)
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PÁLYÁZAT
PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. nyilvános pályázatot hirdet
önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiségek bérbevételére
Cím

Hrsz

Baross u. 111.
József krt. 59-61.
Szentkirályi u. 16.
Üllõi út 54-56.
Üllõi út 66/A.
Losonci tér 6.
Dankó u. 40.

35728/A/28
36780/A/6
36516/A/13
36339/A/5
36274/A/3
35728/37/3
35477/A/0

Alap-terület Fekvés*

91 m2
249 m2
351 m2
91 m2
165 m2
155 m2
47 m2

UCH
I.em.
II.em.
UCH
UCH
UCH
UCH

Rendeltetés

Minimális nettó bérleti díj
(Ft/hó+Áfa)

Ajánlati biztosíték

Üzlet
Egyéb
Egyéb
Üzlet
Üzlet
Mûhely
Iroda

191.500 Ft
266.667 Ft
296.333 Ft
257.942 Ft
350.767 Ft
211.736 Ft
101.750 Ft

718.125 Ft
1.000.001 Ft
1.111.249 Ft
967.283 Ft
1.315.376 Ft
794.010 Ft
381.563 Ft

*UCH = UTCAI BEJÁRATÚ FÖLDSZINTI HELYISÉG

Az ajánlati biztosíték befizetésének határideje 2009. szeptember 24., a pályázatok leadásának határideje szeptember 25. 10.00
óra, a pályázatok bontásának ideje szeptember 25. 11.00 óra, helyszíne: a Kisfalu Kft, 1083 Bp. Losonci u. 2. szám alatti tárgyalóterme. A pályázat részletes feltételeirõl a fenti címen, ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 13.30-18.00; szerda 8.00-12.00 és
13.00-16.30; péntek 8.00-11.30), vagy telefonon a 333-6781, 216-6962-es telefonszámokon érdeklõdhetnek.

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

A Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Kisfalu Kft. nyílt pályázati felhívást tesz
közzé üres, nem lakás célú helyiségek értékesítésére.
Az ingatlanok adatai:
cím:
hrsz.:
elhelyezkedés:
alapterület:
funkció:
forgalmi érték:
megtekintési idõpont:

Budapest VIII., Rákóczi út 63.
34626/0/A/2
földszinti, utcai bejáratú
149 m2
üzlethelyiség
24640000,- Ft
2009. szeptember 28. hétfõ és
2009. október 5. hétfõ
10.00-12.00 óra között

Budapest VIII., Rákóczi út 63.
34626/0/A/65
földszint + pinceszinti, utcai bejáratú
958 m2
üzlethelyiség
117600000,- Ft
2009. szeptember 28. hétfõ
és 2009. október 5. hétfõ
10.00-12.00 óra között

Az ajánlati biztosíték összege az ingatlan forgalmi értékének 1 %-a, befizetésének határideje: 2009. október 22. 11 óra.
A pályázatok leadásának határideje: október 22. csütörtök 14 óra, a pályázat bontásának ideje: október 22. csütörtök 14 óra,
helye: Kisfalu Kft. 1083 Budapest, Losonci u. 2. szám alatti tárgyaló terme. A pályázat részletes feltételeirõl felvilágosítás
a Kisfalu Kft Bérleményértékesítési Csoportjától szerezhetõ be, a Budapest VIII., Losonci u. 2. szám alatti irodában,
a 216-6961-es vagy a 333-4317 telefonszámokon, illetve a www.kisfalu.hu címen.

Nyílt, egyfordulós pályázati kiírás
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
nevében eljáró Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. nyilvános pályázatot
hirdet az egy éven túl fennálló, nem lakáscélú helyiségek bérleti-/használati-, közüzemi- és különszolgáltatási díjhátralékokból keletkezett, a Józsefvárosi Önkormányzatot megilletõ követelések értékesítésére.
A kiíró jogosult a pályázati felhívását
visszavonni. A pályázati felhívás a kiíróra
nézve ajánlati kötöttséget nem keletkeztet,
ezt a kiíró kifejezetten kizárja.
A pályázat kiírója: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u.
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63-67.) A pályázat lebonyolítója: Kisfalu
Kft. (1083 Budapest, Losonci u. 2.) A pályázat jellege: Nyilvános pályázat. A pályázat
célja: Éven túli követelések értékesítése. A
pályázat nyelve: Magyar. A pályázati dokumentáció ára: 50.000,- Ft+ÁFA. A pályázati dokumentáció megvásárolható: Kisfalu Kft. (1083 Budapest, Losonci u. 2.
I.em.,szeptember 7-tõl, ügyfélfogadási idõben). Az ajánlatok leadásának helye, határideje: Kisfalu Kft., 2009. szeptember 25.
10 óra. A követeléscsomag bruttó értéke:
532.994.775 Ft. Az ajánlati biztosíték öszszege: 500.000 Ft. Az ajánlati biztosíték befizetése, határideje: Kisfalu Kft 1410030992110649-03000007 számú bankszámlájára

úgy, hogy 2009. szeptember 25-ig a számlára beérkezzen. A pályázathoz kapcsolódó
iratok megtekinthetõek: elõzetes egyeztetés alapján. Telefon: 06-1/333-6781. A pályázatok bontásának idõpontja és helye:
szeptember 25. 11 óra, Kisfalu Kft (1083 Budapest, Losonci u. 2. I. emelet). Az ajánlattevõk a pályázatok bontásán jelen lehetnek.
A pályázat elbírálásának várható határideje, eredményhirdetés: 2009. október 21.
További információ: Kisfalu Kft - Díjbeszedési csoport (tel.: 06-1/333-6781/117,
118, 120 mellék), Béhm Ügyvédi Iroda (Tel.:
06-1 / 314-1353)
Kisfalu Kft.

TUDOMÁNY

Csillagda
ngyenes csillagászati tehetséggondozó programok,
szakkörök indulnak õsztõl a
TIT Uránia Csillagvizsgáló és
a TIT Budapesti Planetárium
közös szervezésében, általános iskolás tanulók számára.
A foglalkozásokra hetente
egy délután kerül sor az Uránia
Csillagda (Bp., I. Sánc u. 3/b. 112-es, 8-as, 78-as, 27-es busz
vonalán) vagy a Planetárium
(Bp., X. Népliget - 3-as metró,
103-as busz, 1-es villamos vonalán) épületében. A diákok az

I

elméleti tudás gyarapítása mellett gyakorlati foglalkozásokon
(napóra-készítés, megfigyelési
gyakorlatok, csillagászati fényképezés) is részt vesznek a különbözõ programok keretében.
A jelentkezés határideje: október 1.
Az induló szakkörökrõl bõvebben honlapunkon tudnak
tájékozódni:
www.urania-budapest.hu,
információ: 386-9233, e-mail:
tehetseggondozas@uraniabudapest.hu

Magyarországon elõször betegszimulátor
az ápolóképzésben
agyarországon elsõként a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi
Kara vezet be betegszimulátorra épülõ
gyakorlati képzést. A betegszimulátort
szeptember 16-án az egyetemen mutatták
be a sajtó képviselõinek. A gép - amely
egy felnõtt ember paramétereivel rendelkezõ baba - képes pislogni, beszélni, beállítható a pulzusa, légzése vagy akár a bélhangjai is.
A csúcstechnológiás berendezés segítségével a hallgatók olyan esetek felismerésében és hatékony kezelésében is jártasságot
szerezhetnek, amellyel klinikai körülmények között ritkán találkozhatnak. A szimulátor szerepe hasonló a pilóták oktatásában használatoshoz: nemcsak kinézetre
életszerû, de a hozzá kapcsolt számítógép
segítségével az adott kórképnek megfelelõ

M

Fotók: Nyári Gyula

élettani folyamatokat is képes modellezni. A laboratórium az egészségügyi oktatásban betöltött szerepe
mellett pedagógiai és módszertani kutatásokra is alkalmas.
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ÉVFORDULÓ

Nyolc éve dõltek romba az ikertornyok
Nyolc évvel a 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadás után, még mindig nõ az áldozatok száma. Az
évforduló kapcsán újabb egészségügyi jelentés látott
napvilágot, miszerint több mint nyolcszázan haltak meg
eddig, jórészt rákban, azon munkások közül, akik a
szörnyû esemény utáni mentési és takarítási munkálatokban vettek részt.
ki szeptember 11-én látta
a CNN élõ felvételeit a
World Trade Center déli tornyába egyenest beleszálló repülõgéprõl, látta a tornyok ledõlését, a lángoló épület ablakain át a magasból kiugráló
embereket, az sosem felejti el a
rettenetes képsorokat. E napon
arab terroristák összesen négy
utasszállító gépet kerítettek
hatalmukba, s közülük kettõt
az ikertornyokba vezettek. Az
American Airlines 77-es járata
a Pentagonba csapódott, míg a
93-as számú gép - a fedélzeten

A

lévõ utasok hõsies ellenállásának köszönhetõen - a feltételezett Fehér házi célpont helyett
egy mezõn zuhant le.
A késõbb összesített hivatalos
adatok szerint majdnem háromezren vesztették életüket közvetlenül a „9/11” következtében: legtöbben a toronyházakban, illetve a környéken, köztük
az alatta lévõ metróállomáson
tartózkodók közül. Meghalt a
repülõgépek összes utasa, valamint sok, a mentésben részt vevõ tûzoltó, rendõr, valamint segítségül érkezõ, kikötõi vám-

tiszt is. A támadásban közvetlenül elhunytakon túl, már akkor
is további áldozatok tömegérõl
lehetett hallani: családtagokról,
barátokról, akik képtelenek voltak feldolgozni a borzalmat, és a
még meg sem született, máris
félárván maradt gyermekekrõl.
A mentésben részt vevõk is
pszichés segítségre szorultak vagy akár szorulnak máig -,
hogy feldolgozhassák az átélt
eseményeket. A most nyilvánosságra hozott statisztikai adatok
közül ez 33 „hõsnek” biztosan
nem sikerült, õk azóta öngyilkosok lettek.
Úgy tûnik, az idõ múlásával
egyre több teória – köztük néhány összeesküvésrõl szóló is kap lábra a new-yorki tragédiáról, ugyanakkor annak követ- sokak számára még mindig hokezményeirõl is nyíltabban be- mályos kérdésekre is választ
szélnek a hatóságok. Talán egy- kap a világ.
szer, a támadással kapcsolatos,
(kovács)

A telehortól a televízióig
A televízió szó a görög tele és a latin visio szavakból
született, és távolbalátványt jelent. A televízió kialakulásának története a XIX. századra nyúlik vissza, amikor az
elektronika alapjait megteremtõ tudományos felfedezésekkel egyidejûleg megjelent a távolbalátás, mint
lehetõség, és megindultak az ilyen irányú kísérletek.
ehéz lenne meghatározni, hogy a hazai televíziózás mikor is kezdõdött.
Annyi bizonyos, hogy szép
számban voltak magyar tudósok, szakemberek, akik
kezdettõl fogva jelentõsen,
sõt alapvetõen hozzájárultak
a televíziózás megteremtéséhez és továbbfejlesztéséhez
Az „úttörõk” közül Mihály
Dénes (1894-1953) gépészmérnök - aki egy idõben a
Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulója volt - 1919. július
7-én „Telehornak” nevezett
televíziós adó-vevõ készülékével állóképet (egyszerû vonalak, betûk, geometriai alakok) tudott átvinni két hely-

N
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szín között. Az 1920. utáni elszegényedett Magyarország
viszonyai és az illetékesek közönye miatt nem folytathatta
kísérleteit, így 1924-ben elhagyta az országot és Németországban telepedett le. Ráadásul, itthon egy belügyminiszteri rendelet tiltotta a „távolbalátással” történõ amatõr
kísérletezést, mert államellenes agitáció veszélyét látták
benne.
Hazánkban ezután televíziómûsort elõször az 1939-es Budapesti Nemzetközi Vásáron
láthattak a nézõk, filmközvetítés formájában, a dr. Nemes Tihamér által készített zártláncú
rendszer segítségével. Ezután

13 évnek kellett el telnie, amikor 1952. május 7-én a Magyar
Dolgozók Pártja Központi Vezetõsége Rákosi Mátyás elõterjesztésében foglalkozott a magyar televíziózás kérdésével,
majd a Politikai Bizottság döntött bevezetésérõl Magyarországon. 1953-ban az országban
összesen 18 darab televízió-készülék volt, elsõsorban a fontos
állami- és párt tisztségviselõk
tulajdonában. 1953. február 1én megalakult a Magyar Televízió Vállalat. 1954-ben a
Pollack Mihály téri rádióépü-

letben, a volt Esterházy-palotában megalakul a rádió televíziós fõosztály, Révai Dezsõ vezetésével és két beosztott munkatárssal. Még ugyanebben az évben a lakosság a Corvin Áruház kirakatában ismerkedhetett meg az új technikai csodával, amelybõl az év végére 80
darab mûködött. Az 1955. június 2-án tartott Politikai Bizottsági ülésén Gerõ Ernõ indulatosan tört ki: „A televízió a magyar ipar korszerûsítésének
alapvetõen döntõ kérdése. Az
atomenergia mellett ez a fõ
irány. Ez az egész iparunk és
honvédelmünk fejlesztésének
kérdése.” 1957. május 1-jén, a
Hõsök terén tartott politikai
nagygyûlést a cambridge-i PYE
cégtõl vásárolt közvetítõ kocsival, négy kamerával, s szuperortikon rendszerrel mûködõ
mikrohullámú adóval közvetítik. E naptól számítjuk a Magyar Televízió és a Híradó születésnapját. Azonban a rendszeres mûsorsorhoz szükséges
technikai feltételek csak egy
évvel késõbb, 1958. márciusára
készültek el.
Máté András

PROGRAMAJÁNLÓ
PLACCC 2009 – Mûvészet máshogy, máshol – Budapest 2.0
Köztéri kanapé-építés, színes betonkeverõk, szépülõ pinceajtók, élõ galéria és
biokatalizációs szmogreduktor. A zaklatott felszín alatt Budapest meghökkentõ, szürreális, szórakoztató, provokatív és vicces – ha egy picit változtatunk rajta. A tavaly õszi siker után a Placcc Fesztivál október 2-11. között ismét felkavarja az állóvizet. Józsefváros négy produkciónak ad helyszínt.

Újirány csoport:
Élõ galéria projekt
A Mikszáth Kálmán tér - Krúdy Gyula utca - Lõrinc pap tér útvonalon található üzleteknek, kávézóknak, éttermeknek, intézményeknek saját történeteik, anekdotáik
vannak. Ezeket egységes rendszerben jelenítik meg, vagyis a Palotanegyedet
egyetlen hatalmas élõ galériává alakítják.
A járdára virágmintákat, idézeteket, kérdéseket és válaszokat festenek, a bérházak
homlokzataira pedig táblákat tesznek
anekdotákkal.
Október 2-11. Mikszáth Kálmán tér, Krúdy
Gyula utca, Lõrinc pap tér
A Haszondesign Projekt ingyenes programja egész nap látogatható.

rozsdás, lakossági cetlikkel teletûzdelt lejáratokat általában észre sem vesszük. Rejtély, hogy a „senkiföldje” felé nyíló ajtók
mögött mi várja a belépõt.
Október 2-11., Rökk Szilárd utca, Bródy
Sándor utca, Kõfaragó utca, Szentkirályi
utca. Egész nap látogatható

Virtuál Mogyoró Stúdió:
Priccs a Placccon

Közös, játékos kanapé-építés a Mikszáth
téren. A bútordarabot mûanyag kannákból és rekeszekbõl állítják össze, a pár napos munkába bárki szabadon bekapcsolódhat. A résztvevõk személyes élményként tapasztalhatják meg környezetünk
kreatív és tudatos alakításának fontosságát és örömét. Október 3-11. Virtuál1000% Csoport:
mogyoró Stúdió: Priccs, Mikszáth KálPincerehab
mán tér. Nyilvános workshop: október 3.
A belváros kisebb utcáin számtalan hasz- 10-17h. Elõzetes bejelentkezés: kukucsnálaton kívüli vagy annak látszó pinceajtót ka@gmail.com. Október 11-ig egész nap
lehet találni. Az alacsony, hámló felületû, látogatható.

Téreltérítés Munkacsoport:
Belvárosi Szmogreduktor
A Téreltérítés Munkacsoport fiatal kutatói
és aktivistái a városi élettereket akarják
megmenteni a szmogreduktorral. A kísérleti állomás a Blaha Lujza téri levegõszennyezõdést csökkenti. A könnyûszerkezetes kupolában mûködõ berendezés
balatoni algamassza segítségével alakítja át
a szennyezõ vegyületeket és szénhidrogéneket vízzé és oxigénné. Lehet, hogy a roppant összetett mûködésû, modern városok
lakóinak megmentõje az egyik legegyszerûbb felépítésû, igénytelen élõlény lesz?
Október 7-11., egész nap. Téreltérítés Munkacsoport: Belvárosi Szmogreduktor
Helyszín: Blaha Lujza tér, a szökõkutaknál.
További részletek, helyszínek és idõpontok: www.placcc.hu
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MOZAIK

Gérecz Attila a Magyar Örökség díj kitüntetettje
Magyar Örökség díj
egyik idei kitüntetettje
Gérecz Attila, az 1956-os forradalom mártír költõje. Az
1956-os harcokban a Rókus
kórház közelében elhunyt, fiatal költõ szeptember 19-én a
Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében kapott
posztumusz elismerést. A kalandos és tragikus sorsú író
összes versei, mûfordításai és
elõkerült levelei minden eddigi kiadásnál hitelesebb formában jelentek meg, Így
bocskorosan címmel a Kráter
kiadó gondozásában.

A

Gérecz Attila mindössze tizenhat éves, amikor 1944.
õszén bevonul a Nagyváradi m.
kir. „Gábor Áron” Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola Sümegre menekített alakulatához.
A második világháború alatt
elõbb Németországba kerül,
majd francia hadifogságba esik.
1946. október 23-án tér haza. A
budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Miután családi háttere és hadapród
volta miatt az egyetemre nem
vették fel, vasesztergályos tanoncként egy csepeli mûhelybe
járt dolgozni. Versenyszerûen

Mucsi Zoltán elnyerte a Fõvárosi Önkormányzat díját a
legjobb férfi alakításért a Tengeren és a De Sade pennája c.
elõadásokban.

sportolt, 1949-ben már a magyar öttusa-válogatott kerettagja, pisztolylövésben, úszásban
és lovaglásban is a legjobbak
között volt. Összeesküvés vádjával 1950. december 8-án letartóztatták, és 15 év fegyházra
ítélték. Társai közül négyet halálra ítéltek, hármat kivégeztek.
A váci börtönbe vitték, ahol a
verselés mellett német, angol és
francia költõk verseit is fordította. A nagy dunai árvíz idején, 1954. július 18-án a váci
börtönbõl a jéghideg, áradó
Dunát átúszta, és Budapestre
szökött. Három nap múltán –

miután valaki elárulta – letartóztatták, és újra bebörtönözték. A budapesti Kozma utcai
fogházba vitték, és hónapokig
szigorított magánzárkában, sötétzárkában tartották. Innen
1956. október 30-án szabadult.
Szabadságharcosként november 4-étõl részt vett az utcai
harcokban. A Rókus kórháznál
két szovjet tankot kilõtt, de egy
harmadik T–34-es gépfegyversorozatából halálos lövés érte.
A költõ földi maradványainak
végsõ nyughelye ma a Kerepesi
temetõ 21-es parcellája.
(FORRÁS: WIKIPEDIA)

Józsefvárosi Galéria (1085 Budapest, József krt. 70.) Telefon: 313-9883.
Október 2-án 18 órakor Galériakoncert a Zene Világnapja
alkalmából, „Évfordulók nyomában” címmel.
Október 7-én 15 órakor Zenés barangolás a világ legszebb
tájain. Horvátország - vetített képes elõadás.
Szeptember óta a Galériában is vásárolhatnak jegyeket a
Bárka Színház elõadásaira.
Jegyvásárlás munkanapokon 9-18 óráig.

POLGÁROK HÁZA

Bérletvásárlási akció a Bárka Színházban!
Aki szeptember 15. és október 31. között Szabadbérletet
vásárol a 2009/2010-es évadra, ajándékjegyet kap (1 fõ)
Esterházy Péter: Harminchárom változat Haydn koponyára c.
darab zártkörû õsbemutatójára és az azt követõ fogadásra. A
bérlet 3 alkalomra szól (a bérlettulajdonos az általa kiválasztott 3 elõadásra). A Szabadbérlet jegyelõvételi lehetõséget biztosít, és a 3 kiválasztott elõadáson túl, további elõadásokra
automatikusan 10%-os kedvezményt jelent.
A bérlet ára: normál: 6000Ft, diák/nyugdíjas: 5100Ft, páros:
11.100Ft, józsefvárosi: 5400 Ft
A bérlet kapható a Bárka Színház jegypénztárában
(Budapest, Üllõi út 82., telefon: 303 6505, központ: 303 6506):
hétköznap 14-tõl 19 óráig, hétvégén elõadás elõtt két órával:
Közönségszervezés és jegyiroda nyitva-tartása: hétköznap
10-tõl 18 óráig, Budapest, Ráday utca 37., telefon: 323 1978, 323
1979, 483 1325
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Szeptember 23., szerda, 17.30: Kibeszélõk Klubja - Az Echo
Tv és a Magyar Hírlap nézõi és olvasói klubja. Mûsorvezetõ:
Pörzse Sándor, Németh Miklós Attila, Vámos György. Háziasszony: Markovics Mara (Magyar Hírlap)
Szeptember 25., péntek 18.00: „Különös sorsok, igaz történetek”. (Elvarratlan szálak 1919 - 1945 - 1956 - 2006) Könyvbemutató H. Bodó József egykönyves író, A hársfa virága címû, nagy sikerû családregényének második, bõvített kiadásából. Közremûködõk: Facskó Marica, Takács Bence,
Endrédy Gábor elõadómûvészek, Vörösváry Márton zongorán és hegedûn, valamint a szerzõ. A könyvvel kapcsolatos
gondolatait Kondor Katalin osztja meg Önökkel.
Szeptember 28., hétfõ 18.00: „Szeptember végén”. A Vörösmarty Mihály Versbarát Kör verses, zenés irodalmi mûsora. Vendég: Budai Ilona énekmondó. Az Auguszt Cukrászda
süteménykóstolóval támogatja az estet.
Szeptember 29., kedd 18.00: Közéleti Szalon – Kondor Katalin estje. Vendég: dr. Schulek Ágoston, a Magyar Atlétikai
Szövetség volt elnöke (1991-2001, 2008), a „TF Esték” fõszervezõje
Október 1. csütörtök 18.00: Civil Akadémia. Dr. Éger István elnök, a Magyar Orvosi Kamara elnökének elõadása: A
gyógyítás csõdben – A csõd gyógyítása
Polgárok Háza, 1089 Budapest Visi Imre u. 6.
Telefon: 299-8050, Telefax: 299-8061
Elektronikus levél: polgarokhaza@polgarokhaza.hu
www.polgarokhaza.hu

POSTALÁDA

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

Az olvasni tudás
és a logika nevében
özel fél évszázada vagyok sajtólevelezõ, egyszerû logikával olvasva
és gondolkozva ostromolom a hivatalokat. Legutóbb az állampolgári jogok sérelme miatt küldtem levelet az Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosának.
Kötelességemnek érzem, hogy ezt a józsefvárosiak tudomására hozzam, hiszen az õ véleményük is ihlette tiltakozásaimat.
Kértem a Biztost, vizsgálja meg, vajon
nem törvénytelen-e a parlamenti képviselõk listás kijelölésének és választásának
gyakorlata, hiszen az Alkotmány szerint
minden hatalom a népé, mely a népszuverenitást választott képviselõk útján gyakorolja. Kértem a Biztost, hogy vizsgálja meg,
vajon nem törvénytelen-e az ország vezetésének jelenlegi gyakorlata, ellentétben
áll-e az Alkotmány ama paragrafusával,

K

mely kimondja: Senkinek a tevékenysége
nem irányulhat a hatalom kizárólagos birtoklására.
Kértem a Biztost, hogy vizsgálja meg vajon nem törvénytelen-e az a gyakorlat,
ahogyan a pártok a döntéseket meghozzák, hiszen az Alkotmány szerint csak arra
van joguk, hogy közremûködjenek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában,
és hogy vizsgálja meg, vajon nem törvénytelen-e a kormányzati és fõhivatali vezetõk
pártok általi kiválasztása, hiszen az Alkotmány kimondja: a pártok közhatalmat
nem gyakorolhatnak.
Olyan érzésem van, hogy a fenti pontok
erõsen zavarosak, ezt az Igazságos Jogállamért Szövetség, a Társadalmi Konföderáció és a Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége ugyanígy véleményezi. Örülök, hogy e törvénytelenségi
közgondokat a lap útján közhírré tehettem.
Szentesi Emil
Baross utca 98.

Józsefvárosi szerelem
É

l két fiatal a Józsefvárosban, akiket
arcról nem ismernék meg, mégis sokat tudok róluk és rokonszenvezem velük. A József krt. 47 és 49. elõtti járdaszakaszon egy-két éve megjelennek méteres
betûkbõl álló, krétával írt feliratok.
„Ancsa! Sok boldog névnapot kíván Kisherceg!” – olvashattuk július végén. „Ancsa! Boldog 15. születésnapot mindkettõnknek! Minden perc csak Teveled! Peti”

MEGHÍVÓ
Az október 22-én csütörtökön,
10 órától 16 óráig megrendezésre kerülõ

EGÉSZSÉGNAPRA
Helyszín: Kesztyûgyár Közösségi Ház, Mátyás tér 15.
Rendezõ: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat VIII-IX. Kerületi Intézete
Ízelítõ a programokból:
Egészségügyi szûrõvizsgálatok
(csontsûrûség, vérnyomás, koleszterin, hallás vizsgálat)
Életviteli tanácsadások
Gyógymasszázs
Egészséget támogató élelmiszerek kóstolója
Tegyünk együtt egészségünkért!
A belépés és valamennyi szolgáltatás ingyenes.
Megtekinthetik a VIII. és IX. kerület óvodás és iskolás
gyermekrajz-pályázat legszebb rajzait.
Szeretettel várjuk Önt is!

– írta az ifjú lovag egy késõbbi éjszaka az
aszfaltra.
Tehát a fiatalok 15 évesek, s még a születésnapjuk is közel esik egymáshoz. Azt hiszem, Ancsa a közeli házakban lakhat, mivel a szerelmes üzenet a második vagy
harmadik emelet ablakain kitekintve is olvasható. De az is lehet, hogy Ancsa mindig
itt megy a villamos felé.
A pestiek nevében sok boldogságot kívánok a környék Rómeójának és Júliájának. Szép ez az összetartozás. Jó, hogy
egymásra találtak!
Éliás András

Hová tûnt a csatorna?
zért írok önöknek, mert régóta nézõje voltam és ma is nézõje lennék
a Budapest tévé mûsorának, ha máról
holnapra nem tûnt el volna a képernyõrõl. Van helyette bocsánatkérõ közlemény, de mindenféle más hírek is keringenek. A csatornát csomagban fizettük
elõ, s most joggal érezzük megrövidítve
magunkat. Ráadásul a csatorna sugárzó
központja Józsefvárosban volt (van?),
így valamennyire kerületi is az ügy. Tudom, hogy a szerkesztõség ezer más témát talál, de helyettünk legalább súllyal
kérdezhet, mert velünk szóba se állnak,
vagy tovább irányítanak. Ha a lap megtudhat valamit, kérem, tájékoztassanak!
Fáradságukat elõre is köszöni lapjuk állandó olvasója:

A

Kovács Istvánné és tucatnyi lakótársa

A Bláthy utcai bográcsok titkai
A Tisztviselõtelepi Önkormányzati Egyesület vezetõi hat éve
határozták el a nyárvégi bográcsfesztivál életre hívását. Az
ötlet azóta sikeres, az idén a Bíró Lajos és a Vajda Péter utca
közötti, lezárt területen tizenkilenc bográcsban rotyogtak az
étel-remekek, bizonyítva, hogy
az egyszál-üst tucatnyi étek fõzésére alkalmas. A benevezett
versenycsapatok
szabadon
dönthettek arról, hogy mit fõznek, a 350-400 fõnyi vendégsereg versenyben kóstolgatta a
csülkös pacalt, a marhapörköltet, a káposztás babot, a halászlét, az öhömöt, a slambucot, s
mulatott jóízûen. A Katica óvoda árammal, vízzel, a közterület-felügyelet az elõre és utólag is rendbe hozott utcaszakasszal, az önkormányzat a terület biztosításával, a TÖE pedig mobil vécékkel,
büfével és élõ zenével járult hozzá a sikerhez, a hagyomány továbbéléséhez.
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SPORT ÉS EGÉSZSÉG
Autómentes nap a kerületben
Az Európai Mobilitási Hét keretében a józsefvárosi önkormányzat önállóan is szervezett Autómentes Napokat
szeptember 18-án, illetve 21én és 22-én. Az eseménnyel fel
kívánják hívni a figyelmet
Belsõ-Józsefváros új sétálóutcájára, a Krúdy Gyula utcára,
valamint a városrészben további autós-forgalomcsökkentést célzó tervekre. Emellett biciklis felvonulás, futás és a
kerületi oktatási intézményekkel közösen szervezett gyerekprogramok is várták az érdeklõdõket.
Az Autómentes Napokról, amelyet lapzártánk, illetve megjelenésünk idején tartanak, következõ lapszámunkban részletesen tudósítunk.

Elöntött a népharag
Olyannyira, hogy a náthás sunnyogóba küldtem mindenkit,
aki úgy szervezte a Debrecen - Liverpool focimeccs közvetítését, hogy azt a foci iránt érdeklõdõk milliói nem láthatták.
Engem - meg néhány millió
sorstársamat - nem érdekel a
médiaháború. Az sem, hogy a
közvetítési jogot megvásárló
„Dugó Bt.” mennyiért adta
volna tovább a jogot, vagy
mennyiért se adta oda. Engem az érdekel, hogy miért
nem akadt egyetlen döntéshozó sem, aki felismerte volna,
hogy e meccs közvetítése
messze több, mint üzletpolitikai csörte, média-ellenfélnek bevitt találat. Tudom viszont,
hogy fordított esetben, azaz ha a Debrecen - Liverpool meccset
nem közvetítené a liverpooli tévé, a demokrácián nevelkedett,
ottani szurkolók nemes egyszerûséggel szétverték volna az ottani tévét, beleértve az infrastruktúrát és a vezetõket is. Ha a
hazai sportéletben és az azt szeretõ milliók életében így tarolhat az üzlet az össznépi érzelmek felett, akkor milliókkal
együtt mondom: nem kérünk belõle.
Különösen, ha ezt demokráciának nevezik.
(H.I. Ny. )
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Kínai kaland

Magyar siker a hong-kongi Kung-fu fesztiválon. Kovács László a Golden Tigers Kung-fu iskola vezetõje elsõ helyezést ért
el Dél-Kína egyik legrangosabb formagyakorlat-versenyén. A
negyvenegy éves mesteredzõ több éves kihagyás után bizonyította, hogy tudása még mindig a legjobbak közé emeli.
A világ számos tájáról érkezõ harmincegy kung-fu mester
közül az augusztusi versenyen õ bizonyult a legjobbnak. A
versenyt követõen a Rökk Szilárd utcai Kung-fu iskola négyfõs küldöttsége ellátogatott a Peking alatti Shaolin-templomba, ahol a helyi fõapát fogadta õket.
Aki a kínai harcmûvészettel közelebbrõl megismerkedne,
bõvebb tájékoztatást kaphat a www.goldentigers.hu oldalon.
Ny

Majdnem dobogóra került
a VII. Hajléktalan Világbajnokságon a magyar csapat. A szeptember 13-án véget ért milánói
eseményen a bronzéremért az
Egyesült Államokkal játszottunk, de a 3:3-as eredményt követõ büntetõk során a tengerentúliak teljesítettek jobban. Az Oltalom Sportegyesületet 2005ben az Oltalom Karitatív Egyesület és a Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola dolgozói és
veteránsportolók hozták létre.

Apróhirdetés
Gázszerelõ gyors-szervíz: konvektorok, vízmelegítõk, cirkók tisztítása, javítása, cseréje 0-24 óráig,
hétvégén is. 06-20-35-3600, 3221036
Víz, gáz, fûtésszerelés, javítás gázmû engedélyezés. Nagy László,
épületgépész, tel: 06-309-446-513
Sürgõsen eladó 29 nm-es önkormányzati, de megvásárolható lakásom. Irányár: 4,5 m Ft. Tel: 06-20401-0297
Elcserélem Kálvária utcai, megvásárolható önkormányzati 58 nm-es
lakásomat. Tel.: 303-7447
32 nm-es önkormányzati, 6 lakásos, rendes lakóközösségû, kertes
házban lévõ lakásom elcserélném
vidékire. Tel: 06-70-273-5945
Társasházkezelés teljes körû
könyveléssel, jogi háttérrel – Fürgevíz gyorsszolgálat – Arany-Anker
Kft. Tel.: 06-20-219-6255; 06-20-

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

984-1149; e-mail: aranyanker@citromail.hu
Társasházak közös képviseletét
(1992-tõl), könyvelését külön is vállaljuk. Tartozások behajtását kiemelten kezeljük. Generál – F. Kft.,
a Klinikák metróállomásánál. 1091
Üllõi u. 69. Tel/Fax: 216-8802 email: iroda@general-f.hu
Hastánc tanfolyam indul gyerekeknek Tepedelen Tímeával, aki eredeti török hastáncos. Tel: 06-305413171
Tanteremnek alkalmas 67 nm-es,
két részre osztott helyiség a kerületben kiadó. Tel: 06-20-599-6327
Régiséget, régi képeslapokat, bélyeggyûjteményt, régi iratokat vásárolunk. VIII. ker. Kõfaragó u. 15. Tel.:
06-30-286-3254, vagy 06-1-7849719.
59 nm-es kétszobás, galériás,
emeleti, jó fekvésû, téglalakás a
Karácsony S.u.-ban eladó. Tel.:
210-4519

OTTHON

Háziasszonyoknak

Teregetés
uháinkat ne hagyjuk sokáig a
mosógépben, ha lehet, rögtön
vegyük ki. A szárítás se tartson sokáig, mert a ruha „állott”, dohos szagú
lesz, ezért legjobb teraszon vagy jól
szellõzõ helyiségben, kifeszített kötélen szárítani. A ruhadarabokat
egyenként rázzuk ki jól, és úgy tegyük a szárítóra. A férfiinget, blúzokat az ujjaknál fogva vagy vállfára
akasszuk fel. A kimosott ruhát ne dobáljuk egymás tetejére, mert könnyen
összeragad, és gyûrött lesz. A száraz
ruhát legjobb ruháskosárba leszedni,
s már leszedéskor csoportosítani, így
könnyebb lesz benedvesíteni és kivasalni.
Kiss Éva

R

Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

A krizantém

okan csak temetõi virágnak tekintik, pedig az õsz színeiben pompázó növény, a nyár utolsó hírnöke a
hidegre forduló idõben is az ablakpárkány vagy az udvar sokáig ragyogó dísze. Az egészséges növény levele haragoszöld, virágzata ép, élettel
teli. Vásárlásnál szívesebben vesszük
a teljes virágzatban pompázókat, de
ha sokáig akarjuk élvezni szépségét,
akkor érdemesebb bimbós növényt
választani. Ezek még akkor is kinyílnak, ha már más növényt megcsípett
a koraõszi dér.

S

Befõzés

mölcs, a zöldség. A saját kezûleg eltett
befõtt, lekvár vagy savanyúság sokkal
ég nem késõ, hogy a piacon kör- jobban esik, sõt, remek ajándék is. A
benézzünk, s a nyár ízeit télre csinos üvegek konyhánk díszei is leelrakjuk. Most még – viszonylag ol- hetnek.
csón - megvásárolhatjuk a befõttnek, lekvárnak, dzsemnek,
savanyúságnak valót.
A mostani pénzszegény idõben nem
mellékes, hogy mi mibe kerül; gondoljunk
arra, hogy télen milyen drága a gyü-

M

Amerikai gulyás és petrezselymes hústekercs

nak, Takácsné, minthogy a levesbõl kispórolta a húst,
hát legalább ebben adja meg a módját! Vesz hatvan
– Na, szép dolog, már maga is átmegy világpolgárba ezzel az ame- deka sovány sertéscombot, két evõkanál margarint,
rikai gulyással, Szabóné! Csúnya véleményem van egy gulyásról, ha egy fej vöröshagymát, egy csokor petrezselyemzöldjét,
nincs benne hús, de amerikainak mondja magát.
három evõkanál lisztet, sót, õrölt borsot, mustárt. A
– Nézze, szomszédasszony, ha kevés a pénz, akkor hús nélkül kell, húst szép szeletekre vágja, lesz olyan nyolc szelet,
hogy elõállítsa a levest, s legfeljebb az illúzió miatt nevezi gumegveregeti mindkét oldalát, sózza, borsozza, azlyásnak. Fõ, hogy ízletes legyen, s megegye a család.
tán az egyik oldalát mustározza, a máA hozzávalók hallatán, meglátja, megenyhül, mert
sik oldalát bekeni a petrezselyem és a
igazán olcsón elõteremtheti. Egy fej hagyma, 30
lereszelt hagyma keverékével. A szedeka gomba, egy szép nagy paradicsom, egy
leteket feltekeri, összetûzi, lisztben
csõ zöldpaprika, 10 deka rizs, 15-20 deka
megforgatja és forró margarinban
zöldborsó - ez konzerv is lehet -, egy evõkafehéredésig süti. Ekkor pici vizet önt
nál zsír, egy mokkáskanál fûszerpaprika, só
alá, puhára párolja, majd zsírjára süés bors kell hozzá. A zsírban világosra pirítja
ti. Hagymás krumplival, pürével,
a lereszelt vöröshagymát, meghinti fûszeresetleg párolt zöldségekkel tálalja. Ha
paprikával és felengedi másfél liter vízzel. Beleügyes, akkor a hústekercsek alatt összeszórja az apróra vágott gombát, paradicsomot, zöldpaprikát,
gyûlt pecsenyeszaftot megszaporítja, s támegsózza, megborsozza. Ha felforrt, beleszórja a megmosott
laláskor meglocsolja a ropogósra sült rolárizst és a zöldborsót, s az egészet puhára fõzi. Kész. Tálalhat!
dokat vele. Megjósolom: nagy sikert arat
– A petrezselymes hústekercset viszont én diktálom magávele.
H. I.

RECEPT

Fõzzünk, vagy hideget együnk?
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MOZAIK
VICC-MUSTRA
- Igaz, hogy az idén lesz a
harmincadik házassági évfordulótok?
- Pontosan.
- Megleped valamivel az
asszonyt?
- Persze. A tizenötödik évfordulón elvittem az
asszonyt az Alpokba
egy erdei házba.
Gyönyörû napokat
töltöttünk együtt.
Azt hiszem, most elmegyek érte és hazahozom.
************
Pályaudvari beszélgetés:
- A feleséged várod?
- Nem várom, jön.
************
Két férfi már másodszor ütközik össze a bevásárló-kocsival a szupermarketban.

- Maga is a feleségét keresi?
- Igen, én is. A magáé hogy
néz ki?
- Szõke, kékszemû csinos, jó
alakú. A magáé?
- Tudja, mit? Hagyjuk az
enyémet, keressük a magáét!
************
Amióta
férjhez
mentem, semmi örömöm nincs a szexben!
- Hogy-hogy?
- Tudod, valahányszor nekikezdünk a dolognak,
mindig hazajön a férjem.
************
Üzenetrögzítõs szövegek:
A sípszó után tudod, mit
kell csinálni. Ha nem, fordulj
orvoshoz.
Tudod, mi ez. Tudod, hol.
Tudod, mit. Tudod, mi után.

Családi Nap a Kesztyûgyárban
október 3-án, szombaton
15-19 óráig: Kézmûves-foglalkozás (gyöngyfûzés, színezés, aszfaltrajz, rongybaba-készítés).
Olvasósarok - „olvass többet” a magyar
nyelv éve kapcsán.
15-16 óráig: Elõadások az egészséges életmódra nevelés jegyében.
17-19 óráig: Népi játékok és gyermektáncház a Gyöngyharmat együttessel.
A programot a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete szervezi. A program ingyenes, megvalósulását az Európai Unió és
a Józsefvárosi Önkormányzat támogatja.
Bõvebb infó: kesztyugyar.blog.hu

Rablók a mûterem-lakásban
Napokkal ezelõtt rablók törték fel a József utca 37. szám alatti,
híres mûterem-lakást, ahol M. Szûcs Ilona mûvészettörténész
õrzi és ápolja Martsa István szobrászmûvész hagyatékát és
számos neves mûvész itt készült alkotását. A XX. század neves
alkotómûvészeinek kedvelt mûhelye, otthona Józsefváros kultúrtörténeti nevezetességei közé tartozik. Szeptember hetedikén hajnalban, a szomszéd ház kerítésén át, a konyhaablak rácsát felfeszítve, rablók hatoltak be a lakásba de mire a motozásra M. Szûcs Ilona felriadt, szétdúlták a ház tulajdonosának személyes értekeit, ellopták iratait kétszázezernyi készpénzét, s az
aranyból öntött történelmi relikviákat, pénzérméket, kösöntyûket. M. Szûcs Ilona mozgolódására a betörõk a belülrõl felnyitott bejáraton át menekültek el. A riasztott rendõrségi szakembereknek sikerült ujjlenyomatokat rögzíteniük. A nyomozást nagyban segítené, ha a lakosság az általa ismert információkat, az ellopott értékek felbukkanását, egyéb részleteket a
rendõrség tudomására hozná.
Tudósítónktól

A gondolatok vámmentesek
Mindenki az emberiséget akarja megváltoztatni, senki se önmagát. (Tolsztoj)
Amelyik pincér nem tud mosolyogni, jobb lett volna, ha vendégnek születik. (Gundel)
Kétféle érvényesülés létezik. Az egyik a magunk igyekezete révén, a másik mások ostobasága által. (La Beuyere)
A tudós gyakran kételkedik, a tudatlan ritkán, a bolond soha.
(Faguet)
Nem az a borzasztó, hogy hazudtál, hanem az, hogy többé nem
hiszek neked. (Schopenhauer)
Csak akkor gyõzhetsz, ha veszíteni is tudsz. (Lettermann)
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REJTVÉNY
Magyarok cselekedetei

Õszi nap

Adrenalin
zakikám, ugye maga az a szivar, aki írogat a kerületi
lapba? Ide ülhetek maga mellé? Egy korsó sör, s olyat
mondok magának, hogy az olvasók letépik a szerkesztõség kilincsét, úgy odalesznek az érdeklõdéstõl!
Hallott már az Adrenalinról? Tudja, az az izé, amire most
hajt az emberiség! Akinek magas a szintje, az rohan, verekszik, háborúzik, öl, de legalább kétszázzal belerohan egy kirakatba vagy a szembejövõbe, esetleg elmegy a légióba vagy
kamikaze lesz. Akinek meg alacsony az Adrenalinja, az csinál magának. Gumikötelet köt a bokájára, és leveti magát az
Eiffel-toronyból, berepülõ-pilótának jelentkezik vagy benyel egy marék Speed-et és ráiszik, aztán úgy érzi, hogy a
szembejövõt egyetlen harapással elintézi. Na, de most jön
az, ami megér magának minimum egy korsót.
Hallott már az Oxytocinról? Ne nézzen már ilyen bután,
tényleg van ilyen. Mondjuk, nem csoda, hogy lila szellentése sincs a dologról, én magam is titoktartás mellett szereztem tudomást róla, pedig már l953-ban Nobel-díjjal jutalmaztak egy szivart, aki nem csak felfedezte, de elõ is állította. Ne kérdezze, hogy mi az, úgyis elmondom! Na, hát pont
az ellentéte az Adrenalinnak. A nyugalom, a szeretet, a béke, a lélek csendjének széruma, aminek egy adagja beleszületik az emberbe, de napjainkban már mesterségesen is elõállítható, s vénásan adagolható. Ne bámuljon, magában is
van, de az elõzõ század, amiben maga tüsténkedett, arra
volt kitalálva, hogy az Adrenalin mozgassa a világot, illetve
a világ mozgassa az Adrenalin-termelést - gondoljon Hitlerre, Sztálinra, a világháborúkra, az öldöklés gyönyörére,
amit film, tévé, könyv, DVD gerjesztett, és amibe majd’ beledöglött a világ. De most az Oxytocin korszaka jön!
Megrendelte a sörömet? Mert most következik a poén!
Megvan a módszer, amivel ipari mennyiségben elõ tudom
állítani az Oxytocint. Gondolja meg, beszerzünk vagy
száz Hercules-repülõt, és megszórjuk a szerrel az emberiséget. Mert ez bõrön keresztül is felszívódik. Tudja maga,
mit történne, ha ott Iránban, Irakban, az ujguroknál vagy
Tiszadadán Oxytocinnal szõnyegbombáznánk? Maga el
se tudja képzelni! Az Örömódát üvöltve csókolóznának a
népek, s beköszöntene a XXI-ik század világbékéje! Na,
megírja?
Na, itt egy csekk, amin befizethet, mert indul a zöldmezõs
beruházás, már kiástuk a szilvafát a disznóól mögött. H.I.
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VJV Kft. VIII. Kálvária u. 22.
Telefon: 06-20-420-9508
Gyorsszolgálat, karbantartás
Ügyfeleink írták: „Köszönöm az Urak
szíves, kedélyes munkáját. Dicséret érte!”
írta egy Kisfuvaros utcai megrendelõnk.

VÍZSZINTES: 1. Tóth Árpád A hídon címû versébõl idézünk egy
szakaszt. Az elsõ rész. 12. Hosszabb távolság megtételére is alkalmas
hadihajó. 13. Kortárs színmûvésznõ /Denise/. 14. Cseppben van! 16.
A versidézet második része /az elsõ szó esetében a szabályos egy p
betûs írásmódot követtük/. 17. Olasz író, újságíró, az Amerikaiak
Vicenzában címû regény szerzõje /Goffredo, 1929-1986/. 19. Lap,
vágy és készlet elõtagja is lehet. 20. Gyermekgyógyász , több tudományegyetem tanára /Pál, 1875-1929/. 22. Sebhely. 23. Electronic
Program Guide; elektronikus mûsorkalauz, röv. 26. … Sander; német
parfõm. 27. Orosz dráma- és forgatókönyvíró /Jevgenyij Lvovics,
1896-1958/. 29. Számközép! 30. Irodalmi mû tréfás, torzító utánzata
/pl. Karinthy: Így írtok ti/. 33. Dies …; a harag napja. 34. Olasz hármas. 36. A versidézet harmadik része. 37. Karral jelez. 38. Attila, hun
király névváltozata. 40. Éhezni kezd. 41. Középen nyit! 42. Veszprém
megyei község lakója Pápa határánál. 44. … system; számítástechnikai
rendszerezési módszer. 45. International Accounting Standars
/nemzetközi számviteli szabványok/, röv. 46. Libanoni és spanyol
autójelzés. 47. Kötözõ anyag, ahogy leírjuk. 50. Autonóm terület, röv.
51. Állni fog, régies jövõ idõben. 56. Japán egykori fõvárosa. 58. Vérzést megszüntet. 59. A versidézet ötödik, befejezõ része.
FÜGGÕLEGES: 1. … Ventura; Jim Carrey filmje. 2. Orosz teherautó-márka. 3. Néprajzi és történelmi tájegység Nyugat-Magyarországon. 4. Kétszemélyes kártyajáték. 5. Romlott tojás. 6. Nepáli teamárka
/ILAM/. 7. … földje; „vámpírok lakhelye”. 8. A prazeodímium vegyjele. 9. Egy 24 órán belüli. 10. Az USA hatodik elnöke /John Quincy/.
11. Betegség. 15. A versidézet negyedik része. 18. Nemi. 21. Rémülten
menekül. 24. A kommunista kabinet elnevezése volt. 25. A „madarak
királya”. 26. … vigyázni! /nem árt körültekintõnek lenni; két szó/. 28.
Római 6. 31. Ad …; a tárgyra /tessék térni!/. 32. Belgiumi város
Wallonia tarto-mányban. 35. Megveszik a piacon. 39. Elsõ osztályú. 43.
… Ignatov; az USA-ban élõ bolgár festõ. 45. Reding …; a tök alsón szereplõ kártyafigura. 48. Elfogadja a véleményét /két szó/. 49. Színültig.
50. Adolescent Family Life Education; serdülõk életre nevelésével foglalkozó intézmény. 52. Angol Anna. 53. Lucia … sexo; A szex és Lúcia
/filmcím/. 54. Kávéház, röv. 55. Az ENSZ elsõ fõtitkára /Trygve
Halvdan/. 57. Az ezüst /argentum/ vegyjele.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség címére (1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: október 9.
Augusztus 18.-ai rejtvényünk megfejtése: Mikor elõször/ lépsz az
iskolába,/ legyen arcodon/ Jézus nyájassága. Nyerteseink: Kovács
Izabella 1089 Visi Imre u. 10.; Kirchknopf István 1084 Nagyfuvaros u.
27.; Dánel Krisztina 1088 Mikszáth K. tér 4. A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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