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Ünnepváró
Fogd meg a gombod, Józsefváros!

DROGKONFERENCIA
Kálvária tér:

Drog és tû – kontra rendezési tervek
és egy bizonyítani akaró színház
köztisztasági cégének vezetõjét,
valamint a Kék Pont munkatársait, hogy üljenek le januárban
egy asztalhoz, és mindenki legjobb tudása szerint dolgozzon ki
egy javaslatot annak érdekében,
hogy a Kálvária tér biztonságosabb, tisztább legyen. A polgármester szerint vitathatatlan
ugyan, hogy az alapítvány fonJózsefvárostól: a mûködéséhez tos munkát végez, de ennek nem
szükséges pénzt és helyiséget lehet áldozata a józsefvárosiak
sem az önkormányzattól kapja. türelme, biztonsága.
MM
Kálvária téri irodájuk állami
épületben van, tevékenységüA színháznak is gondot jelent
ket pályázati pénzekbõl, adományokból végzi.
A Kálvária téri önkormányzati tulajdonú épületbe nemrég
A polgármester
költözött a Ruttkai Éva Színház. Az önkormányzat tervei
leülne
szerint a nagy múltú és remek mûsorral szolgáló színház
a szakemberekkel
megnyitásával a Kálvária tér újra feléledhet CsipkerózsikaKocsis Máté, a néhány napja hiálmából. A társulat most még inkább az épület helyreállítávatalában lévõ új polgármester
sával van elfoglalva, az elõadások csak márciusban kezdõdazt mondja, örül annak, hogy ez
nek, de a Kék Pont Alapítvány tûcsere programjának negaa régi, eddig szõnyeg alá söpört
tív hatásait már most érzik – mondta el Szalai Zsolt színházprobléma felszínre került, hiigazgató. „Már én is beszereztem gumikesztyûket, hogy a
szen polgármesteri programjászínészkollégákkal együtt naponta felszedjük a szanaszét
ban is kitért a kerületi köztereheverõ injekciós tûket” – mondja. Az igazgató szerint az is
ken tapasztalt drogozás probléfélõ, hogy ha nem sikerül rendezni ezt a problémát, a színmájára. Mint mondja, õ a józsefház szponzorai visszalépvárosiak érdekét kívánja képvihetnek.
selni ebben az ügyben, az pedig
A tér közbiztonsági helynem más, minthogy a Kálvária
zetének rendezésére egyébtéren és környékén legyen végre
ként a képviselõ-testület
rend. A polgármester megkérte
októberben hozott határoPráger Ferencet, a kerületi rendzatot arról, hogy bekapõrkapitányt, Kovács Arankát,
csolják a területet a térfihelyi ANTSZ vezetõjét, Murágyelõ-kamera rendszerbe.
nyi Lászlót az önkormányzat

Berobbant a médiába a Kálvária tér és környéki droggettók problémája. A környéken élõknek és az önkormányzatnak a hír, persze, nem újdonság, évek óta tart a napi
szokásos rutin: a Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Kft. munkatársai, sõt nem egyszer maguk a
rendõrök felszedik a drogosok által eldobott injekciós tûket. A tér pusztul, a lakók már a kutyájukat se viszik le
szívesen sétáltatni. De meddig mehet ez így tovább?
Kálvária téren mûködõ
Kék Pont Alapítvány
intravénás droghasználóknak nyújt szolgáltatásokat.
Tûcsere-programot végeznek,
amelynek az a célja, hogy a
droghasználók közötti fertõzéseket megelõzze, csökkentse. A
biztonságos szerhasználatra, a
biztonságos szexre igyekeznek
rávenni a betegeiket, és segíteni
próbálnak nekik a teljes perifériára sodródás megakadályozásában. A Kék Pont december 1jén az AIDS Világnapján hívta
fel arra a figyelmet, hogy a hozzájuk járó 1500 drogos 70%-a
hepatitis C fertõzött. Ezért az
alapítvány szerint a téren eldobott injekciós tûk nagy veszélyt
jelentenek. Kuncsaftjaik 60%-a
kerületi, 40%-a nem – mondják.
Az alapítvány bírálta a Józsefvárosi Önkormányzatot, mert
szerintük a városvezetés nem
fordít kellõ figyelmet a drogosok problémájára.
Az alapítvány egyébként
minden tekintetben független

A

Többgenerációs belövés
Meghívottként ülök a drogértekezleten.
Hallgatom a kopogó szavakat. Már nem
a régi „szobáztatás” a módi a Kálvária
tér környékén, hanem a shooting galery,
ami belövõ helyet jelent. A háziúr nem
szobát ad ki ledér hölgyeknek, hanem
asztallal, székkel, lavórral felszerelt belövõ helyet ad ki, amelyet nem pénzzel,
hanem droggal fizetnek.
Nézem a konferencia „szóróanyagát”.
Olyan, mint a repülõkön alkalmazott hányózacskó, rajta sok bölcs felirat, mint például: „használj mindig tiszta fecsit, saját
kanalat, érszorítót, vizes edényt”, „Kevés
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savat használj, mert roncsolja a vénáidat és
a citromlé és az ecet olyan anyagokat is tartalmazhat, amire allergiás vagy”.
A Kálvária téren napi 50-60 kliens jelenik
meg, a havi tûforgalom több mint tizenkétezer.
A konferencia a helyi vezetõk kerekasztal-beszélgetésével zárult. Dr. Kovács
Aranka, az ANTSZ kerületi fõorvosa szerint, amíg anonim a kezelés, a szolgálat
nem tud mit kezdeni a Hepatitisz veszélyével, Práger Ferenc rendõrkapitány pedig
állította, hogy a belövõhelyek feltérképezése lezajlott, s ezeket alaposan ismerik. Gyékiss Roland koordinátor bízik abban, hogy
a nyugati mintára bevezetett új kísérlet,
mely a drogosok társadalmában a véle-

ményvezérekre épít, majd látványos eredményhez vezet. Én ebben kételkedem.
Amíg a terjedõ drog ellen, a tûcsereprogramban nyolc szociális munkás vitézkedik, amíg a drogellenes háború költségeit csak pályázati pénzekkel fedezzük, amíg
Józsefvárosban a Corvin sétány- és a Magdolna-program mellé a „Narkogettó”címkét lehet tenni, nem hiszek a józanságban. A Kálvária-téri Kékpont Alapítvány tûcsere-programjában egyetlen drogos egy év alatt ötszázszor lövi be magát.
Van többgenerációs látogatócsoport, ahol
nagyapa, nagymama, apa anya és a gyerekek egyaránt befecsizik magukat. Igaz, steril tûvel teszik, saját melegítõ kanállal, egy
first class shooting galery-ban. Hegyi Imre

ÖNKORMÁNYZAT
Az önkormányzat bevállalta:

A parkolási bevétel 100%-ban Józsefvárosé marad
2010. január 1-jétõl a Józsefvárosi Közterület-felügyelet végzi a VIII. kerületben a parkolás üzemeltetését – Kocsis Máté javaslatára a képviselõ-testület december 2-i ülésén döntött így. A kerület a Centrum Parkoló Kft-vel kötött szerzõdését 2009. december 31-i hatállyal megszünteti. A városvezetés hosszútávon az eddigi bevétel többszörösével számol a parkolás saját kézbe vételével.

meltetésébõl. A képviselõ-testület által tárgyalt koncepció számításai szerint, az önálló üzemeltetés második évében, 2011-ben
már 175 millió forint bevétellel számolnak.

Vége a Centrum-korszaknak
A képviselõ-testület döntésének megfelelõen a Centrum Parkoló Szolgáltató Kft. által
üzemeltetett 2126 parkolóhely üzemeltetésére kötött szerzõdés 2009. december 31ével hatályát veszti. Így Józsefváros az elsõ
kerület a fõvárosban, amely szakít a Centrummal.
További 574 parkolóhely vonatkozásában csak 2015-ben jár le az önkormányzat
és a Centrum Kft. közötti szerzõdés, azon
parkolóhelyek üzemeltetését a szerzõdés
lejárta után tudja átvenni az önkormányzat. Ez a Csokonai utca-Rákóczi út - Fiumei út- Légszesz utca - Köztársaság tér Luther utca - Népszínház utca területe.

A kerékbilincselés
is Józsefvárosé

z önkormányzat a Józsefvárosi
Közterület-felügyelet számára a
parkolási feladatok ellátására 33 fõ
létszámot engedélyezett, a feladat ellátásához szükséges személyi és dologi feltételeket teljes mértékben biztosítja. Az önkormányzat ügyfélszolgálati iroda kialakításához új telephelyet (Német utca 17-19.) is
átad a felügyelet számára. A feladat ellátásához szükséges, egyszeri beszerzések
(ügyfélszolgálati iroda kialakítása, járõrautók beszerzése, informatikai háttér kiépítése, parkolóautomata-alkatrészek és
kerékbilincsek beszerzése) összege nettó
88 millió forint.
„Józsefváros parkolásból származó bevétele hosszú távon megtöbbszörözõdik,
amelyet a kerületi utak állapotának javítására, takarításra, közlekedésbiztonsági beruházásokra fogunk fordítani” – kommentálta az elõterjesztést Kocsis Máté, a
kerület november 22-én megválasztott
polgármestere.

A

A parkolásüzemeltetést
2010. január 1-jétõl:
a Józsefvárosi Rendészet
Ügyfélszolgálati iroda végzi:
VIII. kerület
Német utca 17–19.

Józsefvárosnak fialnak
az automaták
Józsefvárost a korábbi években a kerületi
automatákba bedobott parkolási díjak körülbelül 25%-a illette meg. A legnagyobb
változás tehát, hogy januártól a kerület fejlõdését szolgálja minden egyes, az automatákba bedobott forint. Mondhatjuk, Józsefváros „aranytojás-tojó” tyúkjai lesznek
a parkoló-automaták. 2008-ban például 53
millió forint bevétel illette a parkolás üze-

A Józsefvárosi Önkormányzat már egy
hónappal ezelõtt döntött arról is, hogy
2010-tõl a kerékbilincselési feladatokat is
maga látja el, abból évi 30 millió forint
többletbevétele lesz a kerületnek.

Józsefvárosi Rendészet
A közterület-felügyelet a parkolás üzemeltetési feladatainak átvételével a Józsefvárosi
Rendészet nevet fogja használni. Vezetõje
Biál Csaba lesz, a jelenlegi közterület-felügyelet ügyvezetõ igazgatója. A rendészet
munkatársait megkülönböztetõ egyenruháról, és a rendészet jelzéseivel ellátott járõrautókról fogják megismerni.
mm

Mit hoz a változás?
 A parkolásra vonatkozó szabályok természetesen változatlanok, azok az állampolgárok, akik a kerület fizetõ parkolóhelyein parkolnak, januártól a meglévõ parkoló-automatákba dobják a parkolás díját, amibõl ezentúl
minden egyes forint 100%-ban Józsefváros bevétele lesz.
 Hosszú távon a józsefvárosiak minden bizonnyal érezni fogják a változás pozitív hatását, hiszen több pénz jut majd az utak felújítására, a kátyúzásra, a kerület közlekedésbiztonságát szolgáló beruházásokra, a takarításra.
 Az önkormányzat kéri a Józsefvárosban
parkoló ügyfelek türelmét az átállással járó
kezdeti nehézségek miatt, az SMS-díjfizetésre, a chipkártyás fizetésre ugyanis a kezdeti idõszakban még nem lesz lehetõség.

A Közterület-felügyelet
álláshirdetése
Parkolóõr (képzettséggel, illetve gyakorlattal), garázsmester (középfokú
közlekedési végzettség feltétel), parkolóóra karbantartó (mûszaki végzettség, informatikai ismeretek feltétel), álláshelyek betöltésére. Az állások betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges. A jelentkezõ fényképes önéletrajzát (amelyben kitér a betölteni kívánt munkakörre és a munkakörhöz megjelölt követelmények
meglétének ismertetésére) a Józsefvárosi Közterület-felügyelet diszpécserénél adhatja le, a VIII. kerület, Leonardo utca 2/a szám alatti irodában.
Info: a jkf@jkf.hu, 06(1)314-6563,
Sipos Tamás.
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ÖNKORMÁNYZAT

Polgármesteri eskütétel
etette polgármesteri esküjét
Kocsis Máté, Józsefváros
újonnan megválasztott polgármestere. December 4-én a Polgármesteri Hivatal üléstermében
képviselõk, közéleti személyiségek és józsefvárosi polgárok je-

L

lenlétében iktatták be hivatalába
az idõközi polgármester-választás gyõztesét.
December 7-én, hétfõn Kocsis
Máté elsõ hivatali munkanapján a
Polgármesteri Hivatalban megtörtént a feladatok átadása–átvétele.

Újévi naptár
Józsefváros újság legutolsó lapszámában találják a
Józsefvárosi Önkormányzat újévi naptárát. A naptárat díjmentesen minden józsefvárosi háztartásba eljuttatjuk. Az idei naptár különlegessége nemcsak az,
hogy immár a kerület új polgármesterének köszöntõje
olvasható rajta, hanem az is, hogy ezúttal ízig-vérig józsefvárosi emberek szerepelnek rajta.

A

Kocsis Máté
Polgármesteri fogadóórája minden hónap elsõ hétfõjén: 14–17 óra
között. Bejelentkezés: 459-2201, Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala, Baross utca 63- 65. I. emelet 102.

Az önkormányzat az interneten

Frakcióvezetõ-váltás
Új frakcióvezetõje
van a 16 fõs FideszKDNP képviselõcsoportnak.
Kocsis Máté polgármesterré választásával lemondott
frakcióvezetõi tisztségérõl, a fideszes
képviselõk az õ
ajánlására egyhangúlag választották
meg frakcióvezetõvé Soós Györgyöt.
A 29 éves fiatalember 2006. óta a józsefvárosi képviselõ-testület tagja, a 10-es számú
egyéni önkormányzati választókerület (Corvinnegyed) önkormányzati képviselõjeként.
Soós György fogadóórája:
minden hónap elsõ hétfõ 15-17 óráig a Polgármesteri
Hivatal I. emelet 101-es szobájában.
4

polgármester-váltással egyidõben megújult honlappal jelentkezett a
Józsefvárosi Önkormányzat. A www.jozsefvaros.hu nemcsak látványában újult meg, hanem az eddigitõl eltérõ struktúrával és funkciókkal
is rendelkezik. Tartalma korántsem végleges, a fejlesztõk folyamatosan
dolgoznak az új honlapon, ahol az önkormányzat hírein túl, egyéb hasznos, a kerületi lakosokat érintõ ügyekben is igyekeznek támpontot nyújtani a látogatóknak.

A

HIRDETÉS
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ÖNKORMÁNYZAT
Tisztelt Szülõk!
Kedves Barátaink!

A képviselõ-testület december 2-i ülésérõl

Elõttem az utódom
December 2-án tartotta rendes ülését a képviselõ-testület, melyet még Takács Gábor
alpolgármester vezetett, ugyanis – mint arról beszámoltunk – egy magánszemély
megtámadta Kocsis Máté kétharmados gyõzelmét a helyi választási bizottságnál,
ezért el kellett halasztani a polgármester hivatalos beiktatását. A testület ennek ellenére összeült, az elõterjesztett határozatokat pedig elfogadták. Igaz, a tanácskozás kisebb technikai malõrrel indult, a szavazógép meghibásodása miatt rögtön az ülés kezdetén szünetet kellett elrendelni.
testületi ülés legfontosabb döntése, hogy Józsefváros saját kezébe
veszi a parkolás jövõbeli ellátását (a témáról részletesen írunk a
3. oldalon). A képviselõk határoztak az Orczy-park éjjel-nappali õrzésérõl, melyet 2010. január 31-ig a Józsefvárosi Kulturális
és Sport Nonprofit Kft. lát el, ezt
követõen a felügyeletre közbeszerzési eljárást írnak ki.
További tíz évvel meghoszszabbították a Kálvária téren
üzemelõ Shell-benzinkút közterülethasználatát. Az évi hatmilliós bérleti díjat évente négy
százalékkal emeli majd az önkormányzat, és a szerzõdésben
kötelezi a töltõállomást arra,
hogy a benzinkutat és környezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, rendezett állapotban tartsa.
Az építményadóról és a telekadóról szóló rendeletmódosítását elnapolta a testület, így tett a
Corvin Sétány Kft. 2009. és 2010.
évi finanszírozásával kapcsolatban is.
Az ülés végén Soós György, a
Fidesz új frakcióvezetõje tett fel

A
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képviselõi kérdést az idõközi
polgármester-választással kapcsolatban Xantus Judit jegyzõnek. A frakcióvezetõ arra vár
választ, hogyan fordulhat elõ,
hogy a Helyi Választási Bizottság felügyelete mellett, egy magánszemély beadványa miatt
több hetet csússzon a kétharmados gyõzelmet elért polgármester beiktatása.
Kaiser József képviselõ (Fidesz) a Diószeghy utca, Kálvária tér sarkán található könyvtárban lévõ áldatlan állapotokra
hívta fel a figyelmet, és kérte a
jegyzõ intézkedését. A képviselõ nehezményezte, és felháborítónak tartja, hogy tizennégy-tizenöt éves gyerek-galerik randalíroznak az olvasóteremben,
zavart és félelmet keltve a jelenlévõ iskolásokban. Mint mondja, a könyvtárosok tehetetlenek,
nem tudnak és mernek erélyesen fellépni a suhancok ellen. A
képviselõ ezért sürgõs intézkedést vár a hatóságoktól.
Kaiser József egyben kéréssel
és a Vajda Péter Iskola felhívásával fordult a képviselõtársak és
– lapunkon keresztül – a nyilvá-

nosság felé. Sokan hallhatták a
hírekben, hogy tragikus baleset
ért egy négygyermekes édesanyát a Hungária körúton. Három kiskorú gyermeke a Vajda
Péter Iskola tanulója. A gyermekek megsegítésére adományakciót indított az iskola.
Ny.Z.

Mint a „vajdás család” egyik
tagjához fordulok Önökhöz.
Mint talán már értesültek
róla, iskolánk három tanulójának édesanyját tragikus közlekedési baleset érte. A tragédia nemcsak a lelkekben okozott pótolhatatlan veszteséget, de a család anyagi erejét
is kimeríti. A szeretet ünnepének közeledtével, kérem,
gondoljanak bele, mit jelenthet számukra az édesanya
nélküli advent és karácsony.
Kérem, csatlakozzanak nevelõtestületünk adományakciójához, és anyagi erejükhöz
mérten támogassák a családot! Adomány befizetésére az
iskola portáján elhelyezett
gyûjtõládában van lehetõség.
Alapítványunk is segít az
adományok eljuttatásában,
számlaszám: OTP 1170800120350761, a közlemény rovatba írják bele: „Tóth gyerekek megsegítésére”.
Megértõ támogatásukra,
emberbaráti szeretetükre számítva, kívánok mindannyiuknak meghitt ünnepeket és
egészségben gazdag új esztendõt!
Vigyázzanak magukra – vigyázzanak egymásra!
Szontágh Pál, igazgató

A Polgármesteri Hivatal ünnepi munkarendje az év végéig:
December 18. (péntek) csütörtöki munkarend;
19. (szombat) pénteki munkarend;
24. (csütörtök) pihenõnap.
A hivatal ügyfélfogadási rendje:
18-án (pénteken) 8.15-11.30 óráig;
19-én (szombaton) ügyfélfogadás nincs.
Az Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály
Bp., VIII. Baross u. 59. sz. alatti szervezeti egységének
ügyfélfogadási rendje:
18-án (pénteken) 8.15-16.00 óráig;
19-én (szombaton) 8.15-16.00 óráig tart.
Az Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály
anyakönyvi részlegének ügyfélfogadási rendje:
18-án (pénteken) 8.15-14.00 óráig;
19-én (szombaton) 8.15-11.30 óráig tart.
December 28-31. között a hivatalban igazgatási szünet lesz.
Január 4-tõl a rendes nyitva tartással várják az ügyfeleket.

ÖNKORMÁNYZAT
Közmeghallgatás

Feladat kipipálva
December 2-án délután a közmeghallgatás idejére érezhetõen sok feszültség gyûlt össze a testületi ülésteremben. A feszültséget csak fokozták a hivatal írásban kiadott válaszai, amelyek több esetben, jól hallható, határozott módon váltották ki az érdekeltek elégedetlenségét.

Hozzászólás elõtt gyors tanácskozás a hibajegyzékrõl

súri Ákostól, a közmeghallgatás moderátorától
megtudtuk, hogy 28
kérdés érkezett elõzetesen a hivatalhoz. Tájékoztatta a megjelenteket arról is, hogy az egyéni problémákra az elõtérben
várakozó illetékes munkatársak adnak választ. A helyszínen több témakörben lehetett
közérdekû kérdést feltenni.
Szentesi Emil – a közterületek és
a parkolás témakörében – azt
kérdezte, hogy az üresen álló
üzleteket miért nem adják ki,
akár ingyen is, a magyar kereskedõknek. Kifogásolta, hogy a
buszmegállókat többnyire oszlopok vagy a kivágott fák helyén keletkezõ pocsolyák mellé
telepítik, nehogy rendesen leés fel lehessen szállni. A felszólaló visszautalt tavalyi javaslataira, például a fenyõfák ültetésére. Iván Roland osztályvezetõ
válaszában ígéretet tett a BKV
megkeresésére, és arra is, hogy
annyi fát ültetnek, amennyire a
költségvetésbõl telik. Az üres
üzletekkel az a probléma –
mondotta -, hogy – bár a Kisfalu Kft. évente többször is meghirdeti ezeket - nehéz bérlõt találni rájuk.

C

Tóth Péterné a Práter utcából
azt szerette volna megtudni,
hogy ki a mellettük lévõ terület
gazdája. Ott ugyanis a házban
lakók parkot szeretnének látni.
Õ most, több sikertelen kísérlet
után, választ kapott: a tulajdonos, akit meg lehet keresni az
ügyben, a Práter 6 Kft.
A közbiztonsági kérdések sorát egy köszönet nyitotta meg,
amelyet Bérczes Erzsébet, Illés utcai lakó mondott Práger Ferenc
rendõrkapitánynak, mert több-

Az egyik felszólaló: Gál Béláné,
a Corvin köz 5. FB-tagja

ször kért és kapott is segítséget
a rendõröktõl a randalírozók ellen. Késõbb õ javasolta, hogy a
közös képviselõk az APEH
ügynökeivel közösen ellenõrizzék a bejelentés nélkül kiadott
lakásokat.
A legtöbb kérdés most is a
házak állapota és a felújítások
elmaradása – vagy éppen annak minõsége miatt hangzott
el. Kovács Miklósné a Mátyás térrõl, Budaházy Gusztáv a Négy
Ház a Magdolna-negyedért
Egyesület nevében, valamint
Zöld Józsefné a Práter utcából is
ilyen problémákkal jelentkezett. Sok család nevében szóltak, súlyos gondokat említve:
életveszélyes kémény, két éve
nem mûködõ lift, beázó lépcsõház, feltörõ talajvíz, rosszul lerakott díszburkolat szerepelt a
panaszlistán. Ezekre Alföldi
György reagált a RÉV8 nevében.
A válaszból kitûnt: van olyan
gond, ami könnyen orvosolható, például a hamarosan esedékes garanciális munkákkal, és
van, ami a RÉV8 és a szakértõk
szerint igazából nem is probléma. Véleményének ezt a részét
az érdekeltek nem osztották.
Ugyancsak Budaházy Gusztáv
tette szóvá, hogy a házukban
élõ, mentális problémákkal
küzdõ lakó ügyében hosszú
ideje semmi sem történt, pedig
ez a számukra tovább nem tolerálható problémákkal jár. A
Gyámhivatal vezetõje – mivel a
kérdés nyilvános tárgyalása
személyiségi jogokat sértett
volna – külön találkozót ajánlott fel az ügyben, illetve annak
egy „nem illetékessel” megosztható részében.
Közérdeklõdésre számító információt osztott meg a jelen
lévõkkel Verebes Tibor, a JVK
munkatársa: az ingyenes statikai vizsgálat még azért nem
kezdõdhetett meg, mert a kiírt
pályázatra nem volt jelentkezõ.
A pályázatot újra kiírják - és reménykednek, hogy ezúttal lesz
a feladatra vállalkozó.
A városfejlesztés témakörében Görgey István érdeklõdött
a palotanegyedi parkolási elképzelések iránt. Sok jóval Alföldi György sem tudta biztatni.
Juharos Róbert városfejlesztési
tanácsnok elmondta, hogy a
parkolás kérdésében lelkiismeretesen egyeztettek a lakókkal,
és közösen alakították ki a ter-

Alföldi György, a RÉV8 Rt.
vezérigazgatója válaszol

veket. Az volt a céljuk, hogy
minél kisebb legyen az átmenõ
forgalom, minél kevesebb „idegen” kocsi parkoljon itt, és ezáltal az itteni ingatlanok értéke
emelkedjék.
Füzessyné Albrecht Katalin a
tisztviselõtelepi kisebbségek
képviseletére részönkormányzatot javasolt. Meglehetõsen
vehemensen, a közmeghallga-

Takács Gábor alpolgármester
vezette a közmeghallgatást

tás felfûtött légköréhez képest
is erõs szavakkal kérte számon
ennek hiányát Takács Gábor alpolgármesteren. Takács Gábor
jelezte, hogy az ellentétnek komoly elõzményei vannak, amelyek a hölgy korábbi kisebbségi
szerepébõl táplálkoznak, és
kérte, hogy írja le pontosan, mi
is a kívánsága.
A közmeghallgatás végül Takács Gábor összefoglalójával
zárult, kevéssel nyolc óra után.
Találkozunk egy év múlva.
(ncz)
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MOZAIK
A Magdolna Negyed Program keretében
a Józsefvárosi Önkormányzat
közbeszerzési pályázatot ír ki
az alábbi munkákra:

Ajándékozzon
könyvtárat!

Nagyobb léptékû felújítási munkák
Dankó u. 16., Dankó u. 20. épületek felújítása és Dankó u. 18.
sportudvar kialakítása. Dankó u. 30. épület felújítása, Homok
u. 7 bontása és sportudvar kialakítása.

A Vasas Központi Könyvtár Alapítvány
különleges ajándékötletet kínál.
Ajándékozza szeretteinek az olvasás örömét,
az információszerzés élményét! Váltson olvasójegyet
családtagjainak, barátainak és ezzel egy évre érvényes
könyvtári tagságot helyezhet a karácsonyfa alá.

Épületek víz- és csatornahálózatának felújítása
Dobozi u. 17. és 19., Nagyfuvaros u. 2/b, . Kisfuvaros u. 8.,
Dankó u. 33. és Magdolna u. 44., Szerdahelyi u. 12. és Szerdahelyi u. 13.

Szeretettel várjuk a Vasas Központi Könyvtárban
(1086 Budapest, Magdolna u. 5–7.)!

Épületek elektromos fõvezeték-cseréje
Dobozi u. 17. és 19., Nagyfuvaros u. 2/b és Kisfuvaros u. 8.,
Dankó u. 33. és Magdolna u. 44., Szerdahelyi u. 12. és Szerdahelyi u. 13..Lujza u. 14. gépészeti és elektromos felújítása.
Homlokzat felújítása
Erdélyi u. 4., Karácsony S. u. 22., Szigetvári u. 4. és Dankó u. 7.
Egyéb munkák
Lakatos Menyhért ÁMK nyílászáró-felújítás. Nagyfuvaros u.
18. sz. alatti ÁNTSZ helyiség felújítása, 6 helyiség felújítása
A felhívások a Közbeszerzési Értesítõben
és a www.kozbeszerzes.hu honlapon lesznek elérhetõek.

December 15. és 22. között
minden új olvasónk féláron iratkozhat be a könyvtárba,
és féláron lehet az ajándék olvasójegyet
is megvásárolni.
Felnõtteknek 1.600,-Ft/év (kedvezményesen 800,-Ft/év),
16 éven felüli diákoknak 800,-Ft/év,
(kedvezményesen 400,-Ft/év),
16 év alatt és 70 év felett,
valamint regisztrált munkanélkülieknek ingyenes
Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét,
hogy könyvtárunk
2009. december 23-tól 2010. január 3-ig zárva tart!
Nyitás:
2010. január 4. hétfõ 12 óra

Minden kedves Olvasónknak békés,
karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag,
boldog új esztendõt kívánunk!
A könyvtár munkatársai

Ünnepi rendelés a JESZ-ben
December 19-én és december 31-én a rendelõintézet 14 óráig
tart nyitva. Minden más napon, hétfõtõl péntekig 8-20 óráig
áll a betegek rendelkezésére.
A felnõtt háziorvosi ügyelet, a IX. kerületben, a Haller u.
29/A alatt mûködik.
Telefon: 215-1644, 215-6983.

Ünnepi nyitva tartás
a Természettudományi Múzeumban
Január 17-igt csak a Lovarda (állandó kiállítások), a Korallzátony és a Kupolacsarnok (Gross Arnold kiállítása: TERMÉSZET – RAJZ) látogatható naponta 10 és 17 óra között, (hétfõn, kedden szünnap). Bejárat a Lovarda felõl. Január 19. és
február 28. között csak a Lovarda kiállításai (állandó kiállítások) látogathatók naponta 10 és 17 óra között (hétfõn, kedden szünnap). A múzeum az ünnepek alatt (december 2426.,28., 29., 31., január 1.) zárva tart.
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CIVILEK

Civil licit
az Urániában
Több mint hárommillió forint értékben keltek el az esélyegyenlõség megteremtését célzó szolgáltatáscsomagok, amelyeket civil szervezetek kínáltak cégeknek a december
3-i civil liciten, az Uránia Filmszínházban. Az árverést követõ két napon filmvetítés volt, az alkotások fõ témái a romák,
a fogyatékkal élõk és a hajléktalanok voltak.

dén másodszor tartották
meg a civil licitet, ahol tizenöt szervezet ugyanenynyi szolgáltatása került kalapács alá. Míg tavaly másfél millió forint értékben, most több
mint hárommillió forintért sikerült értékesíteni az esélyegyenlõségi programcsomagokat. Az árverésen szerepelt például látássérült, roma érzékenyítõ, valamint csapatépítõ,
kommunikációs tréning, húsvéti vásár szervezése és lebonyolítása hátrányos helyzetû fiatalokkal, továbbá „Munkahelyi Mértékletesség (Ébresztõ)
Nap”. Az eseményt az ESZA
Nonprofit Kft., a MAG Zrt. és a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
támogatta. A rendezvény házi-

I

gazdája Winkler Nóra és Till Attila volt, de rajtuk kívül több ismert személyiség is részt vett a
liciten, s hozzászólásukban támogatták a nonprofit és a forprofit szféra közelítését, együttmunkálkodását. Kulka János
például azt mondta, hogy talán
az ilyen kezdeményezések fogják megmenteni ezt a nem túl
jószívû országot. Für Anikó úgy
vélte: aki teheti, annak kutya
kötelessége segíteni, hiszen bárki, bármikor átkerülhet a segíteni tudók csoportjából a segítségre szorulókéba. Fenyõ Iván
szerint mindannyian ugyanarra, szeretetre, boldogságra vágyunk, de nem egyenlõ esélyekkel indulunk az életben.
Mindenki azzal segítsen, ami-

vel és ahogy tud, miként például õ most itt van, és megosztja
gondolatait a közönséggel.
Mindenki egyetértett abban,
hogy adni kell ahhoz, hogy
kaphassunk, s hogy megtapasztaljuk: jó érzés segíteni.
Az izgalmas hangulatú árverésen két szolgáltatás is rekordot döntött, vagyis a kikiáltási
árhoz képest, több mint a kétszereséért kelt el. A Magyar
Vöröskereszt fõvárosi szervezetének 150000 forintos kezdõ
áron kínált programja végül
420000 forintot is megért a legkitartóbb cégnek. A szolgáltatásuk lényegében egy önkéntes
munka, amelynek során korábban hajléktalan emberek, a
nyertes vállalat munkatársai-

Afrika! Kenya!
apunk megjelenésekor új kiállítás nyílik a Zászlómúzeumban.
A Kenyai Köztársaság függetlenségének 46. évfordulóján mutatják be
Kirschner Péter fotós képeit. A fotók
és a térképek mellett eredeti dísztárgyak idézik fel az afrikai ország történelmét, kultúráját. Hogy ez utób-

L

bit ne csak tárgyakon keresztül ismerjük meg, Sallay Gabriella énekes
és az African Melody Band vezetõje
ad zenei ízelítõt – dobon. Az ünnepélyes megnyitón – a meghívó szerint – részt vesz Balogh Sándor, az
Afrikai-Magyar Egyesület elnöke,
Kongó tiszteletbeli konzulja és az
Orczy-park igazgatója,
Fábián László is.
Kenyáról az átlag
magyar nem tud túl sokat, ezért érdemes, akár
gyerekekkel, családdal
is megnézni a kiállítást.
A Zászlómúzeum még
mindig régi helyén, a
József krt. 68. szám
alatt, a Nap utca sarkán
található.

val, egy óvoda vagy bölcsõde
javítási, felújítási munkálataiban vesznek részt. Ugyanenynyit kapott a Szempont Alapítvány „A látássérülés és munkavállalás Szempontjai” címû
érzékenyítõ programja és HRtanácsadásra.
Meglepõ módon nem voltak
kelendõek azok a programok,
amelyek családbarát munkahelyi politika kialakítását, a kisgyerekes szülõk munkavállalásának segítését célozták. Ezt
még Till Attila is furcsállta, s
saját családjára utalva- három
gyermek édesapjaként- próbálta élénkíteni a vállalatvezetõk
vállalkozási kedvét - nem sok
sikerrel.
(-cso-)

Szomszédsági est
ecember 17-én 17 órai kezdettel szomszédsági estet tartunk a Kesztyûgyár Közösségi
Házban. Várjuk azokat a résztvevõket, akik szeretnének a Magdolna-negyedben fennálló problémákról beszélgetni, és közös megoldásokat találni.
Szeretnénk, ha a beszélgetést késõbb tettek
követnék. Ehhez szükségünk van az Önök jelenlétére, aktív részvételére!
A beszélgetést minden hónap 3. csütörtökén
folytatjuk. Ezzel is segítve egymás jobb megismerését, a problémák feltárását és hatékonyabb
megoldását.
A program menetérõl, annak eredményeirõl
folyamatosan tájékozódhat a Kesztyûgyárban, a
helyi lapokból, és kereshet minket az alábbi telefonszámokon: (1) 333-0316, illetve (1) 7881344.
Érdeklõdésükre, részvételükre számítunk!
RÉV8 Zrt. Nap Klub Alapítvány

D
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PR-CIKK PÁSZTOR TIBOR
Cseh Tamás emléknap
a Bárka Színházban
2010. január 22-én
Kiállítás Tamás festményeibõl, rajzaiból, Vívóterem átnevezése (Cseh Tamás Terem), Cseh Tamás-est. Fellépõk: Másik János, Kiss Tibor,
Lovasi András, Törõcsik Mari, Ad
Libitum (Márta István, Novák János,
Kecskeméti Gábor), Bereményi Géza,
Háy János, Szent Efrém Kórus, Bárka
Színház (Seress Zoltán, Spolarics
Andrea), Katona József Színház
(Hajduk Károly, Soharóza Kórus,
Dresch Mihály, Berecz András, Ökrös Csaba, Nádor Quartet, Indiánok,
Juhász Gábor, Sebestyén Márta, Csík
zenekar, Dinyés Dániel-Kolonits Klára) – és mások.
**************

Megjelent!
Cseh Tamás: Összes
dalok idõrendben
5 duplalemezes DVD-t jelentettünk
meg, 2009. decemberében. A DVD-ken
9 mûsorest látható-hallható, amelyeket 1999. és 2003. között rögzítettünk a
Bárka Színházban. A tizedik korongra
Tamás utolsó Bakáts téri koncertje és
egy meglepetés került.
A DVD-k kaphatók minden ismert
lemez-és könyvesboltban, a Bárka
Színházban ill. a Ráday utcai jegyirodánkban, emailen vagy telefonon az
alábbi elérhetõségeken lehet érdeklõdni.
Bárka Színház Jegypénztár (1082
Budapest, Üllõi út 82.), T: 303 6505,
303 6506
Bárka Jegyiroda (1092 Budapest, Ráday utca 37.) T: 323 1978, 323 1979, 483
1325
**************

Ararat-díj
Ön szerint ki volt a Bárka Színház legjobb színésznõje és színésze 2009-ben?
Kérjük, szavazzon! (Szavazni honlapunkon lehet a barka/szavazas oldalon.)
Szavazatot egy számítógéprõl csak
egyszer lehet leadni. A szavazás határideje: december 29., 24.00 óra.
Az eredményhirdetésre és a legjobb
színésznõnek, illetve színésznek járó
díj átadására december 30-án, az
elõszilveszteri Dogville címû elõadás
után kerül sor.
A következõ darabok alakításaira lehet szavazni: Tengeren, De Sade pennája, Dogville, Zendülõk, Találkozás,
Temetés.
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Adok, kapok
– Mindig is színész akartál
lenni.
– Dehogy. Focista akartam lenni. Gyõrbe jártam
vám- és pénzügyõr szakra,
közben az ETO-ban fociztam. Egész jól ment, játszottam elsõ osztályban, de aztán a tanulás miatt, és amiért nem éppen az érdemek
alapján lehetett csapatba
kerülni, abbahagytam. A
vámtarifálás persze, bár
nem volt érdektelen, de
annyira nem fogott meg,
mint például egy-egy elõadás, film, amit kollégistaként néztünk meg. Közben
már többen is kapacitáltak,
hogy olvassak fel, szavaljak
– ez amolyan szokásos történet – de ami tényleg elindított, a fiatal magyartanárnõm biztatása volt. Ezért jelentkeztem a Shakespeare
Akadémiára, ahova mindenkit felvettek, aki kifizette a tandíjat. Mialatt odajártam, mindig jelentkeztem a Színmûvészetire, de nem kellettem. Hívott aztán Léner Péter a József
Attila Színházba több fiatallal együtt, de
nem sok tennivalónk akadt, így nem volt
kellemes az évad. A Bárka hirdetését olvasva pedig jelentkeztem segédszínésznek.
Már a felvételi is tetszett, s azóta is szeretem ezt a közeget.
– Nem törtek meg a kudarcok. Mi tartotta
benned a kedvet?
– Nem tudom. Mindig arra gondoltam,
hogy türelmesnek és figyelmesnek kell lennem. Hatodik éve vagyok itt, s lám, sorra
kapom a jobbnál jobb munkákat.
– Mit tanultál meg legelõször?
– Technikai dolgokat; aztán, ami érdekes, hangozzék bármilyen egyszerûen is,
meg kellett tanulni figyelni a partnerre.
Eleinte azzal voltam elfoglalva, magamból mit tudok kihozni, akkora törekvés
volt bennem, mint egy tornaegyletben.
Csiszár Imre, aki a színiakadémián tanárom volt, néhányszor rettenetesen letolt
ezért, amire megértettem, hogyan kell
másokkal dolgozni, a közösbõl létrehozni
egy minõséget.
– Mennyire változtál meg idõközben?
– Hát, ez nagy dilemma – azon kívül,
hogy az ember egyik napról a másikra is
változik. Egyfelõl, ha hazamegyek, a régi
barátaim, ismerõseim között figyelem magam és látom, hogy nekem szépen kinyílt

a világ, másfelõl pedig minél több újdonsággal találkozom, és minél többet befogadok, úgy érzem, annál nagyobb bajba
kerülök. Tíz éve vagyok ebben a városban, színházzal foglalkozom, természetes,
hogy változom: kapok is, vesznek is el tõlem.
– Ezek szerint valami személyességet nyújtotok egymásnak munka közben is?
– Igen. Mondok egy példát. A Találkozás címû elõadásban sokat merítettem abból a vonzalmamból, amit (Varjú) Olga
iránt éreztem, amióta ismerem, és a próbák során tényleg közel jutottunk egymáshoz. Három párossal gondolta játszani Gergye Krisztián rendezõ Nádas Péter
drámáját, s minden párostól kért valami
differenciált dolgot is, tõlünk a testi vonzódást – amibõl magamtól is dolgoztam
volna. Egyébként pedig, mint minden
szerepnél, igyekeztem sokfelé figyelni,
apróságokat észrevenni, s ezeket beépíteni a játékomba, persze nem utánzással,
hanem magamon átdolgozva, értelmezve. A Találkozás elõadásainál már nem is
úgy megyek be, hogy a takarásban kitalálok mindent elõre, tudom pillanatról-pillanatra, hogy mi lesz, hanem rábízom
magam Olgára, aki helyzetbe hoz, s arra
reagálok, ami majd õt viszi tovább: így
játszunk. Ez a fajta merészség azért éri
meg, mert mindig hoz újat – s ez frissen
tartja az embert.

ISKOLA

85 éves a Vajda
Idén ünnepli nyolcvanötödik születésnapját a Vajda Péter
Ének-zenei Általános és Sport Iskola. A neves intézmény színes rendezvénysorozattal emlékezett meg az évfordulóról, iskolájuk történetérõl, és a híressé lett vajdásokról.
z egyhetes rendezvénysorozat november 30-án indult: a
Bárka Színházban egykori vajdások adtak sikeres, teltházas koncertet, megcsillantva a Vajdában
felnõtt generációk sokoldalú tudását. Az iskola munkatársai felkutatták az itt végzett, híres öregdiákokat, és archív dokumentumok kíséretében tablókiállításon
mutatták be pályafutásukat. Az
iskolatörténeti kiállításon szerepeltek azok a tanárok is, akik jelenleg is a Vajdában oktatnak, és
egykor kisdiákként ide jártak.

A

A gyerekek körében sikert aratott a Vajdás Olimpikonok találkozója. Eljött Regõczy Krisztina világbajnok, olimpiai ezüstérmes
jégtáncos, Rejtõ Ildikó kétszeres
olimpiai bajnok vívónõ és Aubéli
Ottó bronzérmes Európa- és világbajnok birkózó, aki ugyan nem a
Vajdába járt, de a kisfia, Bendegúz
már az iskolát erõsíti. A sportoló
példaképek kedves történetekkel
emlékeztek vissza vajdás éveikre,
sportsikereikre, majd örömmel
válaszoltak a gyerekek megannyi
kérdésére.
Nyz

Szontagh Pál igazgató értesített minket arról, hogy a Vajda Péter
Ének-zenei Általános és Sportiskola újabb szakmai kitüntetõ címet
nyert el. Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet meghívásos pályázatán elnyerték az „Erõszakmentes, egészségtudatos iskola” címet. Ezt
a címet az erõszakmentes, gyermekbarát és egészségtudatos iskolai
légkör minél hatékonyabb megteremtésében és az agresszivitást érdemben csökkentõ magatartásformák hatékony támogatásában élen
járó iskolák kaphatják meg. Kimagasló színvonalúnak ítélt pályázatukat az ünnepélyes díjátadó során a „Jó gyakorlatok a pályázó intézményekben” napirend keretében bemutatóval is ismertették.
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Programajánló

Városliget. Nyitva tartás: kedd-péntek 1016 óráig, szombat-vasárnap 10-17 óráig,

XVI. Betlehemi jászol
kiállítás

(december 10.- 2010. január 17.)
A Jézus születéséhez kapcsolódó alkotások
bemutatása. Felelevenítik a betlehemezés
(december 12-13., 19-20.)
hagyományát, illetve az advent, a karácsoFoglalkozásokkal, bemutatókkal, vásárral nyi ünnepkör tárgyai és díszítõ
és még számos játékos programmal várják a elemei is megjelennek. A kiállíkarácsonyra készülõdõ családokat a Vajda- tásra kerülõ munkák természehunyadvárába. Mézeskalácstes alapanyagok
sütés, ajándékkészítés gyéfelhasználásával,
kénybõl, csuhéból, vesszõbõl,
különbözõ technikarácsonyi díszek készítése,
kák (pl. faragás,
gyertyamártás, képeslap-kékerámia-formázás,
szítés, gyermekjátszó-sarok,
csuhé-, szalma- és
kézmûves vásár, tárlatvezetévesszõfonás, szösek a múzeum állandó kiállívés, hímzés, foltvarrás, netásaiban, játékos tudásprómezelés, batikolás, faintarbák.
zia-készítés, tûzzománcozás,
Magyar Mezõgazdasági
ikon- és olajfestés, gravíroMúzeum, Vajdahunyadvár,
zás) alkalmazásával készülVárosliget. Nyitva tartás: 10nek. Magyar Mezõgazdasági
17 óráig
Múzeum, Vajdahunyadvár,

Kézmûves
karácsonyi hétvégék

Jótékony
karácsony
ecember 19-ig folytatódik a
karácsonyi játékgyûjtési akció. Az Orczy-park és a Bárka
Színház közös, jótékonysági karácsonyi ünnepén adják majd át a rászoruló gyermekeknek az összegyûjtött játékokat. Addig is kérnek
mindenkit, hogy megunt, kinõtt,
de még használható maciját,
legóját, játékautóját stb. hozza el a
játéksarokba, a Bárka Színház elõterébe, vagy adja le a Józsefvárosi
Galériában.
A jótékonysági gyerekkarácsony
programjai ingyenesek, melyekre a
VIII. kerületben élõ, rászoruló gyermekeket hívják meg. A program
részeként jótékonysági árverést is
tartanak, a befolyt összeget a kará-

D

csonyi program megvalósítására és
ajándékok vásárlására fordítják. A
színmûvészek, sportolók, festõk által felajánlott személyes- és emléktárgyakat, illetve színházi elõadások kellékeit az online jótékonysági
akció keretében (www.vatera.hu illetve a www.barka.hu oldalakon)
árverezik el.
A gyerekkarácsony programja
december 20-án
(részvétel csak meghívóval!)
10.00–17.00: Csiribiri kézmûves
mûhely
10.00–11.00: Makám gyerekkoncert: A vakond vára – interaktív
gyerekmûsor
11.30–12.30: Ládafia Bábszínház: Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj, avagy, hol terem az igazság.
13.30–14.30: Alma-koncert
15.00–16.00: Kamilla-Karamella
és Fogas bohócok: „Csináljunk egy
világszámot!”

Karácsonyi hangverseny
A Práter Általános Iskola mindenkit szeretettel vár a Szent József Templomba,
aki meghitt, családias
hangulatban szeretne
eltölteni egy karácsonyt váró délutánt.
Idõpont: december 22.,
15:00
Helyszín : Szent József Temiplom, Horváth Mihály tér 7.

Karácsonyi hangulat
A Vajda Péter Ének-zenei Általános és
Sportiskola programja a Rezsõ téri Magyarok Nagyboldogasszonya Plébániatemplomban.
Idõpont: december 21., 15:00
Cím: Bláthy Ottó utca 22.

Kesztyûgyári Mikulás
December 6-án délután érkezett meg a Mikulás a Mátyás térre, a Kesztyûgyár Közösségi Házba, ahol a gyerekek már alig várták, és hamar elkapkodták a csomagjait. A jó hangulat azonban a nagyszakállú távozása után is megmaradt: a táncházban szólt a nótaszó,
másutt karácsonyi képeslap, üvegmécses, gyöngyékszer készült. Sötétedéskor pedig az udvaron felállított
karácsonyfa ünnepi fényeit is sokan megcsodálták.

Szerkesztõségi ünnepi ügyelet
December 16., 17., 18.: 10-tõl 15 óráig ügyelet
December 21-tõl 24-ig zárva
December 28., 29.: 10-15 óráig ügyelet
December 30., 31.: zárva.
Január 4-tõl rendes munkarendben várjuk
Olvasóinkat.
Következõ lapszámunk január 19-én jelenik meg.
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Norvég támogatás a Semmelweis Egyetemnek
Semmelweis Egyetem Bõrgyógyászati Klinikája a Norvég Királyság jóvoltából 2,7 millió
eurós támogatásban részesült. A
klinika pályázaton nyerte el a közel egymilliárd forintot, amit a
130 éves Mária utcai épület felújítására, bõvítésére fordítanak. A
pályázat, és így a beruházás fõ
célja a fiatal magyar orvosok itthon tartása az elméleti és gyakorlati képzés helyszíneinek korszerûsítésével. Az építkezés 2010ben kezdõdik, és várhatóan 2011
elsõ harmadában fejezõdik be.
A Semmelweis Egyetem BõrNemikórtani és Bõronkológiai Klinikáján mûködõ Nékám Alapítvány humánerõforrás- és oktatásfejlesztésre nyújtott be támogatási
igényt. A döntés értelmében a 2011
elsõ harmadában megvalósuló beruházáshoz 2742126 euróval járul
hozzá Norvégia. A tervezett fej-

A

lesztés teljes költségébõl 10% önrészt az alapítvány, valamint a
Semmelweis Egyetem közösen
biztosítja. A Bõr-, Nemikórtani és
Bõronkológiai Klinika eredeti épületrésze 2005-ben ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az elmúlt években az épület teljes felújítására anyagi okokból nem került sor. A projekt célja az elméleti
és gyakorlati képzés helyszíneinek
korszerûsítése. Megvalósulásával
lehetõség nyílik további oktatási
feladatok ellátására, szakorvosok,
egészségügyi szakdolgozók, aszszisztensek továbbképzésére is. Az
EU-hoz újonnan csatlakozott tagállamoknak meghirdetett, vissza
nem térítendõ támogatást három
adományozó állam: Norvégia, Izland és Liechtenstein biztosítja.
Magyarország számára összesen
135 millió euró pályázati forrás állt
rendelkezésre.
nyz

Nem illúzió – valóság
Félidejéhez érkezett a Corvin-program. Befejezõdött az
irodaépítés II. üteme, amelynek keretében –mint Berki János programigazgató elmondta – összesen 24400 négyzetméternyi készült el. Kész az Átrium és a Bevásárlóközpont is. A december 10-i sajtótájékoztatón az újságírók bejárhatták az irodatornyokat, ahonnan az egész sétány, így
a karácsonyi vásár helyszíne, a Grundon elhelyezett színpad és a pavilonok is láthatók.

A Polgárok Háza

adventben jótékonysági vásárt
szervezett józsefvárosi nagycsaládosok számára. Az összegyûlt százezer forint adományt és húsz kilogramm legót
kézmûvesfoglalkozással egybekötve nyújtottuk
át tíz kerületi
családnak.
Minden volt
és leendõ vendégünknek áldott,
békés ünnepeket kívánunk!

1089 Bp. Orczy út 1.
Telefon: 333-1303, 333-9501
Fax: 313-0298
Ügyvezetõ igazgató:
Seress Zoltán
Minden hónap elsõ csütörtökét
kivéve minden csütörtökön, 14–
18 óra között Nótakör Fényes
György vezetésével az Orczy
park fõépületében. Minden hónap harmadik szombatján, 15
órakor Nagymûsor. A hónap
utolsó csütörtökén, 14 órától ingyenes nótamûsor.

Vasárnaponként 11-tõl Anonim Énektechnika-tanulás a FaházAlkoholisták a Faházban.
ban minden mûfajban (operett,
nóta, pop, rock), valamint színéTanfolyamok
szi beszédtechnika-felkészítés.
Kéthetente pénteken 17.20-tól Érdeklõdni lehet a 06-20-34821.30-ig: Táncterápia Nagy 5809-es vagy a 333-9501-es telefonszámon.
Márton vezetésével.
Szerdánként 16.30-tól 17.30-ig 2010. január 13-tól 2010. május
és 17.30-tól 18.30-ig: Kreatív 31-ig szerdánként 17.00-tõl
Mozgás-Zene-Tánc foglalkozás 18.00-ig Kreatív Mozgás-Zenea Tánc-Lánc Egyesület szervezé- Tánc foglalkozás a Tánc-Lánc
sében, 2,5-8 éves korú gyere- Egyesület szervezésében, 2,5-8
éves korú gyermekeknek. Vezeti:
keknek, vezeti: Harsányi Ildikó.
Minden kedden és csütörtökön Harsányi Ildikó.
16-tól-18.30-ig a Faházban a Tudor Alapítvány, Tehetséggondo- Szabadtéri sportolás
zó Tanoda várja a 8 év feletti minden nap 7-tõl 22 óráig
gyerekeket, akik kreatívak és ké- Internationale CDF-Józsefváros
pességeiket szeretnék fejleszte- Utánpótlás Foci Suli hétfõn és
ni. Számítástechnika-, angol-, szerdán 16.00-18.00- ig, szomtáblajáték-oktatás és kézmûves baton 09.00-12.00-ig. Várjuk a
jelentkezést csapatunkba! Az
foglalkozások.

edzéseket vezeti Pindák László
Ovi foci suli péntekenként
16.00-17.00 óráig.
Jelentkezés a sportszervezõnél.
INFRACSATA AZ ORCZY PARKBAN!Stratégiai csapatjáték; lehetõség arra, hogy barátaiddal egy csapatban megküzdhess másokkal,
mindezt szabad levegõn, az Orczypark természetes környezetében.
A programokkal, tanfolyamokkal
kapcsolatban a +36(1)3339501- es telefonszámon a mûvelõdésszervezõnél, pályabérlésekkel kapcsolatban reggel 9 és
délután 4 óra között, a +36 (1)
333-1303-as telefonszámon érdeklõdjenek a sportszervezõnél,
vagy keressék fel honlapunkat:
www.orczypark.hu
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KARÁCSONYI VÁSÁRLÁS

Bár a felmérések szerint az idén kevesebbet költünk ajándékokra a
tavalyi évhez képest, mégis javában tart a karácsonyi vásárlási láz.
Már bronzvasárnap is tele voltak az üzletek, bevásárlóközpontok, s
az eleinte csak nézelõdõk, a halogatók minden bizonnyal tovább
fokozzák majd a tumultust az ünnephez közeledvén.

Figyeljünk a minõségre!
Bármennyire is szûk azonban a
pénztárcánk, nem érdemes a minõség rovására spórolni. A fogyasztóvédõk szerint idén is a karácsonyfaégõkre és a távirányítású autókra
kell fokozottan figyelni. Jó tudni,
hogy elektromos termékek a törvény szerint nem árusíthatóak piacokon, aluljárókban. Ráadásul, hiába vesszük ott olcsóbban, ha késõbb
kiderül, hogy nem mûködik, netán
balesetveszélyes az áru. A szakemberek idei tapasztalatai azt mutat-

ják, hogy a korábban betiltott termékek sok helyütt visszakerültek a
polcokra. Azt tanácsolják, egyszerûen nézzük meg alaposan, amit venni szeretnénk, hiszen sok hiba már
szabad szemmel is észrevehetõ.
Ügyeljünk a gyermekjátékokra és
ruhákra is. Veszélyes egy játék például, ha könnyen leválhatnak róla
darabok, a ruhákon pedig olyan díszek, kötözõk vannak, amelyek balesetet, fulladást okozhatnak. Elõfordul az is, hogy a holmi címkéjén
nem a valós anyagösszetételt tüntetik fel. Ezért a fogyasztóvédõk az

Menkó László rajza

idén fokozottan ellenõrzik a textiltermékeket is.

Górcsõ alatt az akciók
Kiemelt figyelmet fordítanak az akciókra is. Fontos tudni, hogy az akciós árukkal kapcsolatban éppen
úgy élhetünk minõségi kifogással,
mint a teljes árú termékeknél. E szabály alól kivétel, ha az eladó kimondottan felhívta rá a figyelmünket,
hogy valamilyen hiányosság az oka
a leértékelésnek. Örök érvényû tanács, hogy mindig tegyük el a számlát, blokkot, nyugtát, jótállási jegyet.

Az ünnepi menü
Legyünk éberek az ünnepi fogások
hozzávalóinak megvásárlásánál is!
Nézzük meg, van-e a csomagoláson
magyar nyelvû címke, látható-olvasható-e a szavatosság, az összetétel.
Figyeljük meg, hogy nem sérült-e a
mirelit áru, nem visszafagyasztott-e,
a dióban, mákban nincs-e szennyezettség, s hogy megfelelõ-e a csokoládé minõsége, kakaótartalma.

Vigyázzunk értékeinkre!
S végül, a zsúfolt piacokon, bevásárlóközpontokban ügyeljünk az értékeinkre. A budapesti rendõrök az év
végéig fokozott ellenõrzést tartanak
a nagy forgalmú helyeken. Azt kérik,
ne hagyjunk értéket az autóban, s az
ilyenkor megszaporodó zsebtolvajok
elleni védekezésül, pénztárcánkat,
iratainkat ne tegyük könnyen hozzáférhetõ helyre.
(-cs)
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Mire ügyeljünk a vásárlásnál?

Szuperképernyõk
ég nem látszik világosan, mi lesz az
idei év karácsonyi slágerterméke.
Néhány évvel ezelõtt az ország nagy része – jórészt saját eladósodása árán – félmilliós, nagyképernyõs plazmatévéért rohamozta meg az elektronikai üzleteket az
ünnepek elõtt. Az akkori mûszaki csodák
mára már avétossá, egyúttal olcsóbbá váltak, s noha törlesztõrészletük talán még le
sem járt, megérkeztek a korszerûbb utódok, az úgynevezett LED-televíziók. Mûszaki szakemberek szerint most egyértelmûen ez a technológia vezet, csak ez után
jön az LCD, s a sorban utolsóként kullog
a nemrég még oly kapós plazmatévé.

M
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Miután a technikai fejlõdéssel képtelen
vagyok lépést tartani, utánanéztem, mitõl csodásabb az új szerkezet az eddigi
csúcsmodellnél. Nos, tényleg vonzó tulajdonságai vannak a LED-tévéknek:
nem tartalmaznak, higanyt, ólmot, egyéb
mérgezõ anyagot, az energiazabáló plazma-tévékhez képest töredékannyi áramot igényelnek, „tökéletes fekete színt
produkálnak” és „a gyors filmjelenetek
tökéletesen, elmosódás nélkül jelennek
meg a nézõ számára”. Az áruk pedig jelenleg körülbelül annyi, mint amennyiért
azon az emlékezetes télen a plazmatévéket kínálták.

Nem tudom biztosan, de talán az akkori rohammal indult el a magyarok
egyre nagyobb léptékû és szélesebb körû eladósodása. Éppen ezért, talán jobb
volna, ha az idei, „válságos” tél nem a
legújabb, legborsosabb áru mûszaki
csodák minden áron történõ beszerzésérõl szólna…
Én legalábbis, az idei ünnepek alatt
is, a jó öreg, ámde megbízhatóan mûködõ dobozt fogom nézni, s talán majd
az újdonság erejének múltával, jobb
idõkben átváltok egy „zöldebb” szerkezetre.
(k.o.)

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

Mélygarázsok
– még egyszer
z elõzõ lapszám 12. oldalán megjelent, Se menni, se megállni címû írás
az okfejtést teljesen végigviszi, miszerint
az itt található mélygarázsok tulajdonosai
profitorientáltan gondolkoznak (ezt nem
is rója fel nekik), ezért üdvözlik a felszíni
parkolók eltûnését (eltüntetését). Viszont
elhallgatja a logikai lánc elsõ elemét, miszerint a mélygarázs-építõk nem ingyen
használják azt a közterületet, ahol a garázs
található, hanem ezért komoly pénzeket
fizetnek az illetékes önkormányzatnak.
Az üzlet egyszerû: az önkormányzat szeretné a parkolást a föld alatt tudni, mert a
felszínnel egyéb tervei vannak (park, sétálóutca, játszótér), ezért megszünteti ott a
parkolóhelyeket, és ezt az igényt földalatti garázsokkal elégíti ki ingatlanfejlesztõk
bevonásával. Hosszú lenne, ha az optimális árképzésrõl is írnék, szívesen vitatkozom róla, mert a kérdés már bonyolultabb, hogy négyszáz forint sok vagy nem.
A tény azonban, hogy egy önkormányzat a felszíni hasznosítás jobb módjaiban
gondolkozik, mint a parkolás, önmagában dicséretes. Ahogy azt a szerzõ is elismeri, a jelenlegi városfejlesztési koncepciók (miszerint a köztereken igyekeznek
korlátozni az autóhasználatot), alapvetõen helyes irányba mennek a város élhetõsége szempontjából. Ezt minden nyugateurópai, élhetõségben élen járó nagyváros
példája alátámasztja. A mélygarázs-beruházások sikere nélkül azonban nem mûködik a felszín autómentesítése. És innentõl igenis (részben) közérdek, mi történik
a parkolóházakban.
Borbély Gábor
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A tisztaságot nemcsak
megteremteni,
hanem õrizni is kell!
assan 20 éve lakom egy Leonardo utcai lakásban, melynek erkélye épp a
Nap utcával határos, nemrég rendbe hozott zöldterületre néz, így folyamatosan

L

figyelemmel tudom kísérni a park életét.
Az utóbbi idõben egyre gyakrabban hajléktalanok és hangoskodó bandák népesítik be a teret, akik nemcsak viselkedésük miatt zavaróak, de a maguk után
maradó szeméttel (zacskók, papírok, ruhadarabok) el is csúfítják a parkot. Régebben még idõsebbek és babakocsis
anyukák is lejártak a térre pihenni, beszélgetni, de most már nem ad felüdülést
a hely.
Kinek a felelõssége és kötelessége a
parkok rendben tartása? Van elõírás arra,
hogy hetente ellenõrizni kell õket? Az utcánkban van a Józsefvárosi Közterületfelügyelet egyik kirendeltsége, de az alig
100 méter sem jelent segítséget ahhoz,
hogy a megteremtett rendet és értéket
megõrizhessük. Tisztában vagyok azzal,
hogy az utcákat és tereket (el)borító szemét nemcsak kerületi probléma, de úgy
érzem, hogy azt a kevés zöldterületet,
amink van, illene méltó módon felügyelni és megõrizni.
Üdvözlettel: Sándor Bernadett

Tisztelt Szerkesztõség!
orábban a Thália Színházban tanultam rendezést, dramaturgiát. Azóta
színpadi adaptációkat írok. Az Önök segítségével szeretnék színjátszó csoportot
találni, (gyermek, ifjúsági, felnõtt), akik
életre keltenék a szépirodalmi mûvek
alapján írott átiratokat.
Köszönettel: Zádor Gyöngyi
e-mail: gyongy123@citromail.hu

K

Hol vásárolhatunk?
Corvin Sétány projekt a finisben van,
de még mindig nem lehet tudni, melyik szupermarket fog üzemelni a bevásárlóközpontban. Ez a környék szempontjából az egyik leglényegesebb kérdés.
Tudnának segíteni megtalálni a választ?
Sajnos, az Allee miatt gondolom, nem
Interspar lesz, pedig az magasan a legjobb hipermarket. Isten mentsen bennünket a CBA, Real és Match féle üzletektõl,
de sajnos attól tartok, az Interspar nem
fog az Allee-hoz ilyen közel újabb üzletet
nyitni. Ha nem oldódik meg ez az infrastrukturális szegénység a környéken, én
biztosan elköltözöm.
Segítségüket köszönöm!
Tisztelettel:
Kiss Manna
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(Olvasónk üzletláncokkal kapcsolatos véleményét nem osztjuk – sokaknak vannak jó tapasztalatai a CBA, a Real vagy a Match üzleteivel kapcsolatban, és nem is tartanánk he-

lyesnek, ha az említett üzletláncok jó hírét
rontanánk. A kérdés viszont közérdekû; reméljük, a beruházótól hamarosan választ kapunk rá. – Szerk.)

Tisztelt Szerkesztõség!
gy érzem, mindenki megelégedésére
készült el a Nagyfuvaros utca – Bérkocsis utca – Népszínház utca – Köztársaság téri csomópont teljes átalakítása.
Aránylag rövid idõn belül – és megítélé-

Ú

sem szerint – jól lett kialakítva. Különösen pozitív, hogy a buszmegállót a Napház elé helyezték. Ugyan még a közlekedési lámpák nem mûködnek, de gondolom ez a kérdés is hamarosan megoldódik. Mindezek mellett néhány dologra fel
szeretném hívni a tervezõk figyelmét:
1. A Bérkocsis utca bejárati járdáin nem
alakítottak ki akadálymentesítõt. Tehát,
aki kerekes kocsival vagy gyermekkocsival át szeretne jutni a Nagyfuvaros utcából a Napház elé, igen nagy nehézségbe
ütközik.
2. Ugyancsak a Bérkocsis utca torkolatánál nem festettek fel zebrát. Mivel ezen
túl az autók a Nagyfuvaros utcából bekanyarodhatnak a Bérkocsis utcába, ez zebra nélkül nagyon veszélyessé válik.
3. A buszmegálló mögött kialakított
járdaszigetet egy oldalon lezárták oszlopokkal, de a Napház felöli oldalát nem.
Ezen a járdaszigeten vezet át a gyalogos
zebra. Ezt a hiányosságot az autók rögtön
ki is használták, azaz fölállnak a járdaszigetre, ezzel a gyalogos közlekedést akadályozzák.
HT.

VJV Kft.
VIII. Kálvária u. 22.
Telefon:
06-20-420-9508
Gyorsszolgálat,
karbantartás
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A mûvészet és emberség csúcsain
Újsághír: A Prima Primissima Díj 2009. évi nyertese a magyar zenemûvészet kategóriájában ifj. Sánta Ferenc hegedûmûvész-tanár, aki a XIX. és XX. századi klaszszikus és népszerû zeneirodalom virtuóz tolmácsolója, idén ünnepli mûvészi pályafutása negyvenedik évfordulóját. A magyar zeneirodalom és a nemzeti dalkincs szolgálatában felbecsülhetetlen értékû zenei pályafutást tudhat maga mögött. Magatartásával és kiemelkedõ mûvészi teljesítményével öregbíti a magyar
zenekultúra jó hírét itthon és külföldön.
míg a Tisztviselõtelep csendes kis
utcájában ifj. Sánta Ferenc házát keresgélem, az jut eszembe, hogy gratuláló, köszöntõ mondataim mögött sok
tízezer magyar állampolgár „súg”, azoké,
akik szavazataikkal a józsefvárosi mûvészt
a gyõzelemre segítették. Amikor
a díjat átvette, mûvésztanárait, a
családját és a Jóistent emlegette,
és mélyen fájlalta, hogy édesapja
ezt a ceremóniát már nem élhette
meg. Tulajdonképpen már fölösleges az „ifjú” megjelölés – egyetlen Sánta Ferencet ismer és szeret
a közvélemény.
– Pályakezdõ koromban sorra
összetévesztettek az irodalom
Sánta Ferencével, ami megtisztelõ, de szükségszerûen megoldandó feladat lett az életemben.
Így lettem, „ifjú”, s így maradtam is ifjú hat évtized után –
mondja, aztán elmereng azon, hogy ez az
év a beteljesülés éve lett. Fél éven át Európa legszebb szalonjában, a velencei Szent
Márk téren játszott, ott „tesztelték”, hogy
mit tud, mire képes a Zeneakadémia mûvésztanári diplomájával, s ott tesztelte õ
maga is, hogy mit szeretnek, milyen muzsikával élnek Európa népei. Ott, a Doge
palota lábainál a sokféle származásúak

A

Élettörténet
dióhéjban
Ifjú Sánta Ferenc 1945. március 2-án született Kaposváron.
Általános iskoláit is itt, majd a
zenei gimnáziumot Pécsett
végezte. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán 1969ben szerzett hegedûmûvésztanári diplomát.

eggyé lettek a zenében, s lelkesen ünnepelték a Sánta zenekart. Persze, hogy „lecsapok” a lehetõségre, s kérdezem: osztjae a hazai vélekedést, amely szerint a cigányzenének leáldozott, túl kell lépni a
nosztalgián, átképzés, szakmatanulás a ro-

mák boldogulásának útja, és semmiképpen nem a zene.
– A cigányzene része a magyar kultúrának – s ezt Kodály Zoltán mondta – feleli, s
aztán közgazdasági fejtegetésbe kezd,
hogy a cigányzene-szalonzene agóniájának jelenségére indokokat találjon. Persze, hogy a génekben õrzött hajlam és tehetség életutat követel, de „persze” az is,

A Liszt-díjjal 2002-ben, Kossuth-díjjal 2007-ben tüntették
ki. Feleségével, Horváth Gizellával 41 éve élnek együtt. Fiuk,
Sánta Ferenc ugyancsak a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Fõiskolán szerzett hegedûmûvész-tanári diplomát, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar
hegedûse. Leányuk, Sánta
Beatrix zeneakadémiai szer

diplomájával Svájcban él és
dolgozik. A Nemzeti Cigányzenekar mûvészeti vezetését
Sánta Ferenc, a Prima Primissa-díjjal kitüntetett mûvész 1994-ben vállalta el.
12 CD-je jelent meg, s mintegy félszáz nóta- és dalénekes
zenei kíséretével a legsokoldalúbb zenei együttes vezetõjének címét érdemelte ki.

hogy a szórakoztató-ipar átalakulása és a
pénztelenség elvette az oxigént a nívós cigányzenekarok elõl, s „persze” az is, hogy
a szakmai színvonal is esvén, igazán nívós cigányzenekar kevés akad, illetve
megfizethetetlen. A korosztályok zenei ízlésének alakulására mindez hatással van.
Mindez viszont nem lehet indok a közömbösségre, sõt meg kell találni az értékek
õrzésének módjait, a képzés, és a „hungaricum” megvédésének okos módszereit
is – mondja. – Volt egy hír, aminek örültem – folytatja-, amikor azt hallottam,
hogy adókedvezményt kapnak azok a
vendéglátó-helyek, amelyek élõ cigányzenekari muzsikát „tálalnak”, aztán mire
örülni kezdtem volna, „hamvába hótt” az egész – kesereg.
Kérdezem a „nemzeti cigányzenekarról”, aminek alapítójaként
és vezetõjeként szólították színpadra a Mûvészetek Palotájában, amire az a válasza, hogy az
alkalmanként örömzenét szolgáltató társaság, státusz és fizetség nélkül mûködik. A Józsefvárosi Cigányzenekarral
kapcsolatos munkát értékmentésnek tartja, a kerületi cigányság munkalehetõségeit egész
Józsefváros fejlõdési kulcskérdéseként értékeli.
– Liszt-díj, Kossuth-díj, Príma Primissa–díj
jelzi szakmai és emberi megbecsülését, mindent
elért, amit elérhetett. Van-e megfogalmazott terve, célja – kérdezem.
– Mûvészeti akadémiát, afféle mesteriskolát hoznék létre – feleli. Az igény nagy:
fél Európa hegedûsei ostromolják. Családjában három mûvésztanár is található, fia
a Nemzeti Filharmonikusoknál hegedül,
leánya Svájcban zongoramûvész-tanár, õ
maga mûvésztanárként járja a világot. A
létesítendõ Sánta-Akadémia mûvésztanári
kara szinte máris megoldott. A háromféle
zenei stílusban muzsikáló Sánta Ferenc
végképp kikötné hajóját ezen az akadémián. A hegedûmûvész a József, a Déri Miksa után a Benyovszky Móric utcában kötné ki végleg a kóborló hajót, ahová eddig
is mindig kikötött, ahová évtizedeken át
hazavágyott. Abban reménykedik, hogy
végtelen ragaszkodását a kerülethez, egyszer Józsefváros vezetõi is méltányolni
fogják.
H.I.
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Dankó Pista utcája
ppen 75 éve, hogy Józsefvárosban
utcát neveztek el Dankó Pistáról.
2008-ban, születésének 150. évfordulóján sok megemlékezés volt országszerte a nagy nótaszerzõrõl, de kevés szó
esett kapcsolatáról a Józsefvárossal. A
külváros ezen része már a XVIII. században lakott volt, fõleg szõlõskertek voltak
itt, erre utalnak az elnevezések: Weinberg
Gassl (1730), vagyis Szõlõhegy utca
(1874), Madách utca (1879). 1934-ben kapta a Dankó Pista nevet, amelyet öt év múlva leegyszerûsítettek Dankó utcára. Az itt
élõk így is tudták kinek az emlékét hordozza!
Dankó István szegedi zenészdinasztia
sarjaként, l5 éves korától a muzsikának és

É

a muzsikából élt. Romantikus házasságát
is játékának köszönhette, egy földbirtokosnál ismerte meg annak szép leányát,
akit megszöktetett.
Még Szegeden ismerte meg Pósa Lajos
írót, dalainak szövegíróját, aki több helyen
is lakott kerületünkben, és akivel a fõvárosba költözve szoros barátságban maradt. Több mint félezer nótát szerzett. Aktuális események is megihlették, például a
Wekerle-nótát a polgári házasság 1894-es
bevezetésekor szerezte. Országszerte énekelték a vegyes vallású párok: „Wekerle
hozta törvénybe/ Nem esünk rózsám kétségbe..”.
Kevés iskolát végzett, de állandóan olvasott, sok író és mûvész kereste társaságát. Amikor összeveszett Lányi Géza cimbalmossal, maga Gárdonyi békítette ki
õket. Színdarabokat, ahogy akkor mondták népszínmûveket alkotott, de prímásként utazta be Európát. Még a pétervári
udvarban is sikere volt – az elragadtatott
cári hercegek gyûrûket húztak minden ujjára. Mégis itthon érezte magát legjobban.
Csengõdön vásárolt szõlõt, amelynek részeit író barátairól nevezte el: Jókai-domb,
Pósa-völgye.
Halála hírére Ady Endre verset írt:
„Visszaadtál nekem egy vesztett világot”.
Temetése Pesten kezdõdött, 500 cigány
húzta nótáit koporsója mögött, egészen a
Nyugati pályaudvarig, ahonnan Szegedre
indult a vonat. 1940-ben film készült életérõl, szerepét Jávor Pál játszotta. A róla elnevezett utcában sok jó muzsikus lakik ma
is, büszkék a névadóra.
Róbert Péter

Díszoklevél a Mûvészház gazdájának
M. Szûcs Ilona neve közismert a józsefvárosiak körében, hiszen a József utcai alkotóházba gyûjtötte a XX. század írófestõ, szobrász alkotóit, mindazokat, akik férje, Martsa István mûvésztársai voltak, s azokat is, akik rajongóként, befogadóként keresték az itt született alkotásokat. M. Szûcs
Ilona alkotómunkája mellett, kötetekben gyûjtötte össze Józsefváros képzõmûvészeti értékeit, eredetkutatásokkal gazdagítva a kerület megõrzésre érdemes alkotásait. A mûvésznõ két évtizedes munkáját a kerület társadalmi életének
képviselõibõl álló küldöttség december 9-én köszönte meg.
A díszoklevelet Gavlik István helytörténész, a Kossuth Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke, dr. Kocsis Máté polgármester meleg hangú köszöntõlevelét Soós György képviselõ, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõje olvasta fel. Köszöntõt
mondott dr. Róbert Péter, a Budapesti Honismereti Társaság területi bizottságának vezetõje is.
H.
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ÜNNEPVÁRÓ
Szabóné karácsonya

Ajándékötletek
– Látja, Szabóné, elszaladt egy év, megint itt rág
a gond: mit is vegyek, s
mennyiért.
– Majd megint úgy járunk, mint tavaly! Amikor kinéztem valamit, akkor nem volt rá pénzem,
aztán mire lett, elfogyott.
Az hittem, felrobbanok.
– Ezért mondom, hogy
ha valami jó dolgot lát, vegye meg, dugja el. Meglátja, dédelgetõ jó érzés, hogy már
gyûlik az ajándék, és apránként
letudhatja a karácsonyi ajándékozás gondját.
– Nagymamának, nagypapának mit vesz?
– Már kinõttem a sál-, papucsmegoldásokból, az idén színházi bérlettel lepem meg õket.
– Tõlem háromnapos hosszú
hétvégét kapnak a szülõk. Évtizede nem voltak kettesben sehol, most befizettem õket, de
meg kell harcolnom még azért,
hogy el is menjenek.
– Nálunk korcsolyát kapnak a
férfiak. A férjem régen imádott
korcsolyázni, de – ahogy elõadja –, mióta a nyakán a család, az
emlékeibõl él, igazi kikapcsolódásra semmi esélye. Na, most

kitolok vele, mert a két gyerek is
azt kap, szervezhetik együtt a jeges programokat.
– Nálunk sólámpát, állólámpát hoz a Jézuska. A sólámpa jó
levegõt csinál és hangulatos is,
az állólámpa meg valósággal
felöltözteti a szobát. Jártam egy
kertészeti boltban, s ez adta az
ötletet a mediterrán fûszertálhoz. Egy szép terrakotta tál az
alap, s beleültetem a bazsalikomot, az oregánót, a snidlinget,
s a fûtetlen, de zárt balkonon
meg is marad, legalább is, remélem.
– Szerintem, Takácsné, a személyre szabott figyelmesség a
fontos, nem a ráköltött pénz
nagysága. A férjem megpusztult valami olasz aftersévért,

most megkapja, kenheti magát.
Függönyt is láttam, karnissal
együtt se volt több ötezernél, ha
megveszem, valósággal új lesz a
lakás. A szénmonoxid-jelzõt
ketten kapjuk.
– Láttam, megjelent valami
toscanai útikönyv, száz recept is
van benne. Tudja, arról beszélek, amiben, egy angol orvosfeleség odahagyja a szeretteit, és
befészkeli magát egy olasz falu
közösségébe. Ott aztán elájul a
mediterrán ételektõl meg a szép
olasz fiúktól. Én ezt kérem a páromtól, aki még mindig jobban
jár, mintha befizetne egy ilyen
utazásra.
– Nálunk a gyerek már napok
óta valami könyvjelzõt fabrikál.
Aprólékos rajzok, képek, írás,
mifene. A világért észre nem veszem. Tudom, hogy az apjának
készül, megható az igyekezete.

Aztán meg a közös készülés élménye is fontos. Hogy favásárlás, befaragás, díszítés, diótörés
és válogatás mind családi összefogással történjék. Ha meg végképp nem tudja eldugni az ajándékokat, hát cseréljünk! Hozza
hozzám, én meg viszem magához a zacskókat, dobozokat, s
akkor könnyû azt mondani,
hogy hagyd, fiacskám, azok a
dobozok a szomszédéké!
– Látja, a birsalmasajtról még
nem is beszéltem, pedig többgenerációs hagyomány. Dióval a
közepén, ahogy gyerekkorunkban kaptuk. Díszdobozt, díszcsomagolást találtam ki hozzá, s
ebbõl kap mindenki. Fenyõág,
köszöntõ szövegecske, és mindenki örül majd neki.
– Képes elpancsolni vele?
– Ha örömet szerzek vele,
megéri. Mert errõl szól a karácsony!
H.I.

Karácsonyi kézmûves-vásár a Józsefvárosi Galériában
dén is megrendezésre került a már hagyományosnak tekinthetõ karácsonyi
kézmûves-vásár. 1998-ban Martini Katalin szervezésével indult, akkor még csak
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az aulában és a kamarateremben árusítottak a kézmûvesek. Nagy öröm volt látni,
hogy a kerület lakói szeretettel fogadták a
kezdeményezést. 2000-tõl a választék bõvítése érdekében a teljes földszintet a vásár rendelkezésére bocsájtottuk. A visszajelzések azt mutatják, hogy sikerült olyan
színvonalas és egyedi termékekkel megjelenniük a kézmûveseknek, ami pótolhatja a havi rendszerességgel megrendezésre kerülõ képzõmûvészeti kiállítást. A
több mint tízéves tapasztalat megmutatta, hogy szükség van az ilyen típusú meleg, családias, közvetlen emberi kapcsolaton alapuló vásárokra is. A személyes
kapcsolat, a nagy mennyiségû információ
segít vásárlóinknak az ajándék kiválasztásában, hogy az valóban személyes és
hasznos lehessen. Vásárlóink és kézmûveseink hûségesen járnak vissza évek óta. A kézmûves vásár nyitva december 23-ig
Igazi emberi kapcsolatok alakultak ki a ti- minden nap 9-20 óráig. Várunk mindenzenkét év alatt.
kit szeretettel. (VIII. József krt. 70.)

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET
Áldott Karácsonyok,
maradjatok meg élményformáló
katalizátorai életünknek.
Cserébe ígérjük, hogy személyes
életünk lehetõségei szerint
õrizzük fényedet,
hagyományaid, s illatokba
nemesült emlékeid, amiben
por-íz és szegénység-szag
emlékeztet a közelmúltra,
remény fonja be a jövõt.
(h.i.)

Még mindig
hiszek benne,
hogy
„All you need is love”.
Ennél okosabbat
nem tudok
mondani.
(Paul McCartey)

Boldog
ünnepeket kíván
a Józsefváros
szerkesztõsége!

Mindnyájan
nagy dolgokra
törekszünk,
és nem vesszük észre,
hogy az élet
kis dolgokból
áll össze.
(Frank A. Clark)

Nagyvárad téri
Református
Egyházközség
Templom és altemplom –
1089 Budapest, Üllõi út 90.
Gyülekezeti ház – 1089 Budapest, Gaál Mózes u. 2.
Áldást és békességet kívánunk a kedves Olvasónak!

A varázslat elõbb-utóbb
rád talál, ha hagyod.

Egyetlen jó szó
három téli hónapot
fel tud melegíteni.
(japán közmondás)

Ünnepi alkalmaink:
Dec. 20, 10.00: Adventi istentisztelet a templomban
Dec. 20., 17.00: Családi Karácsony az altemplomban
Dec. 21., 18.00: Adventi evangelizáció az altemplomban
Dec. 22., 18.00: Adventi evangelizáció az altemplomban
Dec. 23., 18.00: Adventi evangelizáció az altemplomban
Dec. 25., 10.00: Karácsonyi
istentisztelet – úrvacsora
Dec. 26., 10.00: Karácsonyi
istentisztelet – úrvacsora
Dec. 27., 10.00: Istentisztelet
Dec. 31., 18.00: Évzáró hálaadó istentisztelet
Dec. 31., 20.00: Gyülekezeti
Szilveszter az altemplomban
Január 1., péntek 10.00: Újévi
istentisztelet
Minden vasárnap 10.00: Gyermek istentisztelet a gyülekezeti Házban
Személyes ügyek intézése a
Lelkészi Hivatalban: H-P 9-13
óra között. Telefonos idõpont
egyeztetés: 210-44-59.

2010. január elsejétõl a Józsefvárosi Vagyonkezelõ Kft-nél mûködik a Lakásgazdálkodási Iroda.
Ügyfeleink ezután a bérlakásokkal kapcsolatos ügyeket (szerzõdéskötés, díjfizetés, hátralékrendezés stb.)
egy helyen, az Õr utcában, kulturált körülmények között intézhetik.

Isten karácsonyi üzenete:
„Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely
az egész nép öröme lesz:
Született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid
városában.” (Luk 2, 10-11)
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SPORT
Józsefvárosi sportág-választó, megadóztatott érmek

Tanácskozott a Sporttanács
Sporttanács ülésén részt
vett Balogh Gábor világbajnok öttusázó, aki jelenleg
egy, a nemzeti utánpótlást biztosító programon dolgozik. Hivatalosan bemutatkozott a tanács tagjainak Fábián László,
az Orczy-park igazgatója, nem
mellesleg olimpiai és világbajnok öttusázó.
A résztvevõk megismerkedhettek a jövõre a parkban megrendezésre kerülõ sportág-választó rendezvény terveivel. A
sportklubok örömmel támogatták az ötletet, és felajánlották segítségüket Zentai Oszkárnak és Fábián Lászlónak, a
rendezvény koordinátorainak,
s máris sok jó és használható
ötletet javasoltak.
A tanácskozáson többen is
felháborodásuknak adtak han-

A

Harmadik alkalommal hívta egyeztetésre Zentai Oszkár
sporttanácsnok kerületünk sportklubjainak, egyesületeinek vezetõit és a józsefvárosi sportélet képviselõit. A kerekasztal-beszélgetésen több, a kerületi sportéletet jótékonyan befolyásoló kezdeményezésrõl, ötletrõl beszéltek, tárgyaltak a jelenlévõk, de szóba kerültek a magyar
sport alapproblémái, és a kormányzat újabb – nagy megütközést kiváltó – tervezete, amely szerint megadóztatnák a sportversenyeken átadott érmeket.

A józsefvárosi „sáskák”
újabb sikere
ovember 28-án vette kezdetét a Nyolcadik Hét Csillag Sáska Országos
Bajnokság Budapesten. A versenyen közel
százhúsz „sáska-tanítvány” mérte össze
erejét formagyakorlat és light contact sanda versenykategóriákban. A józsefvárosi
Golden Tiger’s Kung Fu Iskola tanítványai
kiválóan versenyeztek, a gyermekek 41 és
38 kg-os súlycsoportokban elsõ helyezést

N

Asztalitenisz Diákolimpia
A versenyt novemberben, a Losonczi Téri
Általános Iskolában tartották meg, 9 kerületi iskola - Fazekas, Trefort, Lakatos, Molnár,
Práter, Deák Diák, Losonci, Németh, Vajda és összesen 77 versenyzõ részvételével. A
lebonyolításért felelõs szakmai vezetõ:
Szmodicsné Kajtár Rita, testnevelõ volt
(Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola).
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got a kormányzat újabb, a
sportot, sportegyesületeket,
versenyzõket érintõ „támadása”miatt. A sportminisztérium
javaslatára ugyanis a kormányzat szeretné megadóztatni a
sportversenyeken átadott érmeket. Vagyis, ha egy száz forintos érmet akasztanak egy
kisdiák nyakába, közel hatvan
forintot kell utána az államkasszába fizetni. Ezt több
sportvezetõ is felháborítónak
és a sport hagyományaival ellentétesnek tartja. A súlyos
anyagi nehézségekkel küszködõ sportegyesületek az érmeket még valahogy megvásárolják, de az adót biztos nem tudják kifizetni. A legnagyobb
vesztesek, persze, a gyerekek
lesznek, akik egy-egy iskolai,
kerületi vagy országos versenyen elért jó helyezésért ezentúl nem kapnak majd érmet.
Pedig sokan emlékezünk rá:
micsoda öröm egy sportversenyen érmet szerezni!
NYZ

értek el Bán Ádám és Dudás Ádám szeméTovábbi információ: www.goldentilyében. A felnõtt tanítványok szintén jól gers.hu
szerepeltek, köztük Márai László 80 kg-os
súlycsoportban kategóriagyõztes lett.
A versenyt egy kisebb gálamûsor zárta,
ahol a Hét Csillag Sáska stílus különbözõ
iskoláinak bemutatói követték egymást.
Másnap a résztvevõk ingyenes szemináriumon vehettek részt, ahol a Stílus
Mesterei tartottak elõadást a különbözõ
kung-fu stílusokról. Zárásként a Kalarippayattu világjáró harcmûvészeibõl álló tizenkét fõs csoport adott elõ egyedi
harcmûvészeti bemutatót.

EREDMÉNYEK:
III. korcsoportos fiúk:
I. Cynolter Márton (Deák Diák), II. Gurmai
Roland (Lakatos), III. Góman Kálmán (Losonci),
III. korcsoportos lányok:
I. Góman Liza (Losonci), II. Danyi Cintia
(Losonci) III. Odor Fanni (Vajda)
IV. korcsoportos fiúk:
I. Ramos Julió (Németh), II. Vicsek Barnabás (Deák Diák), III. Nyári Lajos (Németh)
IV. korcsoportos lányok:
I. Vicsek Nóra (Deák Diák), II. Marosi Petra
(Fazekas), III. Simon Dominika (Vajda).
Az összesített pontverseny alapján (versenyzõk létszáma + helyezésekért kapott pontok) a
csapatbajnokság eredménye: I. Deák Diák:
20 pont, II. Losonci: 18 pont, III. Németh: 16

pont, IV. Vajda: 14 pont, V. Práter: 10 pont, VI.
Lakatos: 8 pont, VII. Molnár: 8 pont, VIII.
Trefort: 4 pont, IX: Fazekas: 3 pont.
A Testnevelés Munkaközösség Szakmai Napján, november 26-án a Gyakorló Jégcsarnokban (Istvánmezei út 1-3.) a korcsolyázás oktatása volt a téma. Rosnik András és Pavuk Patrícia mûkorcsolya edzõk tartottak errõl elõadást, majd a résztvevõk bemutató edzésen
láthatták, hogyan épül fel az alapoktól a korcsolya sportág oktatása. Meghívott vendégként jelen volt Zentai Oszkár ifjúsági, sport és
turizmus tanácsnok, valamint Mach József, az
Orczy-park igazgató-helyettese, akik tájékoztatták a munkaközösséget a 2010-es kerületi
sportfejlesztési koncepcióról, valamint az aktuális sportszakmai feladatokról.

OTTHON

Háziasszonyoknak

Jótékony karácsony
ondoljunk azokra is,
akiknek esetleg nem
olyan szép a karácsonya.
Ha van a környezetünkben
rászoruló, lepjük meg egy
kedves ajándékkal, figyelmességgel, vagy vállaljunk
részt az egyházak, segélyszervezetek jótékonysági
akcióiban. Vonjuk be ebbe
a nagyobb gyerekeket is,
hogy lássák, nem csak
kapni, de adni is öröm a
szeretet ünnepén. Nézzünk körül otthonunkban,
megunt játékok, használaton kívüli háztartási gépek, ruhák, s minden ami
feleslegessé vált háztartásunkban, másoknak még
örömet szerezhet.

G

Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

Ajándékötletek
arácsonykor legtöbbet az ajándékokra költünk. Ha lehet, egyezzünk meg a rokonokkal és a barátokkal, hogy az idén csak a gyerekek kapjanak komolyabb ajándékot. Ha ez nem
megvalósítható, készítsünk ajándékokat! Gyártsunk aprósüteményeket, karácsonyi kekszeket,
s ha mindezt selyemtasakba, színes, fényes papírba, fémdobozba
csomagoljuk, egyedi és stílusos ajándék válik belõle. Készíthetünk
házi szószokat, befõtteket, lekvárt, pácokat, mártásokat. Egyszerû
kis befõttesüvegeket töltsünk meg, majd dekoráljuk, és kössük át az
üvegeket szép, széles karácsonyi szalaggal! Remek meglepetés barátok, kollégák, szomszédok, távoli rokonok számára.

K

Karácsonyfánk
természetet is védjük karácsonykor, vásároljuk az egyre népszerûbb
földlabdás fenyõfát! Rengeteg elõnye van. Nem vágnak ki érte erdõket, nem ölnek meg egy fenyõt sem. Nem hullajtja tele tûleveleivel
az egész lakást, élénkebbek a színei. Ha van kertünk, karácsony után
akár ki is ültethetjük. Néhány hétre kölcsönözzük csupán, s az ünnepek után a növény visszakerül az erdõbe. Szentestéig hagyjuk
kint az erkélyen vagy a folyosón. Locsolni is kell, így vigyázzunk
az égõkkel, elektromos vezetékekkel. Helyezzük egy nagyobb tálba, vödörbe, amiben nem borul fel, így kényelmesen kaphatja a
vizet. A díszítést is természetes anyagokkal végezzük, például dióval, tobozzal, fagyönggyel. Az üveg is természetes anyag, s a belõle készült karácsonyfadíszek idén nagyon divatosak. Kiss Éva

A

Karácsonyi, szilveszteri étek-praktikák
– Olyat javasoljon, szomszédasszony, ami miatt nem kell a konyhában rostokolnom egész karácsony alatt, s nem kell a tálakkal
végigszáguldoznom az óév-búcsúztatót!
– Akkor elmesélem, hogy mit csinált anyukám. Olyat kínált, ami jórészt elõre elkészíthetõ, s szinte csak tálalásra vár. Karácsonyi ebédre bõ, magyaros húslevessel készült, s utána frissen rántott karajt
vagy csirkecombot, s köretnek a húslevesben fõtt zöldségeket keverte át majonézzel. A húsleveshez pulykanyakat, pulykaszárnytövet vásárolt, s amikor félórai fõzés után hozzáadta a zöldséget,
már csak készre kellett fõznie, hogy ropogós friss maradjon. A lefejtett pulykanyak és szárnytõ falatkákat
hozzákeverte a majonézes zöldségkörethez, és már
kész is volt a második fogás. Ez az ebéd, persze,
nem a Szenteste megszokott családi menüje, mert
abban rántott hal, túróscsusza, sõt sztrapacska,
meg töltött káposzta is szerepelt. Családja válogatja, hogy mit õriznek meg a hagyományokból, a lényeg, hogy megõrzik, és tovább is örökítik a fiatalabbaknak.
A Szilveszter éjszaka lehet öröm, lehet szörnyû strapa a ház
asszonyának, ha csak nem fogadja meg, amit mondok,
Szabóné. Nálunk az vált be, hogy füstölt csülökbõl oldom meg

az estét, három személyre egy csülköt számolva. Egy
kuktában vajpuhára fõzöm. Ha nincs kukta, akkor
négy órán át rotyogtatom. Lereszelek vagy három
szál tormát, és kiteszem a tálalásnál a mustáros ibriket is. A csülökhöz nagy karéj kenyér dukál. A csülök
levébõl szerencselevest kavarok. Ehhez a fél kiló lencsét már elõzõ este beáztatom. Elõkészítem, s éjfél
után már csak be kell habarnom a levest, kicsit be is
savanyítom, hogy a korhelyeknek gyógyszere legyen.
Ha jó a hangulat, akkor a vendégeknek is a markába
nyomok egy kis csipetketésztát, s mindenki tépkedheti a maga adagját, s mormolhatja a kívánságait, míg belepotytyantja a csipetkéit a nagy fazék levesbe.
Édességnek is praktikus dolgot eszeltem ki. A karácsonyi beigli szeleteit egy
tálka aljára helyezem, majd nyakonöntöm fõzött vanília-pudinggal, egy-egy kanál
baracklekvárral keresztelve meg õket, s rányomom a tejszínhabot. Ez is elõre elkészíthetõ, lehûthetõ, s a lencseleves után tálalható.
H.I.

RECEPT

Fõzzünk, vagy hideget együnk?
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SZILVESZTER

„Megmondom a jövendõjét, fiatalember!”
– Így mondta, ezt mondta, mikor berontott a szerkesztõségbe. Gyorsan kiderült
azonban, hogy mérlegképes könyvelõ lányának nem tudunk állást kínálni, minthogy a könyvelés nem itt zajlik, s amúgy is
van könyvelõnk.
Már ekkor ki akartuk tessékelni, elvégre
tördelési napunk volt, de kiváló lélektani
érzékkel bedobta a jövõnkre vonatkozó
mondatot, a szerkesztõség tagjai pedig
tényleg kíváncsiak voltak a jövõre. A jövendõ egy töredékét viszont csak fülbesúgással lett volna hajlandó közölni a hölgy,
az íróasztalon áthasalva, munkatársnõnk
fürtjei közé súgva a titkot, aki viszont viszolygott füle ilyetén való átengedésétõl.
Az asszonyságon körülbelül negyed kiló smukk csilingelt,vérpiros lakkozott kör-

mei jól keverték a kártyát, igézõ tekintete
egy kobrakígyó nézését imitálta, s látva az
ellenállást, végül fülbesúgás nélkül, csiszolt mondatokban festette elénk a jövendõt. Eszerint a szerkesztõségnek összesen
nyolc gyereke-unokája születik, nagynagy szerencsét hoz a lóhere és a Vénusz

VICC-MUSTRA

Menkó Lászó rajza

Józsefvárosban rendezték meg a Miss Ázsia szépségversenyt. A 18 induló közül a korona a Svájcban
élõ Jeudy Nathalie fejére került, a második a
Magyarországon élõ, vietnami származású Viktoria
Nguyen lett, míg a harmadik helyet a svédországi
Van Kiue Hoa Sandra szerezte meg. A hattagú
zsûriben Jáksó István és Wang szakácsmester is
részt vett. A szépséges lányok mellett sikert aratott
a Megasztárból ismert, mindössze 15 éves Hien is.
Képünk illusztráció
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együttállása, az, meg hogy az aszcendensünk a Merkúrban áll, egyenesen azt jelenti, hogy hat szolgálati kocsi lesz majd a 32esek terén, s az mind a miénk, hacsak nem
adjuk bérbe és risztelünk az asszonysággal. A piros filkó után következõ bubi a
személyes boldogulást jelenti, vagyis
számla nem marad befizetetlen, az újév
meghozza a szolgálati kávét s a hosszantartó külföldi kiküldetést is, ez alatt a Fülest terjeszti a kerületben a posta. Mindenképpen közkinccsé kell tennünk, hogy
asszonyságunk kártyái szerint jövõre elmarad a világvége, s ez nem mellékes körülmény, ha a szerkesztõség mégis venne
abból a szilvalekvárból, amit – csak most
és csak nekünk – féláron ad, s amúgy
cserépkányha-rakáshoz jobb, mint a samott.
– Hinni kell, szerkesztõim! – mondja elmenõben, s azóta mást se csinálunk, mint
hiszünk.
H.I.

Szülészeten kérdezi a
nõvér a kismamát:
– Anyuka, kérem, beengedhetem az apukát?
– Isten ments, nõvérke!
Mindjárt itt a férjem!
************
– Képzeld, a hörghurutomra
tengeri levegõt rendelt az orvos!
Véleményed szerint hová menjek?
– Szerintem egy másik orvoshoz.
************
– Nekem az esküvõ elõtt semmilyen szexuális kapcsolatom nem
volt a feleségemmel. És magának?
– Utána kell gondoljak. Mi is
volt a nagyságos asszony lánykori
neve?
************
– Na látja, Szedlacsek úr, most
messze jobban néz ki, mint a legutóbbi rendelésemen.

Peches tolvaj
A rendõrökkel együtt lopta volna el
az autójukat – Az év legpechesebb,
másképp fogalmazva: legostobább
bûnözõje címre joggal tarthatna
igényt az a fiatalember, aki december 8-án, délelõtt Józsefvárosban, a
benne ülõ rendõrökkel együtt akart
ellopni egy rendõrautót. A BRFK
bevetési fõosztályának egyik lesötétített ablakú kisbusza, amelybe
kívülrõl nem lehet belátni, ám a
bent ülõk mindent látnak, ami az
autón kívül történik, kedden fél 11-

– Ez azért lehetséges,
mert pontosan betartottam az utasítást, mely az
orvosságos doboz oldalán
állt.
– És mi volt az?
– Az üveget mindig tartsuk zárva.
************
A rendõr leinti az autóst:
– Jó napot kívánok! A fékje teljességgel használhatatlan, ez bizony tízezerbe kerül magának!
- Biztos úr, kérem, már hozzá is
foghat, a szervizben ugyanezért
harmincezret kértek.
************
– Nem értelek, szívecském! Régebben boldog voltál, ha csak két
percre is láthattál.
– Nem változott semmi, drágám,
most is boldog vagyok – feleli a férj
– ha csak két percre láthatlak.

kor leparkolt a Népszínház utcában. A sofõr kiszállt, a slusszkulcsot
azonban nem vitte magával. Egy
fiatalember, aki látta mindezt, úgy
döntött, viszi a kocsit. Egy ideig
tétovázott, majd határozott mozdulattal felnyitotta a kisbusz ajtaját.
Beült. Már éppen indította volna,
amikor a háta mögött megszólalt
két rendõr: „Mi nem tennénk!” A
tolvaj megpróbált elmenekülni, de
esélye sem volt. Elfogták, s leadták
a VIII. kerületi kapitányságon.
(NOL)

REJTVÉNY
Karácsonyi vers

Magyarok cselekedetei
Piaci õrjárat
ram, ötszázért odaviszem az emberhez, aki az infulenza oltást árulja. Garantáltan friss, ez nem bóvli
vagy desztillált víz, elhiheti. Még olcsóbb is, mint a patikában, mert tût nem kell venni hozzá, igaz, ha nincs, akkor a
kokósoknál külön is kap eldobósat. Vagy nem ezért jött?
Uram, viszik, mint a cukrot, egy kofferral vittek a múlt héten valahová a Felvidékre. Ha nem oltás, hanem vizsgapapír kell, azt is intézem. Szakvizsga, diploma, nyelvvizsgapapír, akármi, már viszem is a tuti emberhez. Nem fogja
elhinni, olyan papírt adtam egy hónapja valakinek, hogy
víz alatti hegesztõ, s azóta is Hamburgban hegeszt. Korábban meg hentes volt. Számlásom is van, akármekkorát igazol, pecsét, fejléces papír nem gond, maga leperkálja, s
utána lobogtathatja. Csak számítsa ki, mennyit spórol.
Van olyan csókosom, aki úgy adja a
húsz pár zoknit, hogy az már a ráadás, igaz, egy szatyor számla
után, hálából. De mind tuti,
nekem elhiheti. Mert rizikó
az bõven van benne, ha például engem kihagy, fogadok, hogy elsõre a fakabátékba fut. Mert civilben
grasszálnak, de én már séróból vágom õket, még ha
naponta is cserélik a yardról az
állományt. Ha piros kaviárért jött, hát piszok egy mázlija
van, mert ilyen emberem is van. Bajkál-ikrát, csak nála
kap. Fényorgona – fillérekért. Nehogy már rázzon, de
azért ne fogdossa! A fényt úgyis nézni kell, nem tapogatni!
Csokoládé-Mikulást ezres tételben tudok adni, s ez nem
olyan, hogy kiveri a tejsavó az oldalát. Persze, hogy kínai,
de mondja õszintén, mi nem az? Mert én közvetlenül kapom a cuccot, s nem tûnök el a ködben, ha reklamáció van.
Volt egy kuncsaft, mázsa garnélarákot vitt, egy exkluzív
panzióba nyomta tovább Szilveszterre, de ha nem én viszem a faszit, hát ötször feleresztett szállítmányt kap. A
múlt héten jött egy zuhanykabin-szállítmány között, láthatja, piszok egy mázlista, hogy belém botlott, s nem ténfereg össze-vissza a placcon. Akkor az infulenzaszérum, a
visszérkenõcs, vagy a napelemes kutyaól érdekli? Vagy
egy érsebészi diplomára gyúr?
Nem válaszoltam, mert egy kicsit összezavarodtam.
Mint azok, akik nem tudják eldönteni: áldás vagy átok a
kínai piac.
H.I.
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A gondolatok vámmentesek
Túl messzire kell mennünk ahhoz, hogy megtudjuk, milyen
messzire mehetünk.
A csapatmunka az, amikor sokan csinálják azt, amit mondok.
A feleségem szeret szex közben beszélni. Tegnap éjjel is felhívott egy szállodából.
A honlapod a holnapod!
Van egy pólóm, felirattal a mellén. „Balek” – virítanak a betûk,
mindenki beájul, aki elolvassa. Csak tudnám, mi került benne
67490 forintba?

Utassy József sorait idézzük A Tüzek tüze kötetbõl: „Holdra ül az Életfavágó,/ szalonnát süt csillagparázson” – az idézet folytatása a rejtvényben található.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ része. 12. Származik. 13. Nem keres
hiába. 14. Védjeggyel ellátott. 16. Hüvelyk /25–27 cm/. 17. Labdabelsõ! 18. Mátyás király olasz feleségének eredeti neve, Nagy Feróék választották. 20. A túlium vegyjele. 21. Föníciai istenség, idegen írással.
23. San Marino autójele. 24. Az idézet második része. 25. Brazil szövetségi állam, fõvárosa Belém. 27. Dinasztia-alapító varég vezér. 29.
Dél-amerikai állam, fõvárosa Lima. 30. Orosz férfinév. 32. Injekciót
kér. 34. Két nagy magyar matematikus, apa és fia /Farkas és János/.
36. Jobbágyból lett kuruc brigadéros /Tamás/. 37. 1100 km hosszú
cseh-német folyó. 39. Jegyzettömb. 40. Peru õslakója. 42. Ezen közelebbi másikak. 44. … Bahadur Sasztri; egykori hindu politikus. 47. Régi magyar férfinév. 48. Az irídium vegyjele. 49. Az ásvány jellegzetes
kikristályosodási formájában kialakult, sajátalakú. 53. Harcban van!
54. USA-mûhold. 55. Hirtelen ahhoz nyúl. 56. A –ról rag párja. 58. Ennivaló. 59. Az idézet harmadik, befejezõ része.
FÜGGÕLEGES: 1. A Fantasztikus szimfónia és a Harold Itáliában
/francia/ zeneszerzõje /1803–1869/. 2. Hegycsúcs. 3. A -val eszközrag párja. 4. Jótékonykodik. 5. A lap egyik fele, a könyvben sok van.
6. A –va igenévképzõ párja. 7. Sváb-…; tájegység Németországban. 8.
A rosszul megemésztett étel elnevezése a hindu gyógyászatban. 9.
Tokaj-hegyaljai község. 10. Szaglószerv. 11. Büntetõjogász, szabadságharcos, a Kihágási BTK megalkotója / 1826-1899/. 15. Tetõszerkezet-készítõ. 17. Csekély értékû pénz volt. 19. Tova. 21. Die …
Grenadiere /A két gránátos/; Schumann dala Heine versére. 22. Borít. 24. Dél-Amerika legnagyobb országába való. 25. Angol kiskocsma. 26. Kisgyermekek közlekedési eszköze. 28. Upper East Side
/felsõ-keleti oldal/; röv. 31. Egyiptomi Arab Köztársaág, röv. 33.
Ötórai ital. 35. Fekete-tengeri bolgár üdülõhely. 38. Magyar szappanmárka. 41, Pénzbetét hozadéka. 43. Ennek az aljához. 45. … már,
Uram, az esõt! /Kovács Kati táncdalfesztivál-gyõztes dala/. 46. Cipész szerszáma. 48. A beleegyezés szava. 50. Õszi hónap, röv. 51.
Oma párja! 52. … Angelico; itáliai reneszánsz festõ. 54. Elõtagként fül
a jelentése. 57. Felvigyázó. 58. Azonkívül.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség címére
(1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: január 22.
November 17.-ei rejtvényünk megfejtése: Úszik az alkonyi ködben a rét,/ s a
távoli vad szekerek/ zörgése lerázza a fák/ maradék levelét.
Nyerteseink: Kálmán Ádámné 1084 Víg u. 11–13.,
Lendvári Ilona 1085 Mária u. 56., Siffer Józsefné 1089 Orczy u. 21-23.
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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HIRDETÉS

Apróhirdetés
VÍZ, gáz, fûtésszerelés, javítás gázmû engedélyezés. Nagy László, épületgépész, tel: 06-309-446-513
GYÓGYPEDIKÛRT, manikûrt vállalok. Hívásra házhoz megyek. Tel.: 0630-242-9507
MÁTYÁS GYSE Gyógyászati segédeszközök, gyógy-talpbetétek forgalmazása. 1084 Mátyás tér 14.
TÁRSASHÁZKEZELÉS teljes körû
könyveléssel, jogi háttérrel – Fürgevíz gyorsszolgálat – Arany-Anker Kft.
Tel.: 06-20-219-6255; 06-20-9841149; 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 e-mail: iroda@general-f.hu
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ELCSERÉLEM Vajdahunyad utcai,
napfényes, II. emeleti, 1,5 szobás,
felújított, önkormányzati, megvásárolható lakásomat, nagyobbra. Tel.:
06-30-302-1881
ELCSERÉLNÉM Dankó utcai, 4.
em., liftes 32 nm-es összkomfortos
bérlakásom hasonló fsz, vagy I.
emeletig, minél közelebb az 1-es
Belklinikához. Tel.: 06-70-504-3438
POLOSKAÍRTÁS, csótányirtás, rágcsálóirtás azonnalra is. Tel.: 4071038; 06-20-954-9353
EZ NEM INTERNET, EZ VALÓSÁG!
FÉNYKÉPES TÁRSKÖZVETÍTÕ,
SZEMÉLYRE SZABOTT SEGÍTSÉGGEL! 06-30-393-13-53
ÜZLETHELYISÉG Kiadó! Utcafronti bejáratú IX. ker, Bokréta-Tûzoltó
u. sarkán, 107 nm-es iroda. Irányár:
120.000 Ft/hó. Érd: 20/489-8433

