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Újra Palotanegyed Fesztivál
Nyár végi pezsgés Józsefvárosban

ÖNKORMÁNYZAT

Józsefvárost gazdagítják a parkolási díjak
Jó döntés volt saját kézbe venni az üzemeltetést
A Józsefvárosi Önkormányzat nem félt saját kézbe venni
a parkolást, ez év januárjától maga látja el az üzemeltetési feladatokat. Sikerrel. Az eddigi tapasztalatok igazolták, megérte az átállás, melynek nyertese a kerület.
avaly decemberben Kocsis Máté javaslatára döntött úgy a VIII. kerületi Önkormányzat, hogy szakítva a
Centrum Kft-vel, saját maga
végzi a közel kétezer parkolóhely üzemeltetését. A feladat
elvégzéséhez szükséges infrastrukturális és informatikai beruházásokat az önkormányzat
finanszírozta, majd hamarjában 33 új álláshelyet teremtett.
A testület döntött a Józsefvárosi Rendészet felállításáról a
parkolási feladatokat a József-
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24 órán át. Józsefvárosban
folyamatos ügyeleti szolgálat
mûködik, 24 órás „non-stop”
üzemben, azaz még hétvégén
is fogadva minden bejelentést,
panaszt. Így az állampolgárok
„kiszolgálásával” kapcsolatban
a Józsefvárosi Rendészet feladatkörébe tartozó valamennyi
ügyben mindennemû elvárásnak eleget tud tenni.

városi Közterület-felügyeletre
bízta. Új nevén, a Józsefvárosi
Közterületi és Parkolási Rendészetre.
A parkolás átvétele zökkenõmentesen történt. A parkoló
automaták tökéletes mûszaki
állapotban, zöld-sárga színben
pompáznak, és ami a legfontosabb, a forintok Józsefvárosnak
gurulnak. Mivel 100%-ban önkormányzati intézmény végzi
az üzemeltetést, a 2010. év parkolási bevételei teljes egészében az Önkormányzat felügyeletével, a Közterület - felügyelethez folynak be.
Mit jelent ez konkrétan és
számokban?
2010. elsõ féléve után, összesen 268.428.409 Ft volt a Józsefvárosi Rendészet bevétele. Biál
Csaba JKF igazgató testület elé
tárt beszámolójából kiderült,
hogy a fenti idõszak 268.428.409
Ft-os bevétele mellett a mûködési költségek 239.713.000 Ft-ot
emésztettek fel, a tiszta nyereség így is közel 30 millió forint.

A tapasztaltak szerint, a Józsefvárosi Rendészet teljes mértékben önfinanszírozó, a Józsefvárosi Önkormányzatnak a fenntartásra egyetlen forintot sem
kell fordítania. A polgármester
kiemelten kezelte a parkolás ellenõrzését, és fontosnak tartotta
az új munkahelyek teremtésénél, hogy a józsefvárosi lakosok
elõnyben részesüljenek. Így a 33
fõ létszámbõvítésénél az álláshelyek betöltésére felvett munkatársak 60%-a józsefvárosi.

Új zebrák a biztonságért
Lakossági igényeket kielégítve, három új gyalogos-átkelõhelyet alakítanak ki a kerületben a közeljövõben. Zebra
lesz az Illés és Práter utca, a
Magdolna és Karácsony Sándor utca, valamint a Köztársaság tér és a Kun utca keresztezõdésében.
képviselõ-testület által elfogadott elõterjesztésbõl
kiderül: magánszemélyek és
szervezetek keresték meg levélben és személyesen a kerületi
vagyonkezelõt, azzal, hogy lak-,
illetve munkahelyüknél alakítsanak ki gyalogos átkelõt, mert
az általuk megjelölt, nagy forgalmú úttesteken veszélyesnek
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ítélték a járdáról-járdára jutást,
fõleg idõsebbek és kisgyermekek számára.
A vagyonkezelõ öt kerületi
helyszínen tartja indokoltnak

biztonságos átkelõ létesítését,
most azonban egyelõre három,
bizonyítottan balesetveszélyes
keresztezõdésnél alakítanak ki
zebrát. Ennek is vannak ugyanis

Nem mellékes, hogy a kerületben dolgozó ellenõrök ez év áprilisában sikeres OKJ minõsítésû vizsgát tettek, így elsõként az
országban, a Józsefvárosi Közterület-és Parkolási Rendészet
teljes parkolóõri állománya rendelkezik a munkájuk elvégzéséhez szakképesítéssel. Nekünk
autósoknak már csak annyi a
dolgunk, hogy hasonló sikerrel
parkoljunk, mialatt ezzel támogatjuk, segítjük tágabb otthonunkat, azaz a kerületet.
feltételei: többek között mindkét
oldalon lennie kell szilárd burkolatú járdának, valamint megfelelõ közvilágításnak, kiegészítõ tükrökkel. A járdacsatlakozásokat át kell építeni akadálymentessé, valamint a vakok
közlekedéséhez szükséges burkolati sávokat is ki kell alakítani.
Ezen túl, szélesebb utakon akár
középsõ terelõsziget létesítését
is elõírhatják a mûszaki feltételek. A szigorú szabályok így
meglehetõsen költségessé teszik
az átkelõhelyek kialakítását, egy
zebra akár több millió forintba is
kerülhet. Pénzbe kerülnek az
elõzetes tervek, s az engedélyeztetés is, amit a Fõpolgármesteri
Hivatal Közlekedési Ügyosztályával is egyeztetni kell.
Az elfogadott három átkelõhely kiépítésének költsége bruttó 5 millió forint lesz.
k.o.
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Folytatódnak a SzûrõSzombatok
A nyári szünet után hamarosan folytatódnak az immár
egy éve zajló SzûrõSzombatok az Auróra utcában. A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat (JESZ) munkatársai továbbra is várják az egészségükre ügyelõ helyi lakosokat
õszi vizsgálataikra.
2009-ben, még alpolgármesterként, Kocsis Máté indította útnak a „SzûrõSzombatok” elnevezésû programot. Célja az
volt, hogy a kerületek közül
legrosszabb egészségi állapotban lévõ, és éppen ezért sokszor szomorú életkilátásokkal
rendelkezõ józsefvárosi embereken segítsen. Azokon, akik,
pont a kezeletlen betegségük
miatt veszítik el munkaképességüket vagy halnak meg korábban, mint kortársaik a fõváros más kerületeiben. Tavaly
231 józsefvárosi számára bizonyult életmentõnek az idejében
elvégzett szûrõvizsgálat. 2010ben Józsefváros vezetése egyetértett abban, hogy továbbra is
segíteni kívánják a kerület bete-

geit azzal, hogy, a romló gazdálkodási feltételek mellett, a
programot folytatják, annak
anyagi feltételeit egész évre
biztosítják a szûrést végzõ JESZ
számára.
A JESZ szakorvosai a SzûrõSzombatokra elsõsorban azokat
a kerületi lakosokat várják, akik
hétköznap dolgoznak, és elfoglaltságuk miatt nem tudják
igénybe venni rendeléseiket,
vagy akik esetében háziorvosuk indokoltnak tartja a szûrõvizsgálatot.
Az õszi szûrõvizsgálatok
idõpontjai:
Szeptember 25. Bõrgyógyászat (anyajegy, bõrdaganatok). Nyár végén várják azokat
a betegeket, akiknek sok, vagy

megváltozott anyajegyük van,
esetleg nem gyógyuló, gyakran
kisebesedõ, vagy vérzõ elváltozást találnak magukon. Közismert, hogy a bõrdaganatok kialakulásában fontos szerepe
van a napsugárzásnak, ezért
nyár elõtt és után is lehetõséget
biztosítanak a lakosságnak a
szûrésen való részvételre.
Október 30. Allergológia
Október végére véget ér a legtöbb légúti allergiást beteget

Impozáns tér lesz a Corvin mozi elõtt
Újabb látványos beruházás kezdõdött
a kerületben, a Corvin mozi elõtt. Az
arra járók, a környéken élõk azonban,
látván a bontási munkálatokat, egymást, illetve a hatóságokat kérdezik
aggódva, mi történik a területen. Lapunk utánajárt, miféle építési munka
zajlik a téren.
z ötlet a Corvin Sétány projektet végzõ Futureal csoporttól származik mondja dr. Iván Roland, a Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási Ügyosztályának vezetõje. Szeretnék ugyanis, hogy az általuk
kialakított új, impozáns városrészt valamiképpen már a Körútról is látni lehessen. Ez
azonban, a Corvin mozi takarása miatt nem
megoldható. Így gondoltak egyet, s kitalálták, hogy a filmszínház elõtti teret és a teljes Corvin-közt újítják meg, figyelem-felkeltõ, exkluzív közterületté változtatva azt.
Terveikben valóban különleges látványelemek szerepelnek: gránit burkolat, földbe
épített világítás, fényhíd… A cégcsoport
tervét ezt követõen, a képviselõ-testület is
támogatta, s a kivitelezés levezénylését, il-
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letve a jövõbeni üzemeltetést, a közterület
karbantartását, õrzését, gondozását a Corvin Sétány Kft.-re bízták, amely felerészt az
önkormányzat, felerészt a Futureál tulajdona. A kerület azt szeretné, ha az építési költségeket a késõbbi üzemeltetésbõl, például
„kiülõs” teraszok közterület-foglalási díjából lehetne fedezni.
A felújítás után, az idáig
elhanyagolt közteret ugyanaz a magas minõség és színvonalas anyaghasználat jellemzi majd, mint a Corvin
sétány már elkészült szakaszát a Futó utca és a Nagytemplom utca között. Az
építést a Magyar Aszfalt Rt.
végzi, amely közbeszerzési
eljárás keretében nyerte el a
munkát – ezt már Tatár Tibor, a Corvin Sétány Kft.
ügyvezetõ igazgatója részletezi a beruházással kapcsolatban. Sajnos, a munkákat
némileg hátráltatta, hogy a
Fõvárosi Gázmûvek csak a

érintõ „parlagfû szezon”, ezért
ezt követõen a már tünetmentessé vált akár gyanús, akár ismert allergiás beteget várják
szûrõvizsgálatra.
November 27. Cukorbetegek
neuropathias szûrése, diabeteses láb szûrés. Ez már egy speciális szûrés, amire leginkább az
ismert cukorbetegségben szenvedõket várják, hogy betegségük esetleges szövõdményeit
korai stádiumban feltárják és
megfelelõen kezelhessék.
A szûrõvizsgálatok ideje:
minden hónap utolsó szombat,
8-14 óráig
A szûrõvizsgálatok helye:
VIII., Auróra utca 22-28. Szakorvosi Rendelõintézet.
A szûrõvizsgálatokon a részvétel elõzetes bejelentkezés
alapján történik.
Bejelentkezés: közvetlenül a
323-0063-as telefonszámon, illetve központon keresztül a
3336-730-tól 739-ig/135, 160,
165-ös mellékeken.

terület régi burkolatának felszedése után
döntött egyes gázvezetékek cseréjérõl,
emiatt a Corvin köz lakóinak hosszabb
ideig kellett elszenvedniük a felújítással járó kellemetlenségeket. A szakember szerint azonban már nem kell sokáig várni:
szeptember végéig teljesen megújul a Corvin köz, így az október 23-i megemlékezéseket végre méltó körülmények között lehet majd lebonyolítani.
k.o.

3

BERUHÁZÁS

Megújuló társasházak
özel százötven társasház kapott támogatást
épület felújításra. Az
önkormányzat vezetésének
döntése értelmében 53.353.000
Ft vissza nem térítendõ támogatást és 25.000.000 Ft hitelke-

K
cím

Alföldi u. 10.
Auróra u. 39.
Auróra u. 5.
Bacsó B. u. 11.
Bacsó Béla u. 31.
Baross tér 6.
Baross u. 6.
Baross u. 10.
Baross u. 17.
Baross u. 41.
Baross u. 43.
Baross u. 47.
Baross u. 59.
Baross u. 70-72.
Baross u. 75.
Baross u. 86.
Baross u. 90.
Baross u. 98.
Baross u. 100
Baross u. 105.
Baross u. 110.
Baross u. 122.
Bérkocsis u. 3.
Bérkocsis u. 19.
Bérkocsis u. 41.
Berzsenyi u. 3.
Berzsenyi u. 2/b
Bezerédi u. 5.
Bíró L. u. 18.
Bródy Sándor u. 30/a
Bródy Sándor u. 32.
Bródy Sándor u. 36.
Bródy Sándor u. 46.
Corvin köz 2.
Csobánc u. 7.
Csokonai u. 10.
Csokonai u. 12.
Déri Miksa u. 9.
Déri Miksa u. 15.
Déri Miksa u. 18.
Diószeghy S. u. 17/a
Dobozi u. 25.
Dugonics u. 3.
Elnök u. 11.
Fecske u. 37.
Festetics u.7.
Fiumei út 14.
Fiumei út 3.
Futó u. 29/a
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retet biztosít Józsefváros a kerületi társasházak rehabilitációjára.
A 180 beérkezõ pályázat igénye vissza nem térítendõ támogatásra 120 millió forint volt,
míg hitelre 47 millió. A Társasmunkanem

házi Pályázatokat Elbíráló
Munkacsoport július 5-i ülésén
elõminõsítette és a mellékelt
táblázat szerinti támogatásokat
szavazta meg. Néhány háznál
a Munkacsoport nem támogatta a felújítást különbözõ indo-

kerület:
vissza nem
térítendõ
támogatás összege
udvari homlokzat
0
elektromos
404,000
tûzfal, kémény
0
emeleti függõfolyosó
0
gázvezeték
0
elektromos
0
kémény
0
festés, tetõ, kapualj
0
gázvezeték
326,000
gázvezeték
682,000
gázvezeték
978,000
elektromos vezeték
62,000
függõfolyosó
1,035,000
kémény I. ütem
0
belsõ udvar, erkélyek
0
függõfolyosó, tetõ
0
homlokzat
0
gázvezeték
586,000
elektormos
0
tetõ
1,350,000
homlokzat
0
kéménybélelés, tetõjárda
1,167,000
kémény
240,000
gázvezeték
416,000
kéménybélelés
0
kéményfelújítás
0
kéményfelújítás
0
udvari tetõ,lapostetõ
312,000
homlokzat
0
tetõ és kéményfejek
2,235,000
homlokzat, lépcsõház
0
függõfolyosó
1,123,000
gázvezeték
497,000
kéményfelújítás
0
elektromos
298,000
tetõ I. ütem
0
tetõ és kémény
0
lépcsõház festése
0
kéményfelújítás
809,000
felvonó vezérlés, tetõ
553,000
kémény
161,000
tetõ, eresz, kapualj
0
pincei nyomóvezeték
0
kéményfej átépítés
0
függõfolyosó
0
elektromos, gerincvezeték
0
kéményfelújítás
0
lépcsõmegerõsítés
327,000
gázvezeték
471,000

kerület:
hitel
összege

megvalósítandó
beruházás
összege

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,500,000
0
750,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,200,000

0
2,694,041
0
0
0
0
0
0
2,174,565
4,549,279
6,523,000
413,740
6,900,136
0
0
0
0
3,907,030
0
14,294,507
0
7,779,329
1,598,750
2,772,973
0
0
0
2,084,850
0
14,901,706
0
7,492,731
3,317,925
0
1,993,286
2,888,444
0
0
5,395,174
3,691,250
1,074,330
0
0
0
0
0
0
2,181,563
3,140,000

kok miatt, tíz társasháznál
ugyan támogatta a felújítást, de
sajnos a fedezethiány miatt
nem tudott anyagi segítséget
nyújtani.
A közel 150 nyertes társasházban viszont a pályázati kérelmektõl függõen megújulnak
az elektromos és gázvezeték
hálózatok, a függõfolyosók, tetõk, homlokzatok, lépcsõházak
és a kémények.
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Füvészkert u. 4.
elektromos
Gutenberg tér 2.
elektromos
Horánszky u. 3.
tetõjárda, tetõkibúvó
Horánszky u. 4.
gázvezeték
Horánszky u. 8.
elektromos
Horánszky u. 12.
felvonó, bejárati kapu
Illés u. 24.
elektormos
Illés u. 36.
homlokzati erkélyek
József krt 13.
gázvezeték
József krt 18.
tetõ és tûzfal
József krt 38.
gázvezeték
József krt 42.
kéménybélelés
József krt 55-57.
elektromos
József krt 58.
függõfolyosó
József krt 60.
lift létesítés
József krt 63.
gázvezeték
József krt 69.
kéményfejek átépítése
József krt 70.
tetõ
József krt 85.
elektromos
József u. 4.
elektromos
József u. 10.
kéményfej átépítés
József u. 15-17.
függõfolyosó
József u. 40.
kéményfelújítás
József u. 54.
függõfolyosó
József u. 61.
lépcsõkarok megerõsítése
Kálvária tér 3
kéményfejátépítés
Kálvária tér 8.
válaszfal,elektromos
Kálvária tér 14.
homlokzat
Kálvária tér 18.
kéménybélelés
Kálvária tér 19.
gázvezeték
Karácsony S. u. 2/b
nyomó és lefolyóvezeték
Karácsony S. u. 14.
tetõ részleges
Karácsony S. u. 21.
függõfolyosó
Kiss J. u. 5.
kéményfejek átépítése
Kiss J. u. 12.
tûzfal átépítés I. ütem
Kiss J. u. 16.
elektromos
Kisstáció u. 5.
homlokzat, kapualj
Kõfaragó u. 10.
gázvezeték
Kõfaragó u. 11.
lapostetõ
Kõris u. 30.
kémény
Kõris u. 6.
emeleti függõfolyosó
Köztársaság tér 1
kéményfejek felújítás
Köztársaság tér 11.
kémény I. ütem
Köztársaság tér 14-16
homlokzat
Köztársaság tér 22.
fõelosztó, elektromos
Krúdy Gy. u.20.
homlokzat,kapualj
Kun u. 12.
gázvezeték
Légszesz u. 6.
kémény
Leonardo da Vinci u. 1/b.
elektromos
Losonci tér 7.
tûzfal
Lovassy László u. 5.
gázvezeték
Lujza u. 36.
elektromos
Mária u. 16.
függõfolyosó
Mária u. 23.
elektromos
Mátyás tér 5/b
kapualj, elektromos
Molnár Ferenc tér 3.
függõfolyosó
Nagyfuvaros u. 3/a.
gázvezeték
Nagyfuvaros u. 27.
függõfolyosó
Nap u. 10.
elektromos
Nap u. 28.
gázvezeték
Német u.2.
gázvezeték
Német u. 13.
kémény II. ütem
Német u. 25.
gázvezeték
Népszínház u. 14.
kémények
Népszínház u. 17.
felvonójavítás, festés
Népszínház u. 21.
kéménybélelés

0
0
228,000
345,000
696,000
333,000
0
0
0
0
559,000
0
0
381,000
0
761,000
536,000
809,000
0
0
0
1,400,000
236,000
666,000
243,000
549,000
0
0
0
0
0
0
495,000
426,000
308,000
628,000
0
372,000
0
0
0
558,000
0
0
390,000
0
1,120,000
203,000
314,000
547,000
0
0
384,000
155,000
0
0
405,000
882,000
0
311,000
460,000
1,540,000
446,000
222,000
504,000
281,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,500,000
0
0
0
0
1,000,000
0
0
0
0
0
1,300,000
0
1,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
0
0
0
0
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,500,000
0
0
1,000,000
0
0
0
450,000
0
0
0
1,500,000
0
0
1,000,000
1,000,000
750,000
0
0
0

0
0
1,520,000
2,302,845
4,641,000
2,957,000
0
0
0
0
3,731,821
0
0
2,540,329
0
5,073,949
3,573,000
5,394,375
0
0
0
9,336,587
1,572,000
4,444,692
1,813,481
3,662,875
0
0
0
0
0
0
3,437,570
2,844,156
2,058,071
4,193,235
0
2,483,840
0
0
0
3,725,870
0
0
2,724,734
0
7,470,734
1,351,742
2,099,083
3,652,114
0
0
2,564,541
1,038,750
0
0
2,699,949
5,883,743
0
2,078,589
3,071,998
10,268,349
2,973,439
1,482,781
3,363,750
1,875,625
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BERUHÁZÁS
Népszínház u. 22.
Népszínház u. 24.
Népszínház u. 33
Népszínház u. 34.
Népszínház u. 36.
Népszínház u. 40.
Népszínház u. 42-44.
Népszínház u. 47.
Népszínház u. 51.
Orczy út 7.
Orczy út 9.
Orczy út 41.
Orczy út 43.
Orczy út 45.
Õr u. 10.
Õr u. 4.
Pál u. 2-4.
Práter u. 20/b
Práter u. 29/a.
Práter u. 29/b.
Práter u. 33.
Puskin u. 17.
Puskin u. 20.
Rákóczi tér 11.
Rákóczi út 17.
Rákóczi út 75.
Reviczky u. 7.
Rigó u. 12.
Rökk Sz. u. 9.
Salétrom u. 6.
Salétrom u. 9.
Sárkány u. 14.
Somogyi Béla u. 10.
Somogyi Béla u. 14.
Somogyi Béla u. 16.
Somogyi Béla u. 17.
Somogyi Béla u. 20.
Stáhly u. 2/a.
Szentkirályi u. 5.
Szentkirályi u. 16.
Szentkirályi u. 22-24.
Szeszgyár u. 12.
Szeszgyár u. 5.
Szigetvári u. 10/a
Szigony u. 34.
Szilágyi u. 5.
Tavaszmezõ u. 20
Tavaszmezõ u. 8/c
Tolnai Lajos u. 42.
Üllõi út 16/b
Üllõi út 66/c.
Vajda Péter u. 43.
Vajdahunyad u. 10.
Vajdahunyad u. 27.
Vajdahunyad u. 56 .
Vas u. 12.
Vas u. 15/a
Vas u. 18.
Vas u. 19.
Vig u. 28.
Visi I.u. 4.
Visi I. u. 9.
Visi I. u. 10.
Visi I. u. 12.
Visi I. u. 14.

Összesen:
6

lift felújítás
kémények bélelése
födém megerõsítés
kémény
elektromos
kémény III. ütem
gázvezeték
gázvezeték
kéménybélelés, világítás
kémények I. ütem
tetõ részleges
kéménybélelés
elektromos
tetõ, kapubejárat
elektromos
elektromos
gázvezeték
kémény
függõfolyosó
gázvezeték
függõfolyosó
elektromos
tetõszakasz, tûzfalrészek
tetõ II. ütem
gázvezeték
függõfolyosó
függõfolyosó javítás
tetõ II. ütem
kémény
kémények, gázvezeték
pincei szennycsatorna
homlokzat, nyilászárók
lépcsõ és lépcsõkorlát
elektromos
elektromos
lépcsõház duckiváltás
balesetveszélyes tûzfal
lapostetõ, bádogtetõ
elektromos
gázvezeték
kéménybélelés
gázvezeték, kémény
kéményfej átépítés
kéményfejek átépítése
tetõ, kémények
gázvezeték
kémény II. ütem
utcai homlokzat
elektromos
felvonó javítás
tetõ részleges
kémény, homlokzat
tetõ
kéménybélelés
homlokzat, tûzfal
függõfolyosó
elektromos fõvezeték
gázvezeték
kéményfejek átépítése
felvonó
homlokzat, ujravakolás
homlokzat, nyilászárók
kéményfelújítás
elektromos
kémény, elektromos

534,000
0
180,000
750,000
436,000
0
0
553,000
0
1,822,000
0
497,000
0
0
82,000
313,000
692,000
367,000
0
537,000
225,000
208,000
907,000
0
475,000
1,235,000
106,000
0
545,000
1,250,000
0
1,387,000
167,000
0
423,000
215,000
159,000
274,000
0
211,000
0
0
0
0
0
298,000
172,000
0
0
0
518,000
424,000
0
118,000
464,000
1,024,000
0
618,000
202,000
0
0
2,171,000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
900,000
0
0
0
0
0
0
1,500,000
0
0
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,563,414
0
1,202,823
4,999,751
2,909,769
0
0
3,687,717
0
12,149,588
0
3,316,250
0
0
546,950
2,087,221
4,850,818
2,447,990
0
3,583,716
1,496,844
1,387,883
6,043,953
0
3,000,125
8,234,892
0
0
3,625,101
8,336,000
0
9,248,988
1,266,166
0
2,819,704
1,436,901
1,061,074
1,828,918
0
2,099,282
0
0
0
0
0
1,985,089
1,148,500
0
0
0
3,453,798
2,831,875
0
786,378
3,095,235
6,829,487
0
4,120,303
1,351,498
0
0
14,476,098
0
0
0

53,284,000

24,850,000

364,985,325
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VÁLASZTÁS

MSZP képviselõjelöltek
Az október 3-i önkormányzati választásokon az MSZP
döntõen új arcokkal szeretné elnyerni a választók bizalmát. Jelöltjei átlagéletkora kevesebb, mint 36 év.
Az 1. körzetben induló 20
éves Barabás József szerint a
Palotanegyedben mûködõ vállalkozások mellett, az itt lakóknak is érezniük kell a fejlesztés
nyújtotta elõnyöket: a társasházak felújítása, a szelektív hulladék-gyûjtés és a virágos udvar
program teheti szebbé, lakhatóvá a környezetet. A parkolási és
közlekedési anomáliák helyett
az õrzött parkolást és a kerékpárkölcsönzést támogatja.
A 2. körzetben Szabó-Németh Balázst, a helyi szervezet
27 éves irodavezetõjét indítja
az MSZP. A jelölt választóival
együttmûködve szeretné megvalósítani a tiszta, rendezett lakókörnyezetet, a szelektív hulladékgyûjtést, az elérhetõ áru
õrzött parkolókat. Fõ célja,
hogy a Klinikák kertjében és a
Múzeum-kertben pihenhessenek az idõsebbek, játszhassanak a gyermekek, és ne legyen
napi tortúra az oktatási intézményekbe való eljutás sem.
Molnár György, a 3. körzet
MSZP-s jelöltje közgazdász.
Számos kerületi fejlesztést kezdeményezett. Többek között a
Magdolna-negyed program ötletgazdája és egyik kidolgozója
volt. 1954-ben született. Elõször a Népszínház utcában, jelenleg a Déri Miksa utcában él.
Jól ismeri az itt lakók gondjait.
Sok éves képviselõi tapasztalatát, szaktudását szívesen állítaná a Csarnok, a Népszínház utca és a Rákóczi út környéke fej-

lesztésének szolgálatába. Az
önkormányzati vagyon és lakásgazdálkodás hatékonyabbá
tételére is sok, szakmailag
megalapozott javaslata van.
A 4. körzetben Bulányi Gergely, 23 éves szociológus-hallgatót indítják a szocialisták. Õ
szintén a kerületben nõtt fel és
ma is a Bezerédi utcában lakik.
Így pontosan ismeri a helyi
problémákat. Kiemelt célja a lakóházak felújítása, a leköszönõ
ciklusban
háromszorosára
emelt lakbérek csökkentése, a
tisztaság és a rendezettség növelése. Emellett a Köztársaság
tér valódi közparkká fejlesztéséért dolgozna szívesen.
Csernovitz Péter, az 5. körzetben induló jelölt, születése
óta a Déri Miksa utcában él, így
testközelbõl tapasztalja a helyi
gondokat. A 23 éves gyógyszerész-hallgató a nagyobb tisztaságért, a jobb közbiztonságért,
az élhetõbb környezetért és a
kerületi egészségügyi ellátás
körülményeinek javításáért kíván dolgozni. Folytatná a Magdolna-negyed programot, de a
házfelújításokat kiterjesztené a
körzet más részeire is.
A 6. körzetben Szili-Darók
Ildikó indul, aki 22 éve él és
dolgozik a kerületben szociális
munkásként. Mindent tud az
itt élõk gondjairól. Öt évig vezette a józsefvárosi családsegítõ szolgálatot. Tanárként és
szociális szakemberként az
esélyegyenlõség megteremtését és a nehéz helyzetben élõk
segítését kívánja szolgálni.
Emellett a Teleki tér rendezettebbé tételét és a Magdolna-negyed program bõvülését tekinti fõ céljának.

A Jobbik képviselõjelöltjei
Czine Sándorné Mezõtúron
születtem,1975.03.20-án. Jelenleg
a Taxi Plus Kft-nél vagyok diszpécser szolgálatvezetõ. Jó kommunikációs képességgel rendelkezem, munkámban kitartó, kreatív, türelmes vagyok. Céljaim
között szerepel a segítségnyújtás,
városrendezés, gazdasági és kul-
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turális fejlõdés, az oktatás és nevelés magasabb szintre történõ
emelése, esély egyenlõség, hátrányos helyzetû emberek élethelyzetének javítása.
Csercsa Zsolt 1970.09.13.-án
Csepelen születtem. Az általános
iskola elvégzése után könnyûszerkezeti lakatos lettem. Késõbb

Dr. Révész Márta 27 éve él a
Práter utcában. A 7. körzet vegyész végzettségû MSZP-s jelöltje férjével közösen a kerületben nevelte fel gyermekeit.
16 esztendeje dolgozik helyi
képviselõként, ebbõl tíz évig
vezette a szociális bizottságot.
Az õ választókörzetében szûnt
meg a legtöbb egészségtelen,
szoba-konyhás lakás. Fontosnak tartja a többi lakóház felújítását, a lakbérek csökkentését,
és azt, hogy az új házakba beköltözõk szintén otthonuknak
érezzék a kerületet.
A 8. körzetben a 37 éves üzletembert, Lévai Gábort indítja
az MSZP. A kerületi szocialista
frakció jelenlegi vezetõje azt
vallja: egy helyi politikus megélhetése nem függhet saját önkormányzati döntéseitõl. Ezért
kezdeményezte az önkormányzat közérdekû információinak teljes nyilvánosságra hozatalát. Fontosnak tartja a panelfelújítások folytatását és kiterjesztését, a térfigyelõ kamerarendszer bõvítését, a közterület-felügyelõk számának növelését, valamint sportolásra is
alkalmas közösségi terek kialakítását.
Körmendi Gábor Attila, a 9.
körzet szocialista jelöltje a Baross utcában lakik. A 32 éves
építõmérnök kiemelt céljának
tekinti a panelprogram bõvítését, a tisztább és egészségesebb
környezet megteremtését, a
közbiztonság és a sportolási lehetõségek növelését, valamint
a lakóházak felújítását – részben az Orczy-negyed program
keretében, amit a Magdolnanegyed program mintájára szeretnének elindítani.
A 10. körzetben indul
Komássy Ákos, az MSZP józsefvárosi elnöke és polgár-

mester-jelöltje. A 32 éves nemzetközi kapcsolatok szakértõ a
kerületben él és dolgozik.
Büszke a józsefvárosi szocialisták által kezdeményezett Magdolna-negyed programra, kiemelten fontosnak tartja kiterjesztését, és ennek mintájára az
Orczy-negyed program elindítását. Fõ céljának tekinti a
fideszes többség által háromszorosára emelt lakbérek csökkentését és egy élhetõ és gyarapodó Józsefváros megteremtését.
Kertész Krisztián egyetemi
docenst indítja az MSZP a 11.
körzetben. A 33 éves gazdasági
szakértõ Józsefvárosban lakik,
feleségével a családalapítást is
itt tervezik. Korábban az állami
intézmények mûködésérõl és
fejlesztési lehetõségeirõl végzett kutatásokat. Ezek tapasztalatait felhasználva kíván egy
jobban mûködõ, az itt élõkre
jobban figyelõ önkormányzatért dolgozni, hogy javuljanak
az önkormányzat szolgáltatásai, bõvüljön a térfigyelõ-rendszer és tisztább, rendezettebb
legyen a lakókörnyezet.
A 12. körzet szocialista jelöltje Simon György 45 éves mérnök, online-marketing szakértõ, aki feleségével és három
gyermekével lakik a Százados
úti negyedben. Kiemelt célja a
hagyományos és panel épületek üzemeltetési költségeinek
csökkentése és a térfigyelõ
rendszer kiterjesztése a Százados útra és környékére
Az MSZP polgármester-jelöltje, a 32 éves Komássy Ákos
nemcsak polgármesterként, hanem a 10. számú körzetben
képviselõ-jelöltként is indul.
Ugyanis helyi lakosként kiemelten fontosnak tartja a környék fejlesztését.

az érettségit követõen elsajátítottam a technikai programozó
szakmát. A tanulmányaim befejezését követõen dolgoztam,
mint lakatos, õr-járõr rendõr,
gépmester, szitanyomó.
Célom, hogy a VIII. kerület
pártszervezetén keresztül, hozzájáruljak a kerület gondjainak
megoldásához, jobbá tételéhez.
Ficzere Marcell 1992. január
21-én születtem Budapesten. Az
általános iskola elsõ négy osztá-

lyát egy számítástechnikai általános iskolában töltöttem, ezek
után egy nyolcosztályos gimnáziumban tanultam tovább. Ezen
évek alatt szereztem egy középfokú, C típusú angol és egy
ugyancsak középfokú, C típusú
német nyelvvizsgát. Jelenleg a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának vagyok elsõ évfolyamos hallgatója. A körzetben a
legnagyobb problémáit a 
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köztisztaság rossz állapota és a
közbiztonság gyengeségei jelentik. A nyolcadik kerületi Jobbik
Ifjúsági Tagozatának fõszervezõjeként fontosnak tartom továbbá
azt, hogy a helyi fiatalok zöld területeket kapjanak szabadidejük
eltöltésére.
Kovács Gyula édesanyja tragikus halála miatt, testvéreivel állami gondozásban nevelkedett. Gépésztechnikus végzettségû 36
éves, 1993 óta józsefvárosi telephellyel mûködõ vállalkozása van.
Ezáltal jól ismeri a kerület problémáit, sajátosságait, mindennapjait. 2009-ben csatlakozott a Jobbikhoz, mert a párt programjának
megvalósítása nyújt egyedüli lehetõséget arra, hogy a korrupciót
visszaszorítsa, a közpénzek felhasználását átláthatóbbá és racionálisabbá tegye, emellett a nemzeti öntudatot megerõsítse a jövõnket képezõ ifjúságban is! Önkormányzati képviselõként a
közbiztonság megerõsítését, és
egy tisztább, élhetõbb Józsefváros
megvalósítását tûzte ki céljául.
Losonczy Pál nemzeti-konzervatív szellemiségû családból
származik, 1998 óta foglalkozik
aktívan közügyekkel. 2002-ben
még a Fidesz választási kampányát segítette, majd részt vett a
Hír TV megalapításában is. A
Jobbikhoz 2009-ben csatlakozott,
ahol a reklámszakember kommunikációs igazgató és a józsefvárosi szervezet elnöke lett. Fontosnak tartja az országot elárasztó korrupció megállítását, õ maga
is leplezett le VI-VII. kerületi ingatlanokkal kapcsolatos panamákat, képviselõként a közélet meg-

tisztítását még hatékonyabban
tudná végezni. Úgy látja, ezt a
küzdelmet csak egy olyan szervezet keretében lehet hitelesen
folytatni, amely nem érintett korrupciós ügyekben, ezért csatlakozott az új erõhöz, a Jobbikhoz.
Nagy Tibor 1974. 05. 17. születtem, Szegeden. Itt végeztem
tanulmányaimat a Móra Ferenc
Szakközép Iskolában ahol gépi
forgácsoló lettem, késõbb a Tisza
Lajos Szakközép Iskolában érettségiztem . Jelenleg a Baptista Teológiai Akadémián, teológus
hallgató vagyok. A Jobbik Magyarországért
Mozgalomhoz
2009 októberében léptem be,
mint tag, részt vettem a parlamenti választásokban, valamint a
kampányban. Ha sikeres lenne a
választás, és sikerülne a testületbe bejutnom, az itt élõ emberek
szociális és lelki problémáján szeretnék segíteni.
Pintér Attila 1979-ben született, vegyészmérnöki végzettségû, jelenleg a Fõvárosi Vízmûveknél dolgozik, így közvetlenül
is tapasztalja hazánk vízkincsének különleges voltát. A Jobbikra
annak adventi keresztállítási
missziója hívta fel a vallásos fiatalember figyelmét, és 2008-ban õ
maga is úgy gondolta, hogy tagként segíti az új erõt, majd a tagság alelnökké választotta. Részt
vesz a Budapest belvárosi kerületeiben megjelenõ Dobogó címû
lap szerkesztésében, valamint
szívügyének tekinti a korrupció
és a panamák elleni tényfeltáró
munkát. Feljelentése nyomán
kezdett el nyomozni a rendõrség
Csécsei Béla szerzõdése ügyében.

LMP képviselõjelöltek
Erdõs Zoltán
1. egyéni választókerület
30 éves, közgazdász. Palotanegyedi lakosként szeretné,
hogy a helyi közösségek részt
vehessenek a döntésekben, és
környezetünk olyan legyen,
ahol szeretünk élni, dolgozni,
gyereket nevelni.
Borbély Tamás
2. egyéni választókerület
26 éves, szociális munkás.
Egy vidéki srác, aki a fõvárosban él, és akinek a falujában
azt mondják az öregek: Budapest régen szép város volt. Sokan tudjuk, még most is az, s
azt is, mitõl lehetne mûködõképes.

Zalányi György
3. egyéni választókerület
31 éves, közgazdász. Közösen
elérhetjük, hogy legyen más a
város! Tiszta és biztonságos
közterületeket mindenkinek!
Önökkel lehet más a Józsefváros!
Németh Ákos
4. egyéni választókerület
36 éves, geográfus, éghajlatkutató. Víziója a korrupciómentes önkormányzat, pezsgõ kulturális élet, megújuló közterek,
klímabarát Józsefváros. Helyben is lehet más a politika!
Jakabfy Tamás
5. egyéni választókerület
31 éves matematikus és táv-

Póser Mihály Budapesten
születtem, 1957 03. 09-én. Az általános iskolai éveimet Pestlõrincen a Kassai utcai iskolában végeztem majd ezután 3 évnyi tanulás után autófényezõ lettem
1974-ben. Több munkahelyen is
dolgoztam, mint például BKV,
Malév, különbözõ szakcsoportoknál. Két gyermekem van.
2001-ben szakmai ártalom miatt
leszázalékoltak, azóta biztonsági
õrként dolgozom. A Jobbiknak
2005 óta vagyok tagja, célom,
hogy a kerület politikai életébe
bekapcsolódva képviseljem a
jobbik elveit.
Simkó József 2 éves korom óta
a VIII. kerületben élek, az alapfokú és felsõfokú tanulmányaimat
is a kerületben végeztem illetve
végzem. 2009-ben a balatonkenesei Jobbik helyi szervezetének alapító tagja voltam, s onnan rövid
idõ után, áthelyezésemet kértem a
VIII. kerületi Jobbik alapszervezetébe. A 2010-es kampányban erõteljesen részt vettem, s szavazatszámláló bizottságba is delegált
voltam. Körzetem és kerületem
problémái szerteágazóak, az ország helyzete kiválóan tükrözõdik rajta. A problémák megoldásához több út vezet, én azonban a
hosszú távú koncepciókban látom
a terület felemelkedését.
Somogyi Róza 1987-ben születtem Budapesten. Születésem
után a Balaton-felvidékre költöztünk, és az általános iskolát ott,
gimnáziumot viszont a fõvárosban végeztem. Jelenleg a Károli
Gáspár Református Egyetemnek
magyar és történelem szakos
hallgatója vagyok, emellett gye-

rekekre vigyázok, és kézmûves
foglalkozásokat tartok. A Józsefvárosban fontos feladatnak tekintem a közrend és a közbiztonság
javítását, a bûnözés visszaszorítását, mivel rend hiányában lehetetlen egy közösség újjászervezése. Hiszem, hogy minden társadalmi réteg összefogásával egy
jól mûködõ, tiszta, rendezett városrészt alakíthatnánk ki.
Szegedi Péter Budapesten születtem, 1953. január 22-én. Autóközlekedési technikusnak tanultam és 1986-tól a Józsefvárosban
lakom. A Jobbikba az EU képviselõi választás elõtt jelentkeztem.
Az országgyûlési képviselõi választás kampányában szórólapozással, plakátragasztással és
egyéb munkák elvégzésével vettem részt. A kerület szépítésében,
rendbetételében és a közterületi
rend fenntartásában közel tíz
éven át aktívan részt vettem,
mint a Fõvárosi Közterület-felügyelet, késõbbiekben a Józsefvárosi Közterület-felügyelet alközpontvezetõje.
Tényi Imre 1980. október 25én Szentesen születtem. Középiskolai tanulmányomat a Kunszentmártoni József Attila Gimnáziumba folytattam. 2000-ben
felvételt nyertem az SZTE-TTK
földrajz szakára, majd egy év
múlva a BTK történelem szakon
is megkezdtem tanulmányaimat.
Jelenleg pedagógusként dolgozom. 2008-ban részt vettem a Jobbik Tiszasasi alapszervezet megalapításában. Célom, hogy a kerület politikai vérkeringésébe bekapcsolódva képviseljem a jobbik elveit.

közlési mérnök, aki a parkoló
autók kerülgetése nélkül is
megközelíthetõvé tenné a Vásárcsarnokot – akár babakocsival is.
Budai Gábor
6. egyéni választókerület
39 éves, a szegénység kérdésével foglalkozó szakértõ. A leszakadt társadalmi csoportok
integrációjáért, zöldebb, élhetõbb város kialakulásáért, mindenki számára hozzáférhetõ
energiaforrások elterjesztéséért küzdene.

debb és valóban közösségi célokat szolgáló közterületek fejlesztéséért.
Halmai Gábor
8. egyéni választókerület
28 éves, antropológus. Egy
sokszínû, lendületes, ám békés
Józsefvároshoz a feltételek
adottak. Megépítéséhez az
LMP képviselõjeként szeretné
a legfontosabbat, Önt visszahozni a kormányzatba.
Langer Ármin
9. egyéni választókerület
20 éves bölcsészhallgató, több
helyi civil szervezet lelkes önkéntese. Célja, hogy a humanista értékrend normává váljék, és hogy Józsefváros ne
csak a címerében legyen zöld.
Bálint Mónika
10. egyéni választókerület 

Soltész István Levente
7. egyéni választókerület
27 éves, egy nemzetközi cég
ügyfélszolgálati központjában
dolgozik. Az Önök képviselõjeként kiállna a tisztább, zöl-
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VÁLASZTÁS
33 éves, szociológus, közösségi munkás, gyermekkora óta
kerületi lakos. Civil aktivistaként és kulturális szervezõként évek óta célja, hogy a kerület minden lakója boldogabb
helyen élhessen, beleértve a
legszegényebbeket is!
Somkutiné Bitskey Katalin
11. egyéni választókerület
38 éves várostervezõ, urba-

nista. Józsefváros lehet szebb,
érdekesebb, élhetõbb és emberibb. Jövõnket tervezhetjük közösen, és csak együtt valósíthatjuk meg elképzeléseinket!
Hári Joseph
12. egyéni választókerület
36 éves USA-ban született magyar, a Corvinus egyetemen
oktató. Hisz a magyar tisztességben és az amerikai egyenes

HIRDETMÉNY
A hatékonyabb, szakmailag és gazdaságilag
racionálisabb mûködés érdekében a Képviselõ
Testület a 748/2010. (V.05.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Józsefvárosi Vagyonkezelõ Kft /Budapest, Õr u. 8./ – a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 67. §.
/3/. bekezdése alapján – 2010. szeptember 30i idõponttal beolvad a KISFALU Józsefvárosi
Vagyongazdálkodó Kft /1083 Budapest, Losonci u. 2./ cégbe. A beolvadással a JVK Kft
megszûnik.

beszédben. Csak becsületes
közösség mondhatja ki: mi jó,
mi rossz. A korrupció, a lopás
rossz, a közösség igaza jó.
A párt polgármesterjelöltje
Jakabfy Tamás, aki a 5. számú
választókörzet jelöltje is. A
matematikus és távközlési
mérnök polgármesterként kiállna amellett, hogy kerületünkben minden önkormány-

nyenkénti számviteli, pénzügyi, analitikus
nyilvántartások vezetése, könyvelése. Lakóház mûködési kiadások és bevételek
naprakész nyilvántartása, könyvelése
• Lakásgazdálkodási (bérbeadási) feladatok
ellátása
• Lakbér és kapcsolódó díjak beszedése, valamint a hátralékok kezelése
• Mûszaki, intézményi és közterületi feladatok ellátása
• Realteam Társasházkezelõ Iroda: társasházak közös képviseletének ellátása

– Tavaszmezõ utca 2.:
A beolvadással a KISFALU Kft a fenti idõ• Önkormányzati tulajdonú házak, ingatlaponttól a JVK Kft teljes körû jogutódja, megilnok kezelése, karbantartása, bérlemények
letik a JVK Kft jogai és terhelik a kötelezettséellenõrzése
gei. A beolvadás idõpontjával a KISFALU Kft
látja el a JVK Kft feladatait. A tevékenységek – Kiss József u. 19.:
tartalma változatlan marad, és a jelenleg is
• Harmónia Társasházkezelõ Iroda: társasmeglévõ helyszíneken kerül ellátásra:
házak közös képviseletének ellátása
– Losonci utca 2.:
• Társasházi tulajdonosi képviselet, mûszaki ügyek, valamint közös és egyéb költségek
utalása
•Lakás és nem lakás célú helyiségek értékesítése, és az ebbõl származó bevételek nyilvántartása, kezelése, hátralékok beszedése
•Nem lakás célú helyiségek bérbeadása és
számlázása, hátralékok kezelése
•Önkormányzati tulajdonú telkek és egyéb
ingatlanok hasznosítása, hátralékok kezelése

Az ügyfélfogadási rend változatlan marad:
Általános ügyfélfogadási idõ:
hétfõ: 13.30 – 18.00
szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.30
péntek: 8.00 – 11.30

Az átalakított szervezet munkatársai továbbra is szíves rendelkezésére állnak a VIII.
kerület lakosainak és vállalkozóinak a megadott helyszíneken, illetve az ismert telefonszámokon a megjelölt feladatokkal kapcsolatos ügyeik intézésében.
Kovács Ottó
– Õr utca 8.:
ügyvezetõ igazgató sk.
• Házelszámolás: épületenkénti és bérleméKISFALU KFT

A „ Józsefváros” c. önkormányzati ingyenes lap 2010. aug. 10-i lapszámában
Józsefváros nem tûri a korrupciót címmel
megjelent cikk arról ad hírt, miszerint a
Rév8 Zrt. irodájában tartott házkutatásról és annak következményeirõl tájékoztatta a képviselõket Kocsis Máté polgármester a július 14-i képviselõ-testületi
ülésen. A kerület vezetõje egyértelmûvé
tette, hogy az ügynek személyi következ10

ményei lesznek, megkeresik a felelõsöket.
A cikkben idézett testületi ülés nem július 14-én, hanem június 30.-án volt. Felhívásra tájékoztattam július 07-én a polgármestert, hogy a rendõrségi adatszolgáltatás késedelméért a Hivatalban nem
volt felelõsségre vonható személy munkatársaim a rendelkezésre megküldött
iratokat haladéktalanul továbbították.

zat által kötött szerzõdés kérés
nélkül elérhetõ legyen az önkormányzat honlapján. Piacainkat, köztereinket nem adná
magánkézbe, és nem engedné,
hogy plázásítsák. Az LMP
nem gigantikus, hanem emberléptékû beruházásokban
gondolkodik, hogy ne szolgáltassuk ki magunkat az erõs
lobbiérdekeknek.

BANKI ÉS
VÉGREHAJTÁSI
KÁROSULTAK
INFORMÁCIÓS
IRODÁJA
Közlemény
– Ha felmondták a hitelszerzõdését
– vagy nem tudja fizetni
törlesztõrészleteit,
– ha végrehajtási eljárás
indult Ön ellen,
– ha ingatlanának
elvesztése reális veszélyt
jelent,
– ha cége nehéz helyzetbe
került
Banki érdekegyeztetés,
konfliktuskezelés,
hitelösszevonások,
kompromisszum-keresés,
jogi segítségnyújtás és
egyéb lehetõségek
ELÉRHETÕ SEGÍTSÉG
INGYENES TELEFONOS
ÉS INTERNETES
TANÁCSADÁS
70 3894178, 70 2532910
valsagkezeles@citromail.hu
www.bankikarosultak.hu

Dr. Kocsis Máté polgármester az igazoló jelentést elfogadta, és a FIDESZ frakciót tájékoztatta arról, hogy a Hivatalban, e
tekintetben mulasztás nem történt, és a
Helyi Téma következõ lapszámában nyilatkozott is errõl.
Budapest 2010-08-11
Dr Xantus Judit
jegyzõ

KÖZTÉR

Tábor, ahol „csak” labdázni kellett!
Lapunk is hírt adott arról az együttmûködési megállapodásról, amelynek keretében a nagymúltú Ferencvárosi Tornaklub és Józsefváros diáksága, különbözõ sportágakban épít
kapcsolatokat. Egyrészt úgy, hogy Józsefváros tehetséges ifjú sportolói „szem elé kerülnek”, másrészt úgy, hogy az
FTC infrastruktúrája, létesítményei, pályái, öltözõi, megnyílnak a kerületi diákság elõtt. Ezen együttmûködés keretében zajlott július 12-tõl 16-ig olyan sporttábor a hátrányos
helyzetû józsefvárosi gyerekek számára, ahol a kézilabdázás rejtelmei voltak a fõszereplõk, illetve a Fõtáv- FTC
Kézilabda-Aréna, mely otthont adott a csapatoknak.
rszágosan ismert, nagy
múltú élsportolók képezték a tanári kart, „felelni, elfutásból, felugrásból, blokkolásból és átlövésbõl kellett”. Az
1996-os születésû csapatot
Fiedler Erika, az 1997-98-as korosztály edzõje Pádár Ildikó, valamint Ballainé Szarka Éva mellett Penszki Gergely edzette, s a
gyerekek számára az is nagy élményt jelentett, hogy „testközelbõl” tanulmányozhatták az
FTC felnõtt csapatának edzését,
megnyílt számukra a V.I.P páholy is, ahol saját edzéseik fáradalmait pihenhették ki.
Élmény volt a sporttábor élelmezési hátországa is, hiszen ezt
a Junior Vendéglátó Zrt-re bízták, amely cég alapos felmérés

O

után állította össze a napi háromszori sportmenüt.
Az FTC számára az is szempont volt, hogy a kézilabda-tábor elfoglaltságai mellett az ott
táborozó gyerekek más fradis
sportszakosztályok életébe is
bepillanthassanak, így került
sor a modern tekepálya és tekeélet megismerésére, s az uszodaprogramokra.
Az utolsó edzésnapon Kökény Beatrix, a világhírû józsefvárosi fradis kézilabdahíresség,
valamint Hemela Zsolt látogatta meg a gyerekeket, és fradis
emléktárgyakkal lepte meg a
társaságot, amely e nélkül is rajongó elkötelezettje lett a Fradi
nagy családjának.
H.I.

Javaslat a Helyi Értékvédelmi Bizottság számára
A javaslattevõ neve:….................................................. Pontos címe: .........................................................
E-mail címe:…………………………………………...
(A név és pontos cím kitöltése fontos a kapcsolat felvétel miatt.)

Tisztelt Lakosság!
A Képviselõ-testület eseti bizottságot hozott létre a helyi értékvédelmi rendelet megalkotásának elõkészítésére. Kérjük
Önöket, hogy lehetõségeik szerint segítsék a Bizottság munkáját. Azon józsefvárosi lakosok, akik lakóépületüket helyi védelemre érdemesnek tartják, errõl tájékoztassák a Fõépítészi Irodát. Kérjük írják meg a lakóépület címét, és röviden indokolják meg a javaslatuk okát.
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Kérjük, a lapot – olvashatóan kitöltve – legkésõbb 2010. szeptember 15-ig juttassák el a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodára /VIII. Baross u. 63-67./, illetve az ivanyigy@jozsefvaros.hu e-mail címre. Köszönjük.
11

FESZTIVÁL

Kedves Józsefvárosiak!
jra elérkezett az idõ, hamarosan megnyitja kapuit a
Palotanegyed Fesztivál. Augusztus utolsó hétvégéjén koncertekkel, színházi elõadásokkal, hagyományõrzõ programokkal, valamint a már megszokottnak mondható antik könyvvásárral várja a kerületben élõket és az ide látogatókat a
Palotanegyed. A programot úgy állítottuk össze, hogy életkortól függetlenül bárki jól érezhesse magát, tartalmas, igényes
szórakozást találva a városrész utcáin, terein.
A szellemi töltõdés legalább annyira fontos, mint az utcák,
épületek rekonstrukciója – ezért is rendezzük meg nagy örömmel a Fesztivált, idén már második alkalommal. Nem titkolt
cél, hogy az itt élõk szórakoztatása mellett szeretnénk ismer-

Ú

tebbé tenni a kerület ezen részét is.
A civil közösség buzgó törekvéseinek és a helyi lakosság egyre növekvõ identitástudatának köszönhetõen, a Józsefvárosi Önkormányzattal együttmûködve egyre ismertebbé és kedveltté válik a környék.
Arra kérem tehát Önt, kedves olvasó, legyen büszke Józsefvárosra és
vigye hírét ismerõsei körében, és élvezzék együtt a Palotanegyed Fesztivál tartalmas programjait, amelyhez magam is nagyon jó
szórakozást kívánok!
dr. Kocsis Máté
polgármester

PALOTANEGYED FESZTIVÁL AUGUSZTUSBAN MÁSODSZOR
2010. AUGUSZTUS 27-29. (részletes programajánló)
Síppal-dobbal búcsúzunk a 08/28
nyártól!
Mikszáth Kálmán tér
11 ó. Gágogó koncert kicsiknek
Az együttes az általuk kiválasztott versekre írt saját zenéit adja
A Krúdy Gyula utcán és a Lõ- elõ, de helyet kapnak a mûsorrinc pap téren minden nap 10- ban a már elfogadott, klasszi18 kézmûves foglalkozások, kusnak tartott gyermekdalok,
babaház, társasjátékok és vásár. népdalok, saját szövegek is. A
Nemzeti Múzeum (kert) – mûsor jelentõs részét közösségi,
20.30.
tréfás játékok alkotják.
A Bárka Színház elõbemutatója: 18 ó. A Fonó Zenekar és
Kokan Mladenovic-Gyarmati Závada Pál elõadóestje Kata: Igazság (komédia) – „Jadviga nótája”
Arisztophanész nyomán
Az elõadáson az író saját regéRendezõ: Kokan Mladenovic
nyeibõl olvas fel. A Fonó Zenekar az idézetekhez illeszkedõ,
08/27
hagyományhû népzenei feldolMikszáth Kálmán tér
gozásokkal varázsolja közénk,
16 ó. Karaván Família koncert a dél-alföldi román gazdák, a
– Négy hang, egy család, Mû- gömöri magyar pásztorok, a
sorukban cigány népdalok fel- sárosi, honti származású szlodolgozásai szerepelnek napke- vák telepesek, vagy a felsõlettõl napnyugatig, saját stílu- tiszavidéki lovári cigányok kulsukra formálva.
túrájának hangulatát.
Pollack Mihály tér
Pollack Mihály tér
19 ó. Pesti álom - Kálloy Molnár Péter és vendégei koncert
Vendégek: Hrutka Róbert, Novák Péter, Tompos Kátya és Atlasz Gábor.
A népszerû színész-rendezõ új
zenei CD-je történeteket mesél:
az édes bombanõrõl, a száz év19 h Budapest Bár koncert
vel ezelõtti körútról, a plázaciJó adag cigány temperamen- cáról, a gyermekkorról, a feltum, kitûnõ zene, némi magya- nõttkor gyerekességeirõl, szereros dallamvilág, megbolondít- lemrõl, szakításról.
va csipetnyi füstös kávéházi
hangulattal, ízesítve Karádyval, 08/29
Jávor Pállal, a XX. század elsõ Mikszáth Kálmán tér
felének bárzenéjével, filmdalai- 18 ó. Lovasi és a Véletlen val és slágereivel.
Lovasi András énekli Lackfi Já-

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
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ANTIKVÁR KÖNYVVÁSÁR
és IRODALMI BESZÉLGETÉSEK AUGUSZTUSBAN A
LÕRINC PAP TÉREN

nos verseit, Heidl György megzenésítésében. A kortárs költõ
és két nemzedéktársa füstösmerengõs, itt-ott egészen amerikai ízû, helyenként jazz-zel
bolondított produkciója.
16 ó. A Garabonciás Együttes A teret körülvevõ könyvesbóvidám koncertje gyerekeknek dékban, ahol a kerületi antikváriusok árulják könyveiket, kincsekre lelhetnek az olvasók.
Gazdagítsa Ön is a kínálatot,
hozza el megunt könyveit, keressen nekik gazdát, és leljen új
kedvencekre!
17 ó. Irodalmi beszélgetések
Ránki Júliával
és szüleiknek. A mûsorban a Augusztus 27. Vendég: Kõrösi
gyerekek maguk is aktív részt- Zoltán író
vevõk lehetnek: együtt énekel- Augusztus 28. Vendég: Kiss
hetnek a zenekarral, megszólal- Csaba író, rendezõ
tathatják a hangszereket. A Augusztus 29. Vendég: Rácz
koncert sok játékot, tréfát, talá- Zsuzsa író
lós kérdéseket, vidám perceket
kínál a résztvevõk számára.
A programok ingyenesek!
Pollack Mihály tér
19 ó. Lajkó Félix koncert
SZERETETTEL VÁRJUK
ÖNÖKET!

A szabadkai hegedûvirtuóz,
Lajkó Félix a tavalyi évben
megjelentetett Bokorból címû
anyaggal bizonyította, hogy témái elsõ számú ihletõje a természet, a maga szelídségével,
zordságával, szépségével.

Forgalomkorlátozások
a Fesztivál idején
Augusztus 26-án 20 órától, augusztus 30-ig, reggel 7 óráig lezárják a VIII. kerületi Mikszáth
teret, valamint a Szentkirályi
utca Reviczky és Múzeum utca
közötti szakaszát.
A Pollack Mihály téren az esti nagykoncertek idején, a koncerttér mellett kordonok lesznek elhelyezve, forgalomkorlátozás nem lép érvénybe. Kérjük, vezessenek és közlekedjenek körültekintõen!

FESZTIVÁL
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Testvérnépek az Orczy-parkban
Rokon népek és baráti országok delegációi érkeztek Közép-Ázsiából Magyarországra, hogy részt vegyenek az
augusztus 6-9 között megrendezett Nagy Magyar Törzsi
Gyûlésen a Kurultajon, amely a magyar õstörténet bemutatásán túl az ázsiai rokon népek barátságát hivatott erõsíteni. Mielõtt azonban az ázsiai vendégek ellátogattak a
Bugacon megrendezett nemzeti õstörténeti napokra, Józsefváros vendégszeretetét is élvezhették.

kétszáznegyven fõs vendéglista impozáns, a delegáció tagja volt többek között a
Kazak Köztársaság parlamentjének szenátora, a Türkmén Lovas Szövetség elnöke, a Kazak
Központi Állami Múzeum vezérigazgatója, az Üzbeg TuranHarcmûvészeti Szövetség elnö-
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ke, a Kirgiz Nemzeti Kultúra
Szövetsége elnöke, és az Azeri
Zenetörténeti Intézet igazgatója is.
A Kurultájra érkezõ delegációt a rendezvény elõestéjén
Varga István önkormányzati
képviselõ (Fidesz) hívta meg
kerületünkbe. A szíves ven-

déglátáson magyaros vendégszeretettel, birkapörkölttel, töltött káposztával, cigányzenével, és jófajta magyar borokkal
várták a több ezer kilométerrõl
érkezõ vendégeket. Az Orczy
tó partján felállított, zsúfolásig
megtelt sátorban, mosolygó arcú emberek ülték körül az asztalokat ismerkedve egymással,
népeik kultúrájával, történetével. A baráti hangulatú estét
követõen sokan adtak azon reményeiknek hangot, hogy a jövõben ismét lesz lehetõség találkozni egymással. Felfedezni
az ázsiai népek hagyományait,

értékeit, hisz az esetleges rokoni kapcsolatokon túl, egy varázslatos, számunkra kevésbé
ismert világ tárul ki, ha figyelmünket Kelet felé is fordítjuk.
A rendezvényre Kazakisztán,
Üzbegisztán, Kirgízia, Azerbajdzsán, Törökország, Türkmenisztan, Tatarsztán (Orosz Föderáció), Ujgurisztán (Kína),
Baskiria (Orosz Föderáció),
Jakutia (Orosz Föderáció), és
Mongolia képviseletében érkeztek vendégek.

Ritmikus gimnasztika egy olimpikonnal
alán kevesen tudnak arról,
hogy a kerületben immár 26
éve mûködik az OSC Ritmikus
Gimnasztika Sportegyesület,
amely a Losonci téri Iskola nagy
tornatermében tartja edzéseit a
tanulók jelentõs részének részvételével. Elnöke pedig nem
más, mint Fráter Viktória, a legeredményesebb magyar ritmikus gimnasztikázó, több mint
százszoros magyar bajnok, háromszoros olimpikon. Szakmai
csapatát ehhez mérten válogatta
össze: szakképzett testnevelõ, okleveles ritmikus gimnasztika-oktató és balett mûvész segíti munkáját.
Az OSC Ritmikus Sport Gimnasztika Sportegyesület célja, hogy
népszerûsítse a sportágat, tehetséggondozó és utánpótlás-nevelõ
szerepet töltsön be. Emellett, egészséges életmódra, a sport, a
sportág szeretetére neveljen, s ezúton járuljon hozzá a szabadidõ
hasznos eltöltéséhez. A foglalkozásokon közel ötven, 6-18 éves
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korú lány készül az éves megmérettetésekre, versenyekre,
bemutatókra. Az egyesület
mindezért megteremtette a
sporttevékenység gyakorlásához szükséges feltételeket,
megszervezte az edzéseket,
szakmai felkészüléseket. Nem
csak a klasszikus értelemben
vett versenysporttal foglalkoznak, hanem szabadidõsporttal,
tánccal, illetve, az iskolával való együttmûködés során, diáksporttal is.
Rendhagyó módon idén õsztõl az edzések kibõvülnek egy
újabb képzéssel, melyen a 4-6 éves, ovis korú kislányok és kisfiúk
is egyaránt részt vehetnek. Az egyesület szeptember 1-tõl, a Losonci téri Általános Iskolában várja a kerület mozogni vágyó kislányait, kisfiúit.
Az egyesületrõl további információk a www. oscrgse.hu oldalon találhatók.

MOZAIK

Tilos a kilakoltatás

Összefogás Dala

Nem kerülhetnek utcára az eladósodott családok. A
kormány a törvényi szabályozás érdekében törvényjavaslatot terjesztett az Országgyûlés elé, amelyet Schmitt Pál köztársasági elnök az elsõk között
írt alá. A törvény 2011. április 15-ig, a fûtési idõszak
végéig biztosítja, hogy senki ne kerülhessen az utcára azért, ha nem tudja fizetni lakáshitelét.

öbb magyar énekes,
köztük Bebe, Bereczki Zoltán, Caramel, Csézy, Csík János, Csipa,
Dolhai Attila, Feke Pál,
Fekete Attila, Rúzsa Magdi, Szinetár Dóra, Szomor
György, Szvorák Kati,
Tóth Gabi és Varga Miklós együtt énekelte fel az
Összefogás dalát.
Lévay Sylvester, szabadkai születésû Grammy Díjas zeneszerzõ ajánlotta fel szerzeményét, amelyhez Szomor György írt szöveget, és tizennégy kiváló mûvész pedig vállalta, hogy hangját adja hozzá. A dal fõ üzenete, hogy a
bajban sosem vagyunk egyedül, hiszen az összefogás erejével bármilyen akadály leküzdhetõ.
A dalt, illetve a dalból készült videoklipet augusztus 10-tõl több tévécsatorna és rádió sugározza egy jótékonysági adománygyûjtés keretében. A dalhoz a 1749-es segélyvonal kapcsolódik, minden egyes
telefonáló vagy sms küldõ 200 forinttal járul hozzá az árvízkárosultak
megsegítéséhez. A 1749-es szám a telekommunikációs cégek (Invitel,
UPC, T-Home, Telenor, T- Mobile, Vodafone) jóvoltából bármely hálózatról elérhetõ.
A Magyar Kormány a beérkezõ felajánlásokat a Katolikus Karitász,
a Magyar Baptista Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt közremûködésével juttatja el a bajbajutottakhoz.
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övõ év áprilisáig fellélegezhetnek azok a családok,
akiket az utcára kerülés veszélye fenyeget, mert
önhibájukon kívül nem tudják fizetni törlesztõrészleteiket, például mert elvesztették munkájukat, vagy
a törlesztõrészleteik jóval magasabbak lettek. Gyors
megoldásként az országgyûlés 2011. április 15-ig
meghosszabbította a kilakoltatási moratóriumot.
Tény, hogy ez átmenetileg jelent megoldást a problémákra, azonban a kormány célja, hogy kidolgozzon
egy hatékony adósságkezelési rendszert, mely képes
kivezetni az eladósodott családokat abból a hitelcsapdából, melybe önhibájukon kívül estek.
A további ilyen helyzetek elkerülése érdekében a
kormány megtiltotta a jelzálog alapú devizakölcsönök folyósítását, így már csak forintalapú hitelt lehet
felvenni a lakásokra.
Októberben pedig az Országgyûlés elé kerül a
Nemzeti Eszközkezelõ Társaság létrehozásáról szóló
törvény, amely segíteni fog a bajbajutott devizahiteleseknek.
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SMS jön, ha kész az okmány

Folytatódik a csatornaépítés

Július közepétõl lehetõség van rá, hogy emailben vagy SMS-ben, esetleg mindkettõben automatikus értesítést kapjon az ügyfél,
ha az általa igényelt okmány - személyigazolvány, útlevél, jogosítvány - elkészült és átvehetõ az okmányirodában.
Ha valaki az okmány postai megküldését
kéri, értesítést kap a postázás idõpontjáról.
Az e-mailes vagy SMS értesítéshez meg kell
adni az e-mail címét és/vagy mobil elérhetõséget
az okmány igénylésekor az okmányirodában.
Továbbra is marad, a már eddig is
bevált szolgáltatás, ennek keretében az ügyfélkapuval rendelkezõk elektronikus értesítést
kapnak okmányaik lejárati idejérõl. A figyelmeztetõ e-mailt három alkalommal, az érvényességi idõ lejárta elõtt 2 hónappal (útlevél
esetén 6 hónappal), majd 1 hónappal és végül
a lejárat napján kapják meg az érintettek kártyaformátumú személyigazolványuk és jogosítványuk, útlevelük valamint gépjármû forgalmi engedélyük vonatkozásában.

A csatornaépítések következõ ütemeként augusztus közepén elkezdõdött a IX. kerületi Thaly Kálmán utcában,
valamint a Szigony utcában
készülõ szakasz összekötése.
A kivitelezés elején, az érintett utcák között, az Üllõi
úton mintegy ötven méteres
szakaszon lezárták a két belsõ sávot, ezért mindkét
irányban csak a szélsõk használhatók. Ezt követõen, a
Thaly Kálmán és az Üllõi út,
valamint a Szigony utca és
az Üllõi út találkozásánál
zárják le az Üllõi utat az útpálya közepéig, emiatt sávelhúzásokra és forgalomelterelésre lehet számítani. A munkálatok a tervek szerint szeptember végéig tartanak.
Hasonlóképp, az elsõ õszi
hónap végére készülnek el a
csatornafektetéssel a Baross
utcában. Itt, az eddigi két kivitelezési helyszín, a Losonci
tér és a Kálvária tér között is
megkezdõdik az építés.
15

ISKOLA

Új év, új remények
Változásokkal kezdõdik a tanév
felszerelés, tornaruha, meganyAz új, nemzeti kormány két hónap alatt felszámolta az nyi más. Lapunk, miután megegykori oktatási miniszterek, Magyar Bálint és Hiller Ist- kérdezte a szülõket, pedagóguván liberális újításait, így a korábban megszokott rend- sokat, a válaszokból kiderült, ha
ben, sõt egyes területeken némi szigorítással kezdik ügyesen spórolnak egy gyerszeptemberi tanulmányaikat a diákok.
mek esetén 40.000 forintból
megúszható a tanévkezdés. A
családok mindennapjait ezen kívül és az elmúlt években a sokat
szidott oktatáspolitika is nehezítette. A Gyurcsány- és Bajnaikormány ténykedése alatt, töredékére faragták az iskolakezdést megkönnyítõ támogatásokat. Elsõként az augusztusi
dupla családi pótlékot törölték
el, majd drasztikusan szûkítették az ingyenes tankönyvre jogosultak körét, így az egyedülálló szülõknek ma már nem jár
alanyi jogon a támogatás. Az
elõzõ kormány, búcsúévében
erre még rátett egy lapáttal, mikor is döntött az iskolakezdési
Nem lehet
gimnazisták és a szakközépis- támogatás megadóztatásáról.
a tanárt verni
kolások 43 ezerrel lettek keveIsmét lesz ötös,
Az új országgyûlés elsõ intézke- sebben. Budapesten 2002 és
de bukni is lehet
dései között szigorította a taná- 2006 között 30 százalékkal keverok elleni erõszakért kiszabható sebb középiskolás diák iratko- Hoffmann Rózsa oktatási állambüntetést. A közfeladatot ellátó zott be az oktatási intézmények- titkár javaslatát megszavazva,
személy –ilyen a pedagógus- sé- be, és a következõ három évben szeptembertõl gyökeresen válrelmére elkövetett erõszak bün- is további létszámcsökkenésre tozik az iskolai élet mind a diákok, mind a tanárok számára.
tetése a korábban megszokott 0- számítanak.
3 év helyett, ma már 1 évtõl 5
Szeptember 1-jén, közel 1,3 Az új tanévben többéves tilalom
évig terjed. Azaz, érdemes min- millió diák kezdi meg tanulmá- után, újra osztályismétlésre ködenkinek tudni, nincs többé nyait. Az óvodásokkal együtt telezhetõ az a diák, aki nem telolyan, hogy bárki, minden kö- több mint 1,6 millióan baktatnak jesíti a minimális követelményevetkezmény nélkül bántalmaz- majd reggelente valamelyik ket. Az elsõ évfolyamon csak hizon egy pedagógust. „Amit elsõ közoktatási intézménybe. Jó- ányzás miatt, de a második év
lépcsõként megérdemel egy ta- zsefvárosban hét általános isko- végétõl kezdve tanulmányi
nár: a tisztelet és védelem. Azt la és egy mûvelõdési központ- eredmények alapján is elrendelhiszem a Magyar Országgyûlés, ban mûködõ általános iskola heti a tantestület az osztályisrégi mulasztását törlesztette várja tanítványait. Az elõttünk métlést. Ellene a szülõ nem
ezen intézkedésével.” – mondta álló tanévben 2881 gyermek emelhet vétót. A tanárnak ismét
lapuknak dr. Kocsis Máté, aki kezdi meg tanulmányait ezen joga és feladata osztámaga is részt vett az új jogsza- intézményekben– tudta meg la- lyozni, ugyancsak a
bály kidolgozásában.
punk, a Mûvelõdési Ügyosztály második osztály végétõl. Az elfogadott
munkatársaitól.
Nem lesznek
törvénymódosítás
Minden kezdet
iskolabezárások
szerint, a jövõben az
nehéz…
Idén nem lesznek iskolabezáráiskolák maguk döntik
sok (továbbá nem vonnak ösz- A szülõk általában az utolsó he- el, hogy az utóbbi
sze általános- és középiskolákat tekben vásárolnak és csak a tan- években használt szöBudapesten), valamint pedagó- könyvcsomagra költenek egy veges értékelést vagy
gus elbocsátásokra sem kerül tízezrest. Ennyi a szükséges mi- a hagyományos módsor. Pedig a diákok létszáma to- nimum, azaz ennyi a legfonto- szert használják. A
vább csökken csak úgy a fõvá- sabb tankönyvek átlagára az ál- szöveges értékelést
rosban, mint országszerte. Az talános iskolában. (Forrás: Nem- választó iskoláknak
elmúlt tíz évben „eltûnt” 170 zeti Erõforrás Minisztérium.) csak abban az esetben
ezer általános iskolás, míg a Ezen kívül, kell még iskolatáska, kell átváltaniuk a sza16

vakat osztályzatra, ha a gyermek iskolát vált, és a szülõ ezt
kéri, vagy olyan helyen tanul tovább, ahol szükség van az alsó
tagozatos érdemjegyekre.

Hillerrel együtt oda
a gender
Mint ahogy lapunkban korábban beszámoltunk róla, szeptembertõl tervezték megvalósítani az óvodákban azt az új
módszert, mely alapján kerülni
kellett volna a fiúk és lányok
identitást erõsítõ nevelését. Az új
kormány törölte ezt a sokak által
bírált, mások által megmosolygott passzust az óvodai alapprogramból. Így, életszerûen továbbra is babázhatnak a lányok
és focizhatnak a fiúk, a nélkül,
hogy ezért az óvónõket felelõsségre vonnák. Korábban az ügyben több szakértõ állította, hogy
ez a liberálisnak nevezett intézkedés támadja a család intézményét, sõt a nemek megkülönböztetésének elhagyásával annak
tudatos szétverésére törekedett.

Határidõk:
Érdemes feljegyezni: az új tanév
szeptember elsején kezdõdik, és
június 15-ig tart. Az õszi szünet
kezdete október 30. míg a pihenés utolsó napja november 7. A
téli szünet december 22–tõl, január 2-ig, a tavaszi szünet április 21-tõl 26-ig, míg a jövõ nyári
szünet június 16-tól augusztus
31-ig tart. Az elsõ félév szorgalmi idõszaka január 14-én zárul,
a bizonyítványokat legkésõbb
január 21-én kell kiosztani. Az
írásbeli érettségi vizsgákat május 2. és 23. között tartják, június
2. és 8. között az emelt szintû, június 14. és 28. között pedig a középszintû szóbeli vizsgákra kerülhet sor.
Vigh Mihály

ISKOLA
A kézmûves szakmák becsületéért

Ifjú szakemberek a Dugonics utcából
A
Dugonics utcai szakmunkásképzõ
iskola szinte a lehetetlenre vállalkozott. Szakmák feltámasztását,
ifjú szakmunkások képzését, életbe-indítását vállalta, miközben az az „emberanyag”, amibõl meríthetett, a rendszerváltás legnagyobb veszteseibõl adódott. Sikertelenségbõl, kudarcélményekbõl táplálkozott, zilált, és szétesett családok kallódó gyerekeibõl tevõdött össze, akikben a
rend tagadása, az engedetlenség volt a közös. A Dugonics ott kellett kezdje, ahol a
gyerekek iskolái rendre feladták, a szakmunkásképzés elsõ leckéje az írás - olvasás megtanulása lett. Mindezt Kozma
László igazgatótól és az iskola vezérkarától tudom meg, akik a nyár derekán is a
beiskolázás részmunkáival foglalatoskodnak.

A Pályakezdõ Fiatalok Esély Alapítványa fenntartásában mûködõ Esély Kövessi
Erzsébet Szakképzõ Iskola és Gimnázium
1990 óta nappali képzésben oktatja-neveli
azt a tanuló-társadalmat, amely feltehetõen az a munkás-generáció lesz, mely az
iszonyú rést, hiányt majd feloldja. Csendben, különösebb PR tevékenység nélkül
dolgozik az iskola, ki az, aki tudná Pesten,
hogy majd nyolcszáz gyerek tanulja itt a
hiányszakmák titkait. A nyolcszázból kétszáz józsefvárosi. Õk „otthonról”, József-

városból, a többiek vidékrõl, ingázással
járnak a Dugonics utcába. Kozma László
szavai szerint komplexebb lett a tanításnevelés munkája, mert általános iskola és
gimnázium is szervezõdött az intézményre, így „lejjebbrõl” meríthetnek, és a legkiválóbbak maradhatnak a jól ismert falak
között. A beiskolázás itt éves program, augusztus derekán vagyunk, s egyre csak
jönnek, most éppen festõ-mázoló szakmára jelentkezik három tanuló.
A Dugonics, jelenleg szakács, pincér, bútorasztalos, nõi szabó, számítógép-szerelõ, számítógép karbantartó, virágkötõ, berendezõ, virág- mûvészi alkotások. Okkal vesznek részt
kereskedõ, kosárfonó, fonottbútor-készítõ szõ- minden augusztusban, a Várban megrennyegszövõ élelmiszer és vegyiáru-eladó szako- dezett „ Mesterségek Ünnepe” kiállításain.
kon képez.
A Dugonicson nem múlik a kézmûves
A Dugonics tanmenetében számos szakmák megbecsültségének új korszaka.
olyasmi található, ami más iskolákban
H.I.
nem. Létezik Felzárkóztató évfolyam, Nyílt napok: csütörtökönként, elõzetes beDobbantó program és Szakközépiskolai jelentkezéssel. Esély Kövessi Erzsébet
program is. A nyolcszáz tanuló fele ci- Szakképzõ Iskola és Gimnázium, 1089 Bp.
gány, õk is azokhoz sorolhatók, akiknek Dugonics u. 17-21 Tel.: 284-2662, 303-0317
életében még kevés sikerélmény adódott. Tucatnyi szakEz a riport tükrözi a riporter elfogultságát, hiszen
kör, sportkör, diákszervezet, algimnáziumi évei alatt három kézmûves szakma sekotóközösség jelenti a keretegédlevelét szerezte meg. Szülei - szembeszegülve a
ket, amelyekben elismertségkor általános szemléletével - nem úgy nevelték, hogy
hez, sikerhez jutnak azok, akik„édes fiam, ha nem tanulsz, beadlak inasnak!” hanek eddigi életében ez az élnem úgy, hogy ha jól tanulsz, megismerheted az aszmény ismeretlen volt. Sikeréltalos, a lakatos és a cipész szakmák titkait!”. A kézmény az is, hogy az iskola öszmûves szakmák becsülete, megítélése, vonzereje
töndíjakat is ad, most éppen a
gyorsabban változott, mint a társadalom, lám a leszobafestõ-mázoló szakosok
épülésnek is van sebessége. A szétzilálódott szaklegjobbjainak, õk a hiányszakmunkásképzés hazai rendszere megoldhatatlan hátmának minõsített foglalatosság
rányokat oltott az ipar, a kisipar, a szolgáltatóipar
elsõ, jól képzett generációjává
egészébe. Nagyítóval kell szakembert találni, üveges,
lesznek. A nyolcszáz, különbölakatos, szerelõ, és minden egyéb javító-szakmákzõ helyrõl és iskolából érkezett
hoz, nem beszélve a korábban hagyományként õrtanulóval, hatvan elhivatott pezött, sajátosan magyar kézmûves tevékenységek teldagógus foglalkozik. Az õ elsõ
jes megszûnésérõl. Az egyetemek pontszámairól és
feladatuk az egységes viselkefelvételi szisztémájáról közben nagy energiával vitatdéskultúra megteremtése.
kozott a társadalom.
Láttam az itt végzettek vizsgamunkáit. Elképesztõ színvonalú

Józsefvárosi Sportbemutató
j programmal bõvülnek az idei Józsefvárosi Napok rendezvényei. A
szeptember 10-12 között tartandó eseményen most elõször, Sportágbemutatót
is tartanak, amelynek keretében a kerületben mûködõ sportszervezetek kapnak
lehetõséget a bemutatkozásra. Zentai
Oszkár, kerületi Ifjúsági Sport és Turiz-

Ú

mus tanácsnok levélben kereste meg a
helyi szervezeteket, hogy csatlakozásra
bátorítsa õket. A Józsefvárosi Sportbemutató célja, hogy sportágválasztási lehetõséget biztosítson a kerületi fiatalok
számára. Minél többeknek szeretnének
ugyanis lehetõséget biztosítani arra,
hogy elérhetõ közelségben, a helyi sport-

szervezetek kínálata közül választva,
megfelelõ mozgáslehetõséget találjanak
maguknak. Éppen ezért fontos, hogy a
sportnapon széles legyen a kínálat. Az
eseményen a résztvevõ szervezetek az
Orczy-park nagyszínpadán kapnak lehetõséget az ingyenes, személyes bemutatkozásra.
A szervezõk a jelentkezéseket és az
esetlegesen felmerülõ kérdéseket az
info@orczypark.hu elektronikus levélcímen várják.
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SZABADIDÕ

1089 Budapest, Orczy út 1.
Telefon: 333-9501
Fax: 313-0298
E-mail: info@orczypark.hu
Honlap: www.orczypark.hu
Nyitva tartás: minden nap
6.00 – 22.00 óra között

Sportolási
lehetõségek
 Erdei futópálya
Ingyenesen használható minden
nap a nyitvatartási idõ alatt
 Labdarúgás
Internationale CDF – utánpótlás
labdarúgás
Edzések: Hétfõ – szerda – 16.00–
18.00 óra között és szombaton –

9.00–12.00 óra között
Az edzéseket Pindák László úr vezeti
 Infracsata
Stratégiai csapatjáték. Lehetõség
arra, hogy egy csapatban barátaiddal küzdjél mások ellen. Mindezt szabad levegõn, természetes
környezetben.
 Fitness
Sportolási lehetõség családias
hangulatban minden nap a Herkules Klubban. Szolárium – infra
szauna – büfé. További részletek:
www.herkulesklub.hu
Mûfüves labdarúgó-pálya bérelhetõ 9.000 Ft/óra összegért.
Mûanyag játékterû teniszpálya
bérelhetõ, 1.800 Ft/óra összegért.
A KRESZ Park használata ingyenes!

Tanfolyamok
 Tehetséggondozó tanoda
Várjuk a 8 év feletti gyerekeket,

Ünnepel Józsefváros
Idén is megrendezésre kerülnek a Józsefvárosi Napok szeptember 10-11-12-én, amelyre minden kedves érdeklõdõt sok
szeretettel várnak.
A Bárka Színház és az Orczy-park szervezésében számos
családi és gyermek program, színházi elõadás, komoly - és
könnyûzenei koncert színesíti szeptember második hétvégéjét. A három nap alatt bemutatkoznak a nyolcadik kerületi civil szervezetek és sportegyesületek is.
A színes kavalkádnak idén is az Orczy-park ad otthont, de
a Józsefvárosi Galéria újonnan induló múzeumpedagógiai
foglalkozásiban is betekintést nyerhetnek kicsik és nagyok
egyaránt, valamint állandó kiállítással várja látogatóit a Zászlómúzeum a Nap utcában.
A Fesztivál alatt vezetett Józsefvárosi túrák során a látogatók megismerhetik a városrész kulturális –és építészeti
örökségeit.
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akik kreatívak és képességeiket
szeretnék fejleszteni: Számítástechnika, angol-, táblajáték oktatás és kézmûves foglalkozások.
 Napfény TáncSport Egyesület
Gyermek és felnõtt társastánc
oktatás a kezdõtõl a versenytáncos szintig, továbbá salsa aerobik és pilates.
Hobbytánc felnõttek részére.
honlap: www.napfenytanc.hu
 Alakformáló, erõsítõ nõi torna
Minden pénteken 19.00–20.00
óra között, kizárólag hölgyek részére. Az elsõ alkalom ingyenes.
Helyszín: Orczy-park – Fõépület
– Földszinti Terem
Érdeklõdni lehet Puruczki Adriennél 70/637 7001 vagy E-mail:
adus@vipmail.hu
 Fotó tanfolyam
Fotótanfolyami felnõttképzés kezdõtõl a profi szintig.
 Anonim Alkoholisták
Közössége
Mindenki számára nyitott gyûlések vasárnaponként 11.00– 12.00
óra között.

Helyszín: Orczy-park – Fõépület –
Földszinti Terem
 Önismereti és személyiség
építõ csoport
Érettebb személyiség, jobb önismeret, több önbizalom, sikeresebb párkapcsolat.
A csoport a test és lélek együttmozgásával dolgozik.
Idõpont: kéthetente pénteken
17.30–21.30 óra között.
18 éven felüliek kérhetik felvételüket a csoportba.
A foglalkozást Nagy Márton pszichoterapeuta vezeti. További információ és jelentkezés:
nagy.marton2@chello.hu vagy telefonon: (1) 314 5944
Elérhetõségek:
Érdeklõdni lehet a programokkal
és tanfolyamokkal kapcsolatban
a rendezvényszervezõnél, terem- és sportpályabérléssel
kapcsolatban a parkigazgató-helyettesnél 9.00 – 16.00 óra között a 333-9501-es telefonszámon, vagy keressék fel honlapunkat: www.orczypark.hu

Az Orczy Csillagai

Július 30- án Ki mit tud? tehetségkutató versenyt rendeztek
az Orczy Park Nyári Táborában.
Kiss Mónika táborvezetõ összegzett:
„ Több mint 90 gyermekbõl 30-an jelentkeztek tánc, ének,
versmondás és egyéb kategóriákban. Öröm volt látni, hogy a
gyerekek milyen izgalommal készültek az egyes produkciókra. Többek közt halhattunk verseket, egy különleges vietnámi gyermekdalt, és néhány fülbemászó dallamot, amelyeket
ötletes táncprodukciók is színesítettek. A verseny zárószámaként a gyerekek egy összetartásról és elfogadásról szóló
dalt énekeltek el közösen, a tanáraikkal. Minden gyermeknek
szívbõl gratulálunk a produkciójához!”
Bár a Nyári Tábor augusztus 27-én zár, addig még színes
kulturális programokkal, kirándulással, mozi, múzeum és
könyvtárlátogatással telnek a gyermekek iskolakezdés elõtti
utolsó napjai.

PROGRAMAJÁNLÓ

Programajánló augusztus második felére
Evezõsélet a Dunán

„Egyenlõ esélyek” Napja

Augusztus 28-áig még megtekinthetõ a
Magyar Evezõs Szövetségnek a Budapest
Gyûjtemény közremûködésével létrehozott kiállítása a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Kisgalériájában. A szövetség
Hagyományõrzõ Bizottságának keretében, Kisfaludi Júlia régész és, természetesen, veterán evezõs sportoló gondozza az
emlékgyûjteményt, s õ készítette a tárlatot is. A kiállítás fényképek, kisnyomtatványok, plakátok és tárgyi emlékek segítségével nyújt színes körképet a sportág
több mint másfél évszázadnyi históriájáról. (Az elsõ hazai evezõsversenyt 1843.
március 19-én rendezték meg a Duna
Lánchíd feletti szakaszán, Széchenyi István kezdeményezésére, s az õ hajóin.) Ezt
az anyagot egészítették ki a könyvtár Budapest Gyûjteményének néhány ritka darabjával, egyesületi krónikákkal, illusztrált kottákkal és egyéb kiadványokkal. A
kiállítás hétköznap 13-20 óráig, szombaton 10-16 óráig látogatható a II. emeleti
Kisgalériában.
Cím: Szabó Ervin tér 1.

Ezzel a címmel szerveznek programot
szeptember 5-én a Vasúttörténeti Parkban, ahol a nehezítettséggel élõ és egészséges gyermekek számára szeretnék
megmutatni a mindennapok varázsát, az
elfogadás fontosságát. Játékos elõadásokkal, feladatokkal, kiállításokkal, szaktanácsadással, különbözõ egészségügyi
szûrésekkel várják a rendezvényre az ifjú
korosztályt. Egy új szemlélet létrejöttében
segítenek a résztvevõ orvosok, pedagógusok és elõadómûvészek, akik fontosnak tartják az integrált oktatás lehetõségét. A fellépõk között szerepel egyebek
között a Kolompos együttes, egy díjnyertes gyermek bûvész, a Hahota Gyermek
Színház, lesz mentõkutya bemutató,
sztárvendégnek pedig SP-t hívták. Játékos programokkal is várnak a szervezõk,
például kerekes székes akadálypályával,
játszóházzal, arcfestéssel, társasjáték-tervezõk bemutatójával, vetélkedõkkel.
Az „Egyenlõ esélyek” Napján ingyenesen
vehetnek részt az érdeklõdõk.
Cím: XIV., Tatai út 95.

Rendõrségi hírek

majd, a bevételt megszerezve, a helyszínrõl elmenekült. A férfit szintén a Bevetési
Fõosztály munkatársai fogták el a bolt közelében.
************
A bûnügyi régió munkatársai fogták el
azt a 20 éves férfit is, aki augusztus 4-én
éjszaka, a Baross utcánál elvette egy férfi
cigarettáját, majd az azt visszakövetelõ
sértettet bántalmazta. A támadót a Készenléti Rendõrség munkatársai a személyleírása alapján ismerték fel és körülbelül egy órával a bûncselekmény elkövetése után, a Baross utcában el is fogták

Erõszakos támadások
A kerületi kapitányság rendõrei vették
õrizetbe azt a két, 46 és 30 éves férfit, akiket erõszakos rablótámadással gyanúsítanak. Augusztus 6-án dél körül ugyanis az
Orczy út egyik lépcsõháznál késsel megfenyegettek és bántalmaztak egy 29 éves
férfit, majd övtáskáját, valamint mobiltelefonját el akarták venni tõle. A sértett ellenállt és elfutott a támadás helyszínérõl,
ám az elkövetõk az Orczy térnél utolérték
és ismét bántalmazták. A támadókat a
BRFK Bevetési Fõosztályának munkatársai fél egy körül, az Orczy-térnél fogták el.
************
A BRFK Belvárosi Bûnügyi Régiója vett
õrizetbe és indított eljárást egy 37 éves férfi ellen, aki augusztus 5-én délután a Kõbányai út egyik élelmiszer üzletében fenyegette meg késsel az egyik ott dolgozót,

Külföldiek õrizetben
A kerületi rendõrkapitányság munkatársai õrizetbe vettek és eljárást indítottak
egy 19 éves külföldi férfi ellen, akit azzal
gyanúsítanak, hogy augusztus 10-én egy,
a Práter utcában parkoló gépkocsi motorháztetejére felmászott, majd levizelte azt.
A szabálytalanul pisilõt, „megkönnyeb-

Tárlatvezetések
a Nemzetiben
Érdekes programokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel várta a nyáron az érdeklõdõket a Magyar Nemzeti Múzeum, hûs
falai közé. Heti egy alkalommal, szombaton délelõtt 11-kor indultak a csoportok
az elõcsarnokból a kulturális barangolásra. Az utolsó augusztusi szombaton, 28án azonban még tartanak egy tárlatvezetést, Amirõl a magyar évszázadok mesélnek címmel. A részletekrõl tájékoztatást
adnak keddtõl vasárnapig 10 és 18 óra
között a múzeum elõcsarnokában, valamint a 327-77-73-as telefonszámon, illetve
elektronikus levélben, a tarlatv@hnm.hu
címen.
Cím: Múzeum krt. 14-16.

Idõlendítõ
Koncz Gábor Idõlendítõ címû kiállításának megnyitójára invitál a Vasas Mûvészegyüttes Alapítvány szeptember 9ére, csütörtök délután öt órára. A Mini
Galériájukban rendezett tárlat ezt követõen október 2-áig hétköznapokon reggel 9
és este 8 óra között, szombatonként pedig
9-13 óráig tekinthetõ meg.
Cím: Kõfaragó utca 12. I. emelet

bülése” után pár perccel, a rendõrök az
utcában elfogták.
************
A helyi rendõrök augusztus 10-én õrizetbe vettek egy másik, 34 éves külföldi férfit
is; õ a Pesti Központi Kerületi Bíróság
végzésében meghatározott házi õrizet
szabályait szegte meg. A férfit a rendõrök
a Baross utcában fogták el.

Sikeres elfogások
A kerületi kapitányság munkatársai augusztus 6-án õrizetbe vettek egy 29 éves
férfit, mert ellene a Dunakeszi Városi Bíróság - lopás miatt - elfogatóparancsot
adott ki.A keresett személyt a József körúton fogták el.
************
A helyi rendõrök vették õrizetbe azt a 22
éves férfit is, aki ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság adott ki elfogatóparancsot
garázdaság miatt. Õt a Kiss József utcában
találták meg.
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MOZAIK
Hályogsebészeti világújítás

S z ö s s z e n e t

A világon elsõként Magyarországon, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikáján alkalmaznak elõször egy
új hályogsebészeti eljárást.
Az úgynevezett femtolézeres operáció során a szuperfinom lézersugár útját számítógép vezérli, így a kézzel végzett mûtétekhez képest jóval pontosabb vágásokat tudnak ejteni az orvosok a szemben. A korábbi sebnagyság is csökken, 6-10 milliméterrõl kettõre. Ennek
köszönhetõen gyorsabb a sebgyógyulás, valamint kisebb a fertõzésveszély. A pontosság miatt pedig több
esetben érhetõ el javulás vagy éppen teljes látás-rehabilitáció.
Hazánkban évente körülbelül 60 000 hályogmûtétet
végeznek. Az új módszerrel, dr. Nagy Zoltán Zsolt, a
SE Szemészeti Klinikája igazgatóhelyettesének vezetésével, eddig 250 operációt hajtottak végre.
Ez az eljárás Magyarországon érhetõ el elõször, az
Amerikai Egyesült Államokban hivatalosan õsztõl vezetik majd be. A hazai elõny annak köszönhetõ, hogy a
módszer kifejlesztésében számos magyar, nemzetközileg is elismert kutató vett részt az elmúlt két évben, s a
legfontosabb klinikai vizsgálatok is nálunk történtek.

Aranyérmek
és mellékhatásai
Úszó azért nem lettem, mert pocsék vízfekvésem mellett, gyenge kezdés
után rendre visszaestem. Zsoké meg azért nem, mert száz kilométeres körzetben nem akadt szabad ló a közelemben, csak Bak Pali szódás, Manci nevû lova, „aki” ügyet se vetett rá, hogy szõrén megültem, majd amikor vakarózott, leestem róla.
Mindez akkor jutott eszembe, amikor a 32 fokos dögmelegben úszócsapatunkat néztem a tévében. Én abba is majd belehaltam, hogy negyedóránkét
a tus alá vonszoljam magam, õk meg fittyet hányva minden elõítéletnek,
mármint hogy kis nemzet, kis sport, világválság, üvegházhatás és szponzorhiány, sorra nyerték a versenyeket.
Elemeztem az érzéseimet, s a teljes csõdbe torkolltam. Irigyeltem õket, fiainkat, lányainkat, elképzeltem milyen lehet, amikor így és ennyire szeret,
ünnepel a publikum, aztán eszembe jutott, hogy micsoda tûrés, monotónia,
lemondás és áldozat éveken át faltól-falig kalimpálni, s egyszeribe nem irigyeltem, inkább megcsodáltam õket. Kemény ár az aranyakért.
Estére Owerdózra váltottam. Olyan nap volt, hogy jó volt magyarnak
lenni. Lefekvés elõtt újra rám tört a gond, hogy ha újrakezdhetném, úszó legyek, vagy zsoké. Sajnos az úszók már mindent elhappoltak elõlem. A zsoké
is. Marad az, hogy vagy versenyló legyek, vagy semmi.
Két rokon vonásunk máris akad. Egy éven át, én is sántítottam, s a karámba-terelést ugyanúgy nehezen tûröm, mint a csodaló. A munkahelyemre viszont tegnap 30 méterrel hamarabb értem be, mint a mezõny, Owerdózmódra. Vannak, akik nagy jövõt jósolnak nekem. Igaz, õk mind kezelés alatt
állnak. De az úszás Európa-bajnoksága után boldogabb magyar lettem.
Köszönet érte!
H.

KÖVESD A BIBLIÁT!
A „KÖVESD A BIBLIÁT” egy izgalmas kezdeményezés,
ami Önt a Biblia olvasására készteti.
Egy hatalmas utazó Biblia 2008-ban föld körüli útjára indult
a Fülöp-szigetekrõl. A Biblia 66 könyve 66 különbözõ nyelven íródott,
közte Ámós próféta könyve magyarul.
Kövesd a Bibliát! - szól a felhívás, ami nem csak az utazó Biblia nyomon
követésére szólít, hanem, hogy életünk zsinórmértékévé váljon.
A Biblia 2010. szeptember 4.-én, Budapest-Józsefvárosba érkezik
egy ünnepség keretében.
Szombaton fél 11-tõl a Práter utca 12-ben lévõ Adventista Gyülekezetben
állítjuk ki, majd 11 órára átvisszük az Apáczai Kiadóba (József krt. 63.),
ahol különbözõ felekezetek lelkészei a Bibliáról tartanak elõadást.
HA ÖN SZERETNE EGY BIBLIÁT, MOST INGYEN HOZZÁJUTHAT!
Szeretettel várjuk szeptember 4-én 10.30-ra a Práter utca 12 sz. alá
(A Práter utcai iskolával szemben)!
Az UTAZÓ BIBLIA szeptember 4-10-ig, az Apáczai kiadóban - nyitvatartási idõbenmegtekinthetõ.
Érdeklõdni lehet Simon László lelkipásztornál – Tel.: 0630 6643282
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OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

Aszalt paradicsom
Dezodorunk
em könnyû rátalálni a
nekünk megfelelõ készítményre. Az izzadás a
szervezet védekezõ reakciója, tehát teljesen természetes. Nemcsak a nagy meleg,
de stresszes helyzetek is
okozhatnak kellemetlen verejtékezést. Az izzadás, s az
ezzel együtt járó szag nagyon zavaró lehet, ezt kell
megelõznie egy jó dezodornak. Soha ne illat alapján válasszunk, arról inkább a parfüm gondoskodjon. A spray
nem túl gazdaságos, hisz
nagy része a levegõben landol a bõrünk helyett. A stift
vagy krémes változat kifizetõdõbb. Az sem mindegy,
hogy napjában hányszor
kell használnunk, ezért 24
órás hatékonyságút válaszszunk. Ha a verejtékezés a
normálisnál több, érdemes
patikákban kapható szereket kipróbálni, vagy bõrgyógyász segítségét kérni.

N

megaszalódik, ha folyamatosan süt a nap. Nagyon finom
így is, de üvegben jó szorosan
rakva, olívaolajjal felöntve különlegesebb. Ízesítésül rakhatunk hozzá kakukkfüvet, rozmaringot és félbevágott fokhagymákat. A hûtõben két hét
alatt ízei tökéletesen összeérnek. Mennyei csemege salátákba, tésztákra, szószokba.
Milyen jó lesz ezt eszegetni a
téli hónapokban!

zt az egyszerû ötletet
anyukámtól kaptam, aki
parányi erkélyén aszal mindent, ami ehetõ. Talán még
nincs késõ hozzá, hisz hétágra
süt a nap. A félbevágott koktélparadicsomokat, (nekünk
ez izlett a legjobban) alaposan
besózzuk, majd kitesszük a
napra egy tálcára, a húsával
fölfelé. Két-három nap alatt

E

Fõzelékek sûrítése
ontos szerepet játszanak a
zöldségek az egészséges
táplálkozásunkban. Még kapunk frissen a piacon, most
együnk sokat belõlük! Elkészítésük egyszerû, gyors, s kiadósak, bár feltét nélkül az én
fiaim egy óra múlva éhesek!
Magyar szokás szerint rántással, habarással vagy lisztszórással sûrítünk, de ha saját
anyagával pürésítjük, ezek a
hagyományos módszerek kikerülhetõk. A megpárolt
zöldség egy részét botmixer-
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rel pépesítsük. Ezután ízlés rekeket is így szoktattuk pár
szerint tejfölt, joghurtot, kefírt hónaposan a fõzelékekhez!
adhatunk hozzá, s mindezt jól
Kiss Éva
összekeverjük a maradék fõzelékkel.
Azért, igazán, tejszínnel a legfinomabb! Szinte mindegyik fõzelékféle elkészítésénél alkalmazható. Ha a zöldséggel együtt 1-2 kisebb szem burgonyát fõzünk, amely
szétfõ, s egyszerûen
villával szétnyomjuk, jól sûrít. A gye-

Zöldborsóleves uszkai káposztával
– Vegyen egy szûk kiló zöldborsót Takácsné, és ültesse asztal köré
a család otthonlevõit. Pucoljon mindenki, azzal a roppantós módszerrel, amit még a nagyiéktól tanultunk, s meglátja hamar tere-fere
is kerekedik a leves elõkészületeibõl. Beszélget a család. Már ezért is
megérte. Amúgy meg 2-3 sárgarépa, egy nagyobb petrezselyemgyökér, egy evõkanál olvasztott zsír, egy evõkanál liszt, petrezselyem
zöldje és só még ami kell hozzá. Ami a nagyi receptjébõl még megszívlelendõ, hogy nem csak a kifejtett borsót, de a megmosott héját
is meg kell fõzni, liternyi víz elég hozzá. A zöldségeket megtisztítja,
felkockázza, és a zsíron lepirítja, majd kevés vízzel felrottyantja és
hozzáönti a borsóhéjból fõtt levet, végül belepergeti a zöldborsót.
Megszórja apróra vágott petrezselyemmel, és készre fõzi. Sózza, és
ha nagyon meg akarja adni a módját, csipetkét fõz bele.
Az uszkai káposztának az a nevezetessége, hogy nyáron tálalják,
és a világért be nem rántják. Uszka amúgy egy szabolcsi falu, a recept onnan, illetve a nagyi kapcsos könyvébõl való. Két fej új káposzta, 3 csokor kapor, egy szál füstölt kolbász, 25 deka füstölt tar-

ja, fél kiló darált hús, 20 deka rizs, két-három paradicsom, egy tojás, és egy evõkanál paradicsompüré a
hozzávaló.
A káposztát megmeríti lobogó forró vízben, a felsõ levelei így szépen lefejthetõk. A vastag ereit levágjuk,
majd a darált húsból a rizzsel, sóval, töltött leveleket készítünk, olyan tíz gölödin kerekedik belõle. A megmaradt
káposztát nagyobb kockákra vagdaljuk, és rétegezve egy
nagyobb lábas alján a felszeletelt tarjával indítunk, a töltelékeket a kolbászdarabkák kíséretével rétegekbe rakjuk. Meglocsoljuk a paradicsompürével elkevert sózott
vízzel, felkarikázzuk a paradicsomokat is, hogy a lé éppen lepje el a rakományt. Tetejére a kaporcsokrok, és
egy óra alatt megfõ az egész
Ez az ebéd az illatok nemes orgiája. Már a borsóleves
is a héja fõztje miatt, a káposzta leve meg elmondhatatlanul finom, és zamatos. Tejföllel, friss kenyérrel tálalja.
Ha dicsérik, ne szerénykedjen, mondja azt, hogy ez is
a magyar világörökség része.
H.I.

RECEPT

Fõzzünk, vagy hideget együnk?
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RÖVIDZÁRLAT
Magyarok cselekedetei
Nyaralás 2010
ég három nap, és végre vége a szabadságnak, mehetek vissza a melóba, hogy kipihenjem magam.
Pedig mennyire vágytam, vártam, áhítottam, hogy elnyújtózzam, kialudjam magam. A „telek”, a megörökölt,
az antivilágból ideköszönõ kiskert a kis faházával, elszalonnásodott laticeljével, évek óta a mennyország elõszobája volt. Most, a pokol tornáca. Lajos, a szomszéd,
ugyanis lehozta a sikítóját és
a kibontott vascsöveket itt darabolta
fel,
mert így nem
zavarta a pesti
szomszédokat.
Ödön, a pecás,
a csapágyhibás
fûnyírójával
még bérkaszálást is vállalt,
itt, a fülemtõl öt méterre, Garat Géza meg itt élezte a
láncfûrészét, aztán szívességbõl hét portán darabolta fel
a fahulladékot, olyan sivítás közepette, hogy párnába
fúrt fejjel is szétzilálta a dobhártyámat. A nyaralás
amúgy totális volt, egyik nap a saját szaftunkban fürödtünk annyira meleg volt, másnap vacogtunk, és az elõszobaszõnyeget is magunkra tekertük. Harmadnap kiöntött ürgékként ugráltunk az udvari budi tetején, negyedik nap pedig negyven kilométeres biciklitúrán próbáltunk szúnyogirtót vásárolni, de mindenhol azt mondták, hogy decemberre igazolták vissza a rendelést. Az
ötödik napon üzemelte be a szomszéd a benzinmotoros
áramfejlesztõjét, üres tankkal fél mázsa, és másfelet
eszik, és három villanykörtét és egy tévét mûködtet, de
olyan zajjal, hogy hiába ordítottam, meg se hallotta, mikor mondtam neki, hogy dögöljön meg a barkács-áramfejlesztõjével együtt. A hatodik napra készült el Horváték oldalmotoros halászladikja, három méterrel az ablakom alatt bakolták fel, és járatták naphosszat, hogy majd
üzembiztos legyen a Dunán, és nem szólhattam semmit,
mert egy ibrik halászlével befogták a számat, ami a kipufogó-gáztól már amúgy is tele volt. Egy másik testrészem
is tele volt, mert mire este elült a zajkavalkád, Kalmárék
három kisgyereke hozzáfogott a görkorcsolya-leckékhez, amit természetesen az én betonjárdámon teljesítettek, mert más barom nem akadt, aki járdát eszkábált harminc méteren. Aki nem ismerné, milyen zajt termel három pár görkörcsolya, nagyon kérem jöjjön el hozzám
hétvégére. Bizonyára üvöltve menekül, mint magam is a
hetedik napon, amit liturgiában merítkezett gyerekkorom törvényei szerint megszenteltem, azaz hazamenekültem.
Jövõre úgy nyaralok, hogy nem nyaralok.
H.I.
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VICC-MUSTRA
Kovács meghal, és
a mennyországi sétányon találkozik
egy emberrel.
– Kovács vagyok.
– Babják.
– Maga hogyan
halt meg Kovács úr?
– Megfagytam. És maga?
– Hazamentem, és éreztem,
hogy van valaki a lakásban, akivel megcsal a feleségem! Sehol
nem találtam, és úgy felidegesítettem magam, hogy infarktust
kaptam!
– Maga szerencsétlen! Ha benéz a hûtõládába, ma mindketten élnénk!
************
– És van valami elképzelésed
a nyaralásról?
– Minek?A feleségem megmondja hová, a fõnököm, hogy

mikor, a bankom
meg, hogy mennyi
idõre.
************
– Na és hogy érezted magad Afrikában? Hallom a kannibálok között is
megfordultál!
– Ó azok roppant barátságos
emberek! Mindjárt az elsõ napon ott akartak tartani ebédre!
************
– Kösöntyû tizedes!
– Parancs!
– Álljon a sor végére!
– De százados úr, ott már
vannak!
************
– Napi egy almával távol lehet tartani az orvost a háztól!
– Különösen, ha pontosan céloz az ember!

A gondolatok
vámmentesek
A strand az a hely, ahol a szépség revánsot vesz az okosságon.
A tanár az az embertípus, aki fokozatosan teszi magát fölöslegessé.
A pénzem kilencvenöt százalékát nõkre, és italra költöm. A
többit elherdálom.
Nem vagyok alkoholista, csak most
éppen májra gyúrok Vaze!
Ha végbeviszed a lehetetlent, a
fõnököd másnaptól a kötelmeid
közé írja.
Olyan szegény családban nõttem
fel, hogy, ha nem fiúnak születek,
nem is lett volna mivel játszanom!
Légy önmagad! Mindenki más
már foglalt!
Egyszer azt hittem, hogy tévedtem,
de tévedtem!
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REJTVÉNY
Megtoldott szavak

49. Váci nagyüzem. 50. Szándékozik. 52. Belépõjegy. 55. Majdnem
sok! 56. Antal Imre beceneve volt. 58. Víztömeg. 59. Mondabeli
beóciai hõs. 61. … an der Thaya; osztrák városka. 63. Erõskezû örmény uralkodó. 65. A kobalt vegyjele. 67. Csomót bont. 68. Az
azonos nevû tartomány székhelye Szicíliában. 71. Felsõ ruhadarab. 73. A bibliai Nátán férfinév eredetije. 74. Leonardo rejtelmes
mosolyáról híres festménye a párizsi Louvre-ban.

A rejtvény kilenc vízszintes meghatározására adott válaszhoz még egyegy betût hozzá kell tenni, így újabb értelmes szavak alakulnak ki. Ha
például Csónakot hajtunk vele meghatározásra az EVEZÕ szó kínálkozna megfejtésre, helyette a NEVEZÕ kerülne be. A plusz betûkbõl
Józsefváros pihenésre, kikapcsolódásra szolgáló intézményének neve
olvasható össze. Ezt kell beküldeni. Segítségül a megtoldott szavakhoz is
FÜGGÕLEGES: 1. Nem kibetûzhetõ, ákombákom /írás/. 2.
adunk meghatározást a beírás sorrendjében.
Grádicson közlekedik. 3. Spanyol építész, szobrász /Enrique/. 4.
Latin kettõs betû. 5. Numero, röv. 6. Az erbium vegyjele. 7. Recitativo /énekbeszéd/, röv. 8. Pocakja van, népiesen. 9. Ezévi. 10. A
mélybe. 11. Verejtékezik. 12. Nagy Konstantin szülõvárosa. 13.
Léo Delibes operája egy uralkodói kijelentésrõl. 16. Saulusból ez
lett a damaszkuszi úton. 19. Lusta. 23. Az argon vegyjele. 25. Század, röv. 27. Az alföld folyóirat szerkesztõje /Ferenc/. 30. Altatószer. 31. Békés megyei kisváros lakója. 33. Erõs külsõ behatás káros következménye. 35. A kén és az oxigén vegyjele. 38. Nem enged meg. 41. … avis; ritka madár. 42. Szódás szifonhoz is használatos. 44. Átnyújt, régiesen. 47. Utazik, németül /REISEN/. 48. Minutum. 51. Csinos, ízléses. 53. Óriáskígyó A dzsungel könyvében.
54. A tantál vegyjele. 57. Ön helyett közvetlenebb megszólítás. 60.
Éliás társának beceneve! 62. Egykori török tiszt. 64. Tifi Töfi Motorosok, röv. 66. A Volga mellékfolyója. 69. Viharban van! 70. Azonos magánhangzók. 72. Rangjelzõ elõtag.
A megtoldott szavak meghatározásai: 1. Évelõ vízinövény, mocsári hibiszkusz. 2. Vékony rések keletkeznek rajta. 3. Pest megyei község Váctól
nem messze. 4. Aki kap valamibõl, kissé régiesen. 5. Ami megmutatja,
merre kell menni. 6. Erõs keleti pálinka. 7. Magatartási szabályok összessége. 8. Magas fennsík a kazah-kirgiz határon. 9. Egyiptomi istenség.
VÍZSZINTES: 1. Hero társa Shakespeare darabjában. 8. ÕsréZábó Gyula
gi orosz monda. 14. Francia kubista festõ /Fernand, 1881-1955/.
15. Nagyon vágyakozik. 17. Virginia Press Assotiation; USA-beli
hírlapkiadó, röv. 18. Torz a közepén! 20. Kutya, Rómában! Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség
/CANE/ 21. Becézett Zsigmond. 22. Szabvány az USA-ban. 24. címére (1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: szepEstefele! 26. … Goswami; hindu filmszínész /UDITA/. 28. Kétes! tember 10. Június 29-ei rejtvényünk megfejtése: Dereng a kék29. Bányászatban a fejtést segítõ gép. 32. Hallgat a véleményére színû távol,/ ágak és törzsek érdes/ közén az ég kivilágol,/ a szél
/két szó/. 34. Hérosz. 36. A múlt idõ egyik jele. 37. Rest. 39. Kö- gyorsulva verdes. Nyerteseink: Patay Pálné, 1088 Rákóczi út 19.;
zépen volt! 40. Zémire és …, Alexander Zemlinsky operája Zorka László, 1082 Üllõi u. 46. A könyvjutalmat személyesen vehe/AZORE/. 42. A foszfor és az einsteinium vegyjele. 43. Teherán a tik át a szerkesztõségünkben.
fõvárosa. 45. Te és társaid. 46. Abba az irányba. 48. Például, röv.

LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM
ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
FELNÕTTOKTATÁSI TAGOZAT

HIRDESSEN
A JÓZSEFVÁROS ÚJSÁGBAN!

ÉRETTSÉGI NÉLKÜL NEM MEGY???
Munkát keres, de hiányzik az érettségi…?
Tovább tanulna, de nincs érettségije...?
Jöjjön a Leöveybe és érettségizzen!
• Esti-levelezõ tagozatunkon: hetente három délután.
• Bizonyos feltételek esetén a 4 éves tanulmányi idõ lerövidíthetõ!
(szakmunkás-bizonyítvány, már elvégzett középiskolai év,
jó tanulmányi eredmény)
Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola
Felnõttoktatási Tagozat
1096 Bp. Vendel u. 1. (a Klinikák metrómegállótól 5 perc)
Telefon: 216 0304, www.leovey.hu
B e i r a t k o z á s : augusztus 24., 25., 26. 14:00-17:00 óra között
Lépjen be az iskola kapuján,
hogy a munka világa is megnyíljon az Ön számára!

Hirdetésfelvétel a Szerkesztõségben
elõzetes telefonegyeztetés alapján:
Tóth Józsefné 210-4900,
vagy szerkesztoseg@jozsefvaros.hu
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HIRDETÉS

VJV Kft. VIII. Kálvária u. 22.
Telefon: 06-20-420-9508
Gyorsszolgálat, karbantartás

Apróhirdetés
66 nm-es önkormányzati lakásomat elcserélném kisebbre, vagy két kisebb önkormányzatira. Ráfizetek, minden megoldás érdekel.
Tel: 210-6330
Törpördög és Tinitündér – Tánc-Tanoda MÛVÉSZI TORNA BALETT ALAPOKKAL Idén is indul
kezdõ- és haladó csoport! 2,5 - 5,5 Törp-lányok
részére. Beiratkozás: 2010.augusztus 25-én
(szerdán) 16,00-17,30 Elõzetesen jelentkezõk
elõnyben. www.tanctanoda.hu Nóra néni: 06-20586-98-18
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A Bókay János Humán Kéttannyelvû Szakközépiskola szeretettel várja az érdeklõdõket a
VIII. kerület általános és középiskoláiból, akik
szeretnék kipróbálni a falmászás és az íjászat
élményét (8–20 éves korig).
Az iskolák a következõ e-mail címen
érdeklõdhetnek: bokay@bokay.sulinet.hu
Nincs megelégedve közös képviselõjével? Váltana? A Bonihome kft., az Ön közös képviselõje!
Társasházkezelés, közös képviselet, háztakarítás, karbantartás, ingatlanközvetítés. 24 órában
az Önök szolgálatában! 06-20/228-8322
Zugló Tallér utcában, 84 nm-es 11 lakásos társasházban lakás eladó. Cirkófûtés, 2 erkély, déli
fekvés, garázs. Tel: 06-20-9414-920

Elcserélném 65 nm-es, 2,5 szobás önkormányzati lakásom 1,5 szobásra. Ráfizetést kérek. Tel:
06-20-509-1626
Elcserélem 68 nm-es 2 szoba hall önkormányzati lakásom 1,5 szobás külön bejáratú komfortosra. Tel: 216-0686
Fogsorjavítás, készítés, alábélelés, gyorsan, precízen. Vécsei Julianna 06-20-230-3547, 06-1789-2859
Felemelkedési lehetõség családi vállalkozásban,
kitartó munkával. Kereskedelmi szervezés, jutalékfizetéssel. Tel: 06-20-445-8494
Burkoló-kõmûves, lakások, üzletek felújítását
vállalja 8. kerületi lakosoknak 10 % kedvezmény.
06-70-2876-225

