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Határozottabb fellépés Józsefvárosban
a bûnözõkkel szemben

ÖNKORMÁNYZAT

Józsefvárosba látogatott Budapest rendõrkapitánya
Kocsis: Brutális fellépésre van szükség a bûnözõkkel szemben
Kocsis Máté lapunknak elmondta, Józsefvárosban brutális fellépésre van szükség a közterületi bûnözés ellen. A polgármester
hangsúlyozta, minden rendõri erõt be fognak vetni, hogy visszaszorítsák a kerületben egyre inkább elhatalmasodó erõszakot és a
bûnözés számtalan fajtáját. Hozzátette: a kerületnek nagyon nagy
szüksége van arra, hogy kemény kézzel, példátlan módon összefogjunk a bûnözés és a bûnözõk ellen. Kocsis leszögezte: Józsefvárosban minden eszközt és feltételt biztosít az önkormányzat,
hogy el lehessen fojtani az erõszakot és a bûncselekményeket.

ocsis Máté meghívására
látogatott a kerületbe Tóth
Tamás rendõrezredes, Budapest rendõrkapitánya. A polgármesterrel folytatott megbe-
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szélésen a fõvárosi vezetõ Józsefváros bûnügyi helyzetérõl
tájékozódott. A kerület vezetõje beszámolt a Józsefvárosban
fellépõ számos bûnelkövetési

formáról és a VIII. kerületben
jelentkezõ rendõr-létszámhiányról is. Az elszaporodó bûncselekmények miatt az egyeztetés során Kocsis Máté több
rendõrt kért a VIII. kerületbe.
Ezen kívül jelezte Tóth Tamásnak azt is, hogy az egyre növekvõ bûnözés csökkentése ér-

dekében szeretné, ha szorosabb együttmûködést alakítanának ki a BRFK, illetve a józsefvárosi kapitányság között.
Kocsis Máté kiemelte: tisztában
van a rendõrség nehéz helyzetével, ezért polgármesterként is
mindent megtesz, hogy segítse
a szervezet munkáját.

Zajlik az elszámoltatás több ügyben
A Józsefvárost érintõ elszámoltatási ügyekrõl tartott megbeszélést Papcsák Ferenc elszámoltatásért felelõs kormánybiztos és Kocsis Máté, a VIII. kerület polgármestere
illetve fideszes országgyûlési képviselõje augusztus 23-án.
A két politikus a több órás megbeszélésen megvitatta a kerületet érintõ, folyamatban lévõ ügyek jelenlegi állását, és
újabb megoldandó problémák kivizsgálásról is döntöttek.
apcsák Ferenc, Kocsis Máté
meghívására érkezett Józsefvárosba, ahol közösen áttekintették azokat az ügyeket,
amelyek az elszámoltatások
kapcsán, elsõsorban földrajzi elhelyezkedésük miatt érintik a
VIII. kerületet is. A kormánybiztos a megbeszélésen beszámolt
a 4-es metró kerületi megállóit
érintõ vizsgálat állásáról – hiszen az új metróvonal négy
megállója Józsefvárosban épül.
Ezen kívül megvitatták az Erkel
Színház helyzetét, illetve a PPPkonstrukió kapcsán kialakult
visszásságokat. Papcsák beszámolt a korábban állami tulajdonban lévõ Köztársaság tér 27.
szám alatti ingatlan ügyének állásáról, amelyet a szomszédos
Köztársaság tér 26. szám alatti
épülettel, a volt MSZP székházzal együtt adtak el.
Kocsis Máté ezen kívül felvetette az Orczy park és a BKV közötti tisztázatlan ingatlan átadás
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vizsgálatának szükségességét,
mivel az, 56.000 négyzetméternyi kizárólagos állami tulajdont
érint. Az Orczy park közel fele,
körülbelül 6 milliárd forint értékû terület vélhetõen a tulajdonosok beleegyezése nélkül került a BKV tulajdonába. A VIII.
kerületi polgármester kezdemé- ígéretet tett, hogy a lehetõ legrö- szükséges dokumentumokat
nyezte az ügy kivizsgálását, és videbb idõn belül eljuttatja a Papcsák Ferencnek.

Átfogó vizsgálatok – elszámoltatás
A kormány több területen is átfogó vizsgálatokat indított és elszámoltatásba kezdett az
elõzõ kabinet döntései miatt. Papcsák Ferenc kormánybiztos az elszámoltatási és korrupcióellenes kormányzati feladatok összehangolásáért felelõs.
apcsák Ferenc elszámoltatási kormánybiztos az államot ért károkat vizsgálja több ügyben is. A
vizsgálatok kiterjednek a 2002 óta kötött állami cégek szerzõdéseire, amelyben 85 cég érintett.
Többek között vizsgálatot indított a Leader-program és a moszkvai kereskedelmi képviselet ingatlanának értékesítése ügyében, az MSZP székházának eladása, a MÁV Cargo szerzõdései, valamint
a Magyar Villamos Mûvek és a Wallis ügyei, a Dataplex adásvételi, a Mahart, valamint Simor András, a Magyar Nemzeti Bank elnökének ciprusi cégügyei kapcsán. A Papcsák Ferenc által vezetett
ötfõs testület várhatóan már novemberben le tud zárni néhány ügyet.
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Jutalom-nyaralás kiváló rendõröknek
Kiemelkedõ munkájuk elismeréseként
balatoni nyaralásban részesülnek Józsefváros rendõrei. Kocsis Máté polgármester a VIII. Kerületi Kapitányság
több mint egy tucat munkatársát jutalmazta háromnapos balatoni nyaralással. Rendõreink az önkormányzat káptalanfüredi nyaralójában pihenhetik ki
a józsefvárosi szolgálat csöppet sem
könnyû hétköznapjait.
kerület egyenruhásai, a számukra
létrehozott Kiemelkedõ Munkáért
Balatoni Jutalomüdülés elnevezésû program segítségével utazhatnak Káptalenfüredre, a Józsefvárosi Önkormányzat üdülõjébe.
A jutalmak ünnepélyes átadásán Kocsis
Máté a kerületi rendõrök munkáját megköszönve, elismerését fejezte ki azért is, hogy
nehéz hivatásuk mellett a kapitányság tagjai
kitartanak ebben a problémás kerületben. A
polgármester reméli, hogy rendõreinket továbbra is itt tudják marasztalni a kerületben,
amelyhez az önkormányzat a jövõben is le-
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hetõségeihez képest segítséget nyújt. „A
mindennapok hõsei önök, akik a magyar
rendõri állomány negyvenkétezer tagjával
együtt, az elmúlt években nem részesültek
kellõ elismerésben. Ebben változás lesz, or-

Szigorúbb büntetések
Mostantól elzárással büntethetõ az is,
aki húszezer forint alatti értékben követ el lopást, csalást, sikkasztást,
szándékos rongálást vagy hûtlen kezelést. Ugyanilyen büntetés jár magánlaksértésért, valótlan bejelentésért, valamint a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezetben való
részvételért, és nyilvános rendezvényen a szervezet egyenruhájának viseléséért.

õrizetbe vétel és a tettenérés szabályait is
tágítja. Például, a tettenérésre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha a
szabálysértés helyszínérõl elmenekült elkövetõt a rendõrség az elkövetéstõl számított 48 órán belül elfogja. A „háromcsapás” néven ismertté vált törvény lehetõvé

szágos és kerületi szinten egyaránt.” – hangsúlyozta Kocsis Máté. Még hozzátette: a jutalmak, amelyben részesültek, így nem csak
ajándék, hanem jelképes törlesztés is a
számtalan adósságért.

teszi, hogy a bûnismétlõk, az erõszakos
bûncselekményt elkövetõk szigorúbb
büntetést kapjanak. A harmadik bûncselekmény elkövetése után a büntetés felsõ
határát ugyanis megduplázzák, és
amennyiben ez eléri a húsz évet, automatikusan életfogytig tartó börtönbüntetést
von maga után.
A szigorú törvények mellett, felgyorsul
az igazszolgáltatás is, hogy a bûnözõk
mielõbb megkapják jogos büntetésüket.

kormány még júliusban nyújtotta be
azt a törvénycsomag-javaslatot,
amely a közbiztonság javítását célozza, s
amelyet Kocsis Máté is szorgalmazott. Az
országgyûlés július 22-én fogadta el a
szabálysértési törvénymódosítást, amelyet Schmitt Pál köztársasági elnök augusztus 11-én írt alá.
A módosítás szerint, az önkormányzatok által kiszabható szabálysértési pénzbírság összege harmincezer forintról ötvenezer forintra növekedett, de büntetésként akár harminc, többszöri elkövetõnél
45 napra el is lehet zárni a fiatalkorúakat,
a felnõttektõl elkülönítve. Magát a szabálysértési eljárást mostantól újra a rendõrség végzi a jegyzõ helyett. A törvény az
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KÖZTÉR

Gépkocsifeltörõk ellen is hatékony a zöld szám
olvajt fogtak a hétvégén Józsefvárosban, a folyamatosan mûködõ parkolási ügyeleti
szolgálatnak köszönhetõen. A
parkolási rendszer kerületi
üzemeltetése eddig sem volt
hasztalan, hisz Józsefvárost folyamatosan gyarapítja a bevétel. Az állandó jelleggel mûködõ zöld számról kiderült, még
a bûnüldözésben is hatékony.
A Józsefvárosi Rendészet
már korábban jelezte, a feladatkörébe tartozó valamennyi
ügyben, „mindennemû elvárásnak eleget tud tenni.” Most
kiderült, esetenként még azon
túl is. Mezõ János parkolási
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igazgató-helyettestõl megtudtuk, egy gyanús személyrõl érkezett lakossági panasz a 24
órán át elérhetõ zöld számra. A
jelzés után kollégájuk a helyszínre érve, visszatartotta a
gépkocsi feltörõt, a rendõrség
kiérkezéséig. Mióta a Józsefvárosi Önkormányzat saját kezébe vette a parkolási rendszer
üzemeltetését, a bevétel a kerületet gazdagítja, sõt az átállás
munkahelyeket teremtett. A
hétvégén kiderült, esetenként
még a bûnüldözésben is hatékony.
Zöld szám: 06(80) 204-618
(24 órában)

Távhõvita

Szanyi szerint a VIII. kerületi
panelházakban tetten érhetõ a
fideszes városvezetés felelõtlensége, miszerint a kormány nem
fordított elég figyelmet az energiatakarékossági programokra.
A kampányfõnök szerint az
MSZP az elmúlt két-három esztendõben már bizonyította,
hogy elkötelezett híve a távhõ
csökkentésnek.
Kocsis Máté közleményben
reagált a szocialista vádakra,
mely szerint a kerület jelenlegi
vezetése nem foglalkozott energiatakarékossági programokkal. Ezzel szemben az elmúlt
három év alatt a Józsefvárosi
Önkormányzat több mint 2 milliárd forintot költött különbözõ
energetikai-felújítási programokra - köztük a panelprog-

ramra is, amelynek köszönhetõen több ezer ember életkörülményei javultak és több tucat
intézmény rezsiszámlái lettek
alacsonyabbak.
Kocsis Máté, a közleményében hangsúlyozta: Szanyi Tibor
esetében még elnézi, hogy nem
ismeri Józsefváros helyzetét, de
Komássy esetében már szégyenletes és a józsefvárosiakra
nézve elgondolkodtató, hiszen
ezek szerint úgy jelöltette magát polgármesternek, hogy
nincs tisztában az elmúlt évek
történéseivel. A polgármester
hozzátette: mindez érthetõ, hiszen Komássyt csak politikai
karriervágya hajtotta a VIII. kerületbe 1-2 évvel ezelõtt, az önkormányzatnak pedig soha
nem volt tagja.

Sajtótájékoztató turnét rendezett az MSZP, melynek elsõ
állomása a Szigony utcai lakótelep volt. Szanyi Tibor, az
MSZP országgyûlési képviselõje és Komássy Ákos a
VIII. kerület szocialista polgármesterjelöltje a távhõemelés következményeirõl beszélt. Kocsis Máté a Fidesz
józsefvárosi polgármesterjelöltje közleményben reagált.
A szocialisták nyilatkozatáról elmondta: úgy tartottak
sajtótájékoztatót, hogy nem ismerik a tényeket.
zanyi Tibor a szocialisták
kampányfõnöke
szerint,
több városban, köztük Budapesten is a szolgáltatók kénytelenek
õszre felemelni a távhõ díjakat.
Ugyanakkor Szanyi tagadta
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Tarlós István, a Fidesz fõpolgármester-jelöltjének kijelentését,
miszerint az MSZP tájékozatlan
lenne a távhõ ügyében, hisz az
áremelés a fõvárosi közgyûlés
hatásköre.

Szigetelik a panelházak homlokzatát a Baross utcában

KÖZTÉR

Kétheti nagytakarítás
és Bérkocsis utcát, novemberben a Mikszáth tér környékét,
decemberben pedig a Népszínház utcát is kitakarítják.
Augusztus végén a Köztársaság teret és környékét tisztították meg, a téren 16 munkás dolgozott több munkagéppel, közel
3 órán keresztül. Ez alatt nem
csak a tér tisztult meg, hanem a
környezõ utcák is. A január óta

zeptembertõl már havonta
kétszer lesz nagytakarítás
Józsefváros különbözõ pontjain. Mint arról lapunk is folyamatosan beszámolt, a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Kft. korábban,
minden hónap utolsó péntekén
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a kerület egy-egy részén, alapos takarítást végzett. Mostantól viszont kéthetente tartanak
nagytakarítást.
A tervezett nagytakarításokon kívül szeptemberben a
Szigony utcai parkolót, októberben a Víg utcát, Tolnai utcát,

február 26: Losonci tér és környéke
március 26: Százados út
április 23: Horváth Mihály tér és környéke
május 28: Kálvária tér és környéke
június 25: Mátyás tér és környéke
július 30: Gutenberg tér és környéke
augusztus 13: Blaha Lujza tér és környéke
augusztus 27: Köztársaság tér és környéke
szeptember 10: Szigony utcai parkoló
szeptember 24: Golgota tér és környéke
október 15: Víg u. - Tolnai u. - Bérkocsis u.
október 29: Baross utca (Kálvária tér - Horváth Mihály tér )
november 12: Mikszáth tér és környéke
november 26: Baross utca (Horváth Mihály tér - Orczy tér )
december 17: Népszínház utca
december 31: Rákóczi út (Astoria - Baross tér közötti szakasz)

Lopják a kopogtatót
öbb józsefvárosi társasházban feltörték a postaládákat az ajánlószelvényekért. A Diószegi Sámuel és a Kõris utcából érkeztek elsõként a bejelentések, tudta meg lapunk a Polgármesteri Hivatal
Jegyzõi Titkárságán. Egyelõre azonban nem tudni pontosan hány
szelvényt vittek el, mert több panasz is érkezett. A feltörések ügyében rendõrségi feljelentést tettek.
Az ellopott ajánlószelvényekkel könnyû visszaélni, hiszen a választási irodáktól kapott borítékban az ajánlószelvények mellett, az
értesítõn szerepelnek a választó személyes adatai. Akitõl az ajánlószelvényt ellopják, egy alkalommal újat kérhet a helyi jegyzõtõl. Abban az esetben azonban, ha az ellopott ajánlást is felhasználják a jelöltajánlásnál, akkor - hiába a választópolgár akaratát tükrözõ, „valódi" ajánlás - az ellenõrzõrendszer jelzi, hogy egy választópolgár nevével két ajánlás érkezett, és így mindkét ajánlást érvénytelenítik.
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mûködõ program keretében eddig minden hónap utolsó péntek reggelén rendezték meg a takarítást. A Losonci tér, a Százados út, a Horváth Mihály tér,
Kálvária tér, Mátyás tér és Gutenberg tér kitakarítását követõen mostantól kétszer annyi alkalom lesz, amikor az általános takarításokon kívül nagytakarítást rendeznek.

PÁLYÁZAT HELYISÉGEK
BÉRLÉSÉRE
Budapest Józsefváros Önkormányzata és a megbízásából eljáró Rév8 Zrt. Az MNP.II. K.M.O.P 5.1.1.B
program keretében pályázatot hirdet
vállalkozások számára.
A pályázat célja: lakossági szolgáltatások bõvítése
Józsefváros Magdolna negyedében. A pályázatok beadási határideje: 2010. szeptember 13.
Az alábbi helyiségekben, a feltüntetett szolgáltatások ellátására várjuk a jelentkezõket!
Budapest, VIII. kerület
Erdélyi u. 10. fsz. . lakossági szolgáltatás
Szerdahelyi u. 11. fsz. lakossági szolgáltatás
A pályázati kiírás megtekinthetõ Budapest
Józsefváros Önkormányzatának Okmányügyi
Irodáján (1083 Baross u. 63-67), továbbá a Kesztyûgyár Közösségi Házban (1086 Mátyás tér 15.)
A pályázattal kapcsolatban további információt
lehet beszerezni Rév8 Zrt. 1084 Mátyás tér 15. sz.
alatti telephelyén (Kesztyûgyár Közösségi Ház), vagy
az alábbi elérhetõségen: czegledy-akos@rev8.hu.,
Tel.: (1) 788-1344.
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Ezerarcú Józsefváros
íz nemzetiséggel osztozhattak a magyarok
nemzeti ünnepén mindazok, akik augusztus 20-án kilátogattak az Orczy-parkba. A
látványos, tarka-barka népviseletek, a pergõ zene, tánc, a
felvonult népek életét, hagyományait bemutató standok,
ételkóstolók, vidám, mulatós
hangulatot teremtettek, s kiderült, görög-szlovák-roma-német-lengyel-román-örményruszin-bolgár, mind békésen
megfér, sõt jól érzi magát
együtt. Miként a többszáz fõs
közönség is, amelynek tagjai
közül is táncra perdültek, s az
sem zavart senkit, ha csárdást
jártak a nemzetiségi számokra.
Augusztus 20-a alkalmából a
Külsõ-Józsefvárosi Református
Egyházközség lelkésze, Kovács
Dávid áldotta meg Józsefváros
új kenyerét.
A nemzetiségi Napon ünnepi beszédet mondott Kocsis
Máté polgármester, aki államalapító Szent István királyunk
fontos üzenetére hívta fel a figyelmet: békében élni egymással. Mint mondta: „egy közös
mindenképpen van a kerületben élõ nemzetiségekben, még
pedig, hogy örömmel ápolják
és mutatják be nemzeti kultúrájukat. Mi pedig - éppen úgy,
mint a magyar néptáncot vagy
nótát - örömmel hallgatjuk,
nézzük õket. Mert Józsefváros
békében él együtt kisebbségeivel.” A kerület vezetõje emlékeztetett, hogy a Magyar Köz-
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A fesztiválon fellépett a szlovák Lipa Folklór Együttes, a
lengyel Polonez Táncegyüttes, a román Szitkó Family
Band, a Józsefvárosi Cigányzenekar, a ruszinok részérõl
Kedyk Anna, az örményektõl
a Trio Hangist, a német önkormányzattól a Lustige Musikanten, valamint a remek
hangulatot teremtõ és sikert
arató bolgár Mátrenyica Hagyományõrzõ Táncegyüttes
és a görög Ellinizmosz Táncegyesület. Az egésznapos
rendezvény zárásaként az
Ajde Braco zenekar szórakoztatta a közönséget.
társaság Országgyûlése új alkotmányon dolgozik, amelyben képviselõi mandátumokhoz juttatnák a nemzeti kisebbségeket. „A magam részérõl
minden erõmmel azon leszek,
hogy ez megvalósulhasson,
mert hiszem, hogy a Nemzeti
Együttmûködéshez ez szervesen hozzátartozik.” - hangsúlyozta Kocsis Máté

POLITIKAI HIRDETÉS
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FESZTIVÁL
Egy város kincsesládája

A Palotanegyed-fesztivál varázsa
„Felkutatni, megõrizni, tovább éltetni!”- ez lehetett a kimondott vagy kimondatlan gondolati vezérfonal, amely
mentén a palotanegyedi városrész csokorba rendezte
egyenként is csodás terecskéit, benyílóit, utcáit, történelmi helyeit, hogy azokon kulturális alkotásokat és könynyed, szórakoztató programokat mutasson be három napon át. A Palotanegyed Fesztivált, az Európa Belvárosa
Program keretében, két felvonásban, egyszer még a nyár
elején, illetve most augusztus 27-29. között tartották. A
cél nyilván az volt, hogy közkinccsé legyen a városrész
kulturális és szellemi öröksége, ma is lüktetõ közege.
mai lakók nem mágnások és fõrendiek, de rajongói a Palotanegyednek, melynek napjainkban már
európai híre lett. Kevesen vannak Budapesten, akik ne ismernék a Lõrincz-pap teret, a Mikszáth-teret, a Krúdy Gyula utcát, a Gutenberg tér, a Pollack
Mihály tér szépségeit, de akik a
mostani fesztivál programfüzete alapján sétává szervezték a
programjukat, újra elámulhattak e helyek hangulatán.
A Palotanegyed Fesztivál
kulturális kínálata igazán bõséges volt, a szervezõk minden
korosztályra gondoltak, igaz, a
programokba alaposan beleszólt az idõjárás. Lajkó Félix
koncertjére mégis megtelt a
Pollack Mihály tér rajongókkal,
s elõtte Lovasi András elõadása
is „teltházas” volt a Mikszáth
téren.
Mindhárom napon volt antik
könyvvásár, ahol fillérekért lehetett igazi kincsekre bukkanni.

A
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A gyerekeket folyamatosan várták a Krúdy utcában rendezett
kézmûves
foglalkozásokra,
hogy agyagozzanak, babát, karikadobót készítsenek, gyöngyöt
fûzzenek, nemezeljenek. Lehetett nagyméretû sakkon játszani,
s többféle kreatív társasjátékot is
kipróbálhattak az érdeklõdõk.
De külön gyermekprodukciók
is voltak a Mikszáth téri színpadon: egyebek között Gágogó
koncertet tartottak, szombat délután pedig a Kolompos együttes
zenéjére mozogtak együtt kicsik
és nagyok. Voltak más remek
muzsikusok, táncosok is, s a
programok zárásaként, a Bárka
Színház a Nemzeti Múzeum
kertjében adta elõ Arisztophanész: A béke címû komédiáját.
Az utolsó napon, augusztus
29-én, a Pollack Mihály téren Kocsis Máté polgármester búcsúzott a kétszer háromnapos fesztivál közönségétõl. Mint mondta,
az Európa Belvárosa program,
amit elindítottak, nem csak a 

FESZTIVÁL
Belsõ-Józsefváros gyönyörû utcáit, tereit kívánta felújítani, hanem újra élõvé akarja tenni azt a
szellemi, kulturális örökséget,
amit a Palotanegyed magában
hordoz. A polgármester reméli,
hogy azok, akik ellátogattak a

sokszínû rendezvényre ismét pozitív élményekkel gazdagodtak
nálunk, Józsefvárosban. Kocsis
Máté a rendezvény zárásakor
ígéretet tett, hogy a hagyományteremtõ szándékkal megrendezett Palotanegyed Fesztiválnak

lesz folytatása, így jövõ nyáron is
visszavárnak mindenkit a
Palotanegyedbe.
Az a többezer ember, aki vállalta az idõjárás meglepetéseit,
sok szép élménnyel gazdagodott. A Palotanegyed impozáns

fesztivállal tetézte az amúgy is
gazdag józsefvárosi kulturális
kínálatot, és új hagyományt teremtett. Sokszínû képet festett
az itt élõk világáról, az egymás
mellett élõ generációk kulturális
képérõl.
H.I - K.O.

Világtánc-fesztivál a kerületben
Idén elõször, szeptember 812. között nagyszabású tánceseményt tartanak Budapesten, amelynek egyik helyszíne a kerületi Casa de la
Música Kulturális Központ
lesz. A zenés mulatságokat
az Európa Kulturális Belvárosa Program keretében rendezik meg.
2010 legnagyobb nemzetközi
táncos rendezvényén Világbajnokságot, Európa-bajnokságot,
világkupát és ranglistaversenyeket is tartanak különbözõ táncnemekben. A programok helyszíne a Vas utca 16. szám alatti
Casa de la Música, valamint a
Sportmax Hegyvidék (Csörsz
utca 14-16.). A kerületi kultúrintézmény már nevével és latinamerikai hagyományaival is az
énekhez, tánchoz, fiesztahangulathoz kötõdik; a spanyol
Casa de la Música szó szerinti
magyar jelentése: A Zene Háza.
A hazai amatõr táncosélet
legjelentõsebb szereplõjeként
jegyzett Casa de la Músicát már
többször felkérték versenyek
szervezésére mérete miatt, s
mert 3000 regisztrált amatõr

táncossal is büszkélkedhetnek.
Céljuk, hogy a legnagyobb sztárok mellett, a hazai táncélet jeles
szereplõi is színpadra lépjenek,
s összemérhessék tudásukat. A
résztvevõ, eddig csak tévén keresztül szurkoló nézõknek pedig lehetõsége legyen élõben is
megismernie kedvencét.
A Világtáncfesztivál és workshop programsorozatra számos
külföldi ország jelentkezett be
versenyzõként vagy résztvevõként: Belgium, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Oroszország, Portugália,
Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia,
Ukrajna és Törökország képviselõit is várják az eseményre.
A Casa de la Músicában a
rendezvény ideje alatt napi 3 latintánc workshop lesz, valamint
minden délelõtt szakmai konferencia tánc-világbajnokokkal.
Az Európa Kulturális Belvárosa
Program látogatóinak ingyenes
tánctanítás, latin filmalkotások
és fieszta a nagyteremben, a
nap zárásaként pedig minden
este mulatság és össztánc.
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ISKOLA

Megkezdõdött a tanév
A kerület iskolái felvették a versenyt
A központi tanévnyitónak idén a Németh László Általános Iskola adott otthont, ahol Kocsis Máté köszöntötte a
pedagógusokat, az iskolásokat és a szülõket. A polgármester megnyitotta a 2010-2011-es tanévet, majd az ünnepség keretében „Józsefvárosi Törzsgárda oklevéllel”
jutalmazta 23 közalkalmazott munkáját.

„Egy szülõ mindig a legjobbat
akarja gyermekének, higgyék
el, Önök jól döntöttek, amikor
kerületi intézményt választtottak. A Józsefvárosi Önkormányzat politikai konszenzussal folyamatosan segíti és fejleszti a kerület iskoláit, ez így
lesz a jövõben is” - mondta Kocsis Máté polgármester, aki arról is szólt, nagy öröm, hogy
sokéves hiányt pótolva, a közelmúltban sportpályákat és
értékes tárgyeszközöket adhattak át az iskoláknak. „Higygyék el, itt jó helyen van gyermekük, a józsefvárosi intézmények megújultak, mára nálunk
is erõs az oktatás színvonala.
Azok a diákok, akik a kerület
iskoláiban lelkiismeretesen tanulnak, késõbb a középiskolában is megállják a helyüket.” A
kerület vezetõje emlékeztetett:
azt sem árt szem elõtt tartani,
hogy a gyermek idejének nagy
részét nem az iskolában tölti,
így sorsáért közös felelõsséggel tartozunk. Ünnepi beszédében Kocsis Máté a most elõször iskolapadba készülõket is
megszólította, arra kérve õket,
higgyék el, roppant izgalmas
dolog tanulni, felfedezni a vi10

lehetünk neki.” A mögöttünk
hagyott évekre visszatekintve,
a polgármester elmondta, hogy
sajnos, legfelsõ szinten az oktatási rendszerbõl éppen a rendszer hiányzott. Elõre tekintve
átláthatóbbá, értékelhetõbbé
válik az oktatás, mára új jogszabályok védik a pedagógust,
és újra egészséges versenyhelyzetet teremthet az osztályzás
lehetõsége.
Az ünnepség keretében a
polgármester 23 közalkalmazott hosszú éveken át tartó
szakmai, emberi helytállását
„Józsefvárosi Törzsgárda Oklevelekkel” jutalmazta. A tanévnyitó jó hírrel indult, mikor bejelentették, Udvarhely Tivadar
(a hollandiai Szent István Ala-

pítvány elnöke), az új tanévre
is meghirdette a Németh László Általános Iskola tanulóinak
szánt ösztöndíj-lehetõségeket.
Az ünnepség méltóságát az iskolai énekkar és a szavaló diákok mûsora ugyancsak emelték. Végül Kocsis Máté polgármester hivatalosan is megnyitotta a 2010/2011-es tanévet.
Vigh Mihály

lágot, másrészt tanulni kell, ha
jól szeretnénk élni, és tanulni
kell, ha biztonságban akarjuk
tudni a családot. A pedagógusokról szólva Kocsis Máté aláhúzta, becsüljük és tiszteljük
õket, egyrészt ma már minderre jogszabály kötelez. Hozzátette, „hiába érezzük úgy, néha
nap, hogy bosszantó a tanár,
öt-tíz év elteltével, mindig ráébredünk, hogy csak hálásak

Józsefvárosi Törzsgárda
Oklevélben részesült:
20 éves: Beck Judit (óvodapedagógus, Várunk
Rád Napközi Otthonos Óvoda), Donkóné Horváth
Tímea (tanító, Németh László Általános Iskola),
Hainné Krasznai Melinda (zongoratanár, Józsefvárosi Zeneiskola), Hanzéli Béláné dajka, Koszorú
Napközi Otthonos Óvoda), Jakab Mária dajka,
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda), Matisz
Lászlóné (óvodavezetõ, Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda), Nagyné Ténai Zsuzsanna (dajka
Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda), Pirner Beatrix (gyógypedagógus, Józsefvárosi Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola,) Preiszné Homoki Klára (óvodapedagógus, TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda),
Rakolcza Judit (tanító, Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola), Vitai Katalin (tanító, Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola),

Wittmann Magda Veronika (dajka, Napraforgó
Napközi Otthonos Óvoda)
30 éves: Barabás Györgyné (dajka, Várunk Rád
Napközi Otthonos Óvoda), Bálintné Dávid Mária
(tanár, Losonci Téri Általános Iskola), Bukovicsné
Nagy Judit (óvodavezetõ, Koszorú Napközi Otthonos Óvoda), Gáspárné Vágási Julianna (pedagógus, Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó), Karika
Lajosné (konyhai dolgozó, Losonci Téri Általános
Iskola), Kormos Tiborné (óvodavezetõ, Várunk
Rád Napközi Otthonos Óvoda), Kõszeginé Gulyás
Mária( óvodapedagógus, Katica Bölcsõde és Napközi Otthonos Óvoda), Molnár Lászlóné (adminisztrátor, Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda), Nagyné Papp Ágnes (óvodapedagógus
Kincskeresõ Napközi Otthonos Óvoda) Török Tibor (gitártanár Józsefvárosi Zeneiskola)
40 éves: Danyiné Vámosi Gabriella (óvodavezetõ,
Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda)

ISKOLA

Becsengettek a Práterben is
szép emlékeket idézte a megjelenteknek, akik közül a rászorulók az elsõ héten ingyen
nyaralhattak a balatoni környezetben. Az igazgató-helyettes arra kérte az idén ballagó
nyolcadikosokat, hogy mutassanak példát a kisebbeknek jó
magaviseletbõl, tiszteletbõl,
szorgalomból. A szülõkhöz
fordulva pedig arról szólt,
hogy sikeres pedagógiai munka csak velük együttmûködésben lehetséges.
bból a gyerekbõl válhat sikeres és boldog felnõtt,
aki felismeri, hogy a világ dolgait csak tanulás útján ismerheti meg. Ekként fogalmazott Kocsis Máté polgármester a Práter
utcai Általános Iskola diákjai
elõtt, a szeptember elsejének
reggelén tartott ünnepélyes
tanévnyitón. Arra is felhívta a
tanévkezdõk figyelmét, hogy a
tudás fontos közvetítõje a tanár, aki ezért szeretetet és megbecsülést érdemel. A polgármester külön örömmel szólt ar-

A

Miként az elmúlt négy évben, idén is apró ajándékot
kaptak a diákok Tatár Tibortól,
a Futureal Development Zrt.
vezérigazgatójától. Mesefigurás kulaccsal és kártyanaptárral kedveskedtek a Práter utcai
iskola tanulóinak, valamint a
Tömõ és Szigony utcai óvoda, s
a Nagytemplom utcai bölcsõde
csemetéinek. A vezérigazgató
azt is megígérte, hogy jövõre új
tornatermet építenek a Práteriskolának.

ról, hogy a folyamatos intézményi fejlesztéseknek is köszönhetõen, ma a józsefvárosi
oktatás színvonala egyre jobb,
ezért is íratják sokan kerületi
iskolába gyermeküket. A Práter utcai iskola is megújulás
elõtt áll, a Corvin sétány építkezése pedig a végéhez közeledik, így az intézmény és környezete is nívósabb lesz.
Petõ Ernõné gazdasági iskolaigazgató-helyettes az ünnepélyes tanévnyitón a káptalanfüredi nyaraláson szerzett

HIRDETMÉNY

•Lakás és nem lakás célú helyiségek érA hatékonyabb, szakmailag és gazdaságitékesítése, és az ebbõl származó bevélag racionálisabb mûködés érdekében a
telek nyilvántartása, kezelése, hátraléKépviselõ Testület a 748/2010. (V.05.) szákok beszedése
mú határozatában úgy döntött, hogy a Jó•Nem lakás célú helyiségek bérbeadázsefvárosi Vagyonkezelõ Kft /Budapest,
sa és számlázása, hátralékok kezelése
Õr u. 8./ – a gazdasági társaságokról szó•Önkormányzati tulajdonú telkek és
ló 2006. évi IV. törvény 67. §. /3/. bekezegyéb ingatlanok hasznosítása, hátradése alapján – 2010. szeptember 30-i idõlékok kezelése
ponttal beolvad a KISFALU Józsefvárosi
Vagyongazdálkodó Kft /1083 Budapest,
– Õr utca 8.:
Losonci u. 2./ cégbe. A beolvadással a JVK
• Házelszámolás: épületenkénti és bérKft megszûnik.
leményenkénti számviteli, pénzügyi,
analitikus nyilvántartások vezetése,
A beolvadással a KISFALU Kft a fenti
könyvelése. Lakóház mûködési kiidõponttól a JVK Kft teljes körû jogutódadások és bevételek naprakész nyilja, megilletik a JVK Kft jogai és terhelik a
vántartása, könyvelése
kötelezettségei. A beolvadás idõpontjával
• Lakásgazdálkodási (bérbeadási) fela KISFALU Kft látja el a JVK Kft feladataadatok ellátása
it. A tevékenységek tartalma változatlan
•
Lakbér
és kapcsolódó díjak beszedémarad, és a jelenleg is meglévõ helyszínese,
valamint
a hátralékok kezelése
ken kerül ellátásra:
• Mûszaki, intézményi és közterületi
feladatok ellátása
– Losonci utca 2.:
•
Realteam
Társasházkezelõ Iroda: tár• Társasházi tulajdonosi képviselet,
sasházak
közös képviseletének ellámûszaki ügyek, valamint közös és egyéb
tása
költségek utalása

– Tavaszmezõ utca 2.:
• Önkormányzati tulajdonú házak, ingatlanok kezelése, karbantartása,
bérlemények ellenõrzése
– Kiss József u. 19.:
• Harmónia Társasházkezelõ Iroda:
társasházak közös képviseletének ellátása
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
ügyvezetõ igazgató sk.
KISFALU KFT
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KITÜNTETÉS
A „háttérben” dolgozók elismerése

Trefort Ágoston díjat kapott Szita Lászlóné
Hoffmann Rózsa, a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium oktatásért felelõs államtitkára augusztus 23-án, Trefort Ágoston díjat adott át azoknak a
minisztériumi és intézményi
dolgozóknak, akik nem oktatói tevékenységet folytatva,
az oktatás érdekében, hoszszabb idõn át kiemelkedõ
munkát végeztek. Trefort
Ágoston díjat kapott - többek
között- Szita Lászlóné, a józsefvárosi Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola
és Szakiskola gazdasági vezetõje.
Józsefváros újság örömmel teszi közhírré, ha a
kerületiek közül valakit magas
kitüntetés, elismerés ér, s a
megbecsüléshez gratulál. Megkérdeztük az iskola igazgatóját,
Bodosi Józsefet, mivel indokol-

A

ták Szita Lászlóné, Marika felterjesztését. Bodosi József mondatai közül érdemes idézni,
hogy Kis Ibolya Mária 1965 óta
az iskola dolgozója, s a gazdasági munkaterület lépcsõfokait
végigjárva, 1988-ban nevezték
ki az iskola gazdasági vezetõjé-

vé. Ehhez könyvelõi, majd
könyvelõi csoportvezetõi iskolákat kellett munka mellett elvégeznie. Négy igazgató ragaszkodott a személyéhez, érthetõen, hiszen Szita Lászlóné
munkája nyomán az iskolának
soha nem voltak pénzügyi
gondjai, kintlévõségei, illetve
adóssága. Napjainkban ennél
több nem is várható egy olyan
gazdasági igazgatótól, akinek
életében egyetlen munkahelye
volt, s az szinte beépült a magánéletébe is.
Szita Lászlóné, Marika, megkeresésünkkor, meghatódva
mondta, hogy váratlanul érte a
kitüntetés, az átadási ceremóniát végigkönnyezte, s a családja házi ünnepség keretében
is felköszöntötte, férje, fia, unokája, ünnepi menüvel várta.
- „Legrangosabb kitüntetésem eddig a belkereskedelem

kiváló dolgozója, volt. Augusztus 23-a óta Trefort-díjas gazdasági igazgató vagyok!”mondta, s hozzátette: „azt
mondják, hogy a hûség divatjamúlt fogalom a mai közéletben. Az én életem az ellenkezõjét bizonyítja. Ha újra kezdhetném, ugyanígy csinálnám…”
H.I.
A Trefort Ágoston-díjat azok
jutalmazására alapították, akik
oktatási, nevelési intézményekben a munka elõfeltételeit, a zavartalan tanítás, légkörteremtés lehetõségét biztosítják. Akiknek valamely rálátásuk van a munkának erre a
szeletére, tudják, hogy ez milyen odafigyelést és erõfeszítést kíván, s jutalma általában
a sikerrel végzõk csapata.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. nyílt árverést hirdet az alább felsorolt ingatlanok értékesítésére.
sorcím
szám
1
Baross u. 38. fsz. 1.
2
Szentkirályi u. 11. udvari,
as., elõvásárlási jog
3
Szentkirályi u. 3. fsz. 1.,
jelzálogjog
4
Stáhly u. 5. utcai, fsz
+ pince
5
József krt. 30-32. udvari,
pince, elõvásárlási jog
6
József krt. 33. IV. 1.
szolgalmi jog
7
Tolnai L. u. 24. II. 16.
8
Nap u. 4. fsz. 3.
9
Népszínház u. 34. III. 24.
10
11
12
13

hrsz.

alapterület szoba(m2)
szám
36723/0/A/2
24
36537/0/A/1
231
2

funkció kikiáltási ár
raktár
mûhely

36542/0/A/4

74

lakás

36451/0/A/35

259

üzlet

34865/0/A/4

16

raktár

36687/0/A/25

18

fél

lakás

34960/0/A/16
35642/0/A/2
34772/0/A/24

22
24
27

1
fél
1

lakás
lakás
lakás

Szerdahelyi u. 10. I. 9.
35140/0/A/22
Karácsony S. u. 23. fsz. 5. 35466/0/A/5
Baross u. 120. fsz. 6/a. 35433/0/A/15
Illés u. 16. I. 10.
36098/0/A/15

27
27
30
42

1
1
1
1 és fél

lakás
lakás
lakás
lakás
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Dugonics u. 25. fsz. 3.

36052/0/A/4

45

1

lakás

15

Bíró L. u. 30-32. as. 1/a.

38612/0/A/1

30

1

lakás

megtekintés idõpontja

1 248 000 Ft
5 920 000 Ft

2010. 09. 14. (kedd) és/vagy 09. 23. (csütörtök) 9.00-9.15
2010. 09. 14. (kedd) és/vagy
09. 23. (csütörtök) 9.25-9.40
4 880 000 Ft
2010. 09. 14. (kedd) és/vagy
09. 23. (csütörtök) 9.45-10.00
23 520 000 Ft
2010. 09. 14. (kedd) és/vagy
09. 23. (csütörtök) 10.10-10.25
240 000 Ft
2010. 09. 14. (kedd) és/vagy
09. 23. (csütörtök) 10.35-10.50
1 200 000 Ft
2010. 09. 14. (kedd) és/vagy
09. 23. (csütörtök) 11.00-11.15
1 680 000 Ft 2010. 09. 14. (kedd) és/vagy 09. 23. (csütörtök) 11.25-11.40
1 520 000 Ft 2010. 09. 14. (kedd) és/vagy 09. 23. (csütörtök) 12.00-12.15
1 920 000 Ft
2010. 09. 16. (csütörtök) és /vagy
09. 21. (kedd) 9.00-9.15
1 680 000 Ft
2010. 09. 16. (csütörtök) és /vagy 09. 21. (kedd) 9.25-9.40
1 280 000 Ft 2010. 09. 16. (csütörtök) és /vagy 09. 21. (kedd) 9.45-10.00
1 520 000 Ft 2010. 09. 16. (csütörtök) és /vagy 09. 21. (kedd) 10.05-10.20
2 160 000 Ft
2010. 09. 16. (csütörtök) és /vagy
09. 21. (kedd) 10.30-10.45
2 960 000 Ft
2010. 09. 16. (csütörtök) és /vagy
09. 21. (kedd) 10.55-11.10
1 280 000 Ft
2010. 09. 16. (csütörtök) és /vagy
09. 21. (kedd) 11.30-11.45

Az árverésen való részvétel jelentkezési határideje 2010. szeptember 29. (szerda) 16.00 óra, az árverés lebonyolításának idõpontja 2010.
szeptember 30. (csütörtök), az árverés lebonyolításának helyszíne: Kesztyûgyár Közösségi Ház, Budapest VIII., Mátyás tér 15. szám
alatti nagyterme. Az árverés részletes feltételeirõl a Kisfalu Kft. 1083 Budapest, Losonci u. 2. szám alatti irodájában, ügyfélfogadási
idõben (hétfõ: 13.30-18.00; szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.00; péntek 8.00-11.30), vagy telefonon a 216-6961; 333-4317; 333-6781 telefonszámon érdeklõdhetnek.
Kisfalu Kft.
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ISKOLA
Kétszáz ünneplõ pedagógus

Az Apáczai Kiadó születésnapja
Az Apáczai Kiadó Budapesti Központja augusztus 23-án
alapításának 10 éves születésnapját ünnepelte. Az, hogy
az ünneplõ közönségben kétszáz pedagógus is megjelent, a pedagógus-társadalom köszönetét és háláját fejezte ki, hiszen a kiadó jórészt a nevelés, tanítás, pedagógia
témakörében fogalmazta meg kiadványait, melyek jobbára hézagpótló segédeszközökként szolgálták a magyarországi tanítás-nevelés ügyét.
születésnapra megújult a
kiadó portálja, a fehér homokkõ-homlokzatokon a fekete kovácsoltvas-üveg tetõoromzat impozáns és stílszerû lett. A
születésnapos kiadót a Celldömölki Városi Általános Iskola
tanulóinak ünnepi mûsora, és
Szalóki Ágnes elõadott népdalai köszöntötték. A jubileumi
rendezvényen Pokorni Zoltán
tartott elõadást az oktatás-ne-

A

velés aktuális gondjairól, míg
Csapó Jenõ a felrajzolható jövõkép nyitott és rejtett buktatóiról
osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. A kreatív iskola
modelljérõl Vass Vilmos beszélt, az iskolavezetõk gyakorlati eligazítását pedig Szilágyi
Imréné vállalta. A kiadó, tanári
zsebnaptárokkal és kiadványismertetõvel lepte meg az ünneplõket.

A jubileumi ünnepség keretében Varga Sándor, a józsefvárosi Molnár Ferenc Általános Iskola igazgatója három olyan akvarell-képet ajándékozott a kiadónak, és igazgatójának Esztergályos Jenõnek, melyeket az
iskola tanulói, Benyovszki Dorottya, Smikál Gergely, és Zriki
Samsz Aldin alkottak, Molnár

Ferenc: A Pál utcai fiúk címû
regénye alapján.
A hangulatos születésnapi
ünnepség végén az egri Hunyadi Általános Iskola igazgatója
Bodnár Gábor, egy-egy üveg nemes egri borkülönlegességgel
köszöntötte az Apáczai Kiadó
valamennyi dolgozóját.
H.I.

Csak az idõsebb józsefvárosiak emlékezhetnek, hogy a Nagykörút
és a Csepreghy utca sarkán valaha a Bányász mozi szolgáltatta a
kultúrát. Nevezetes mozi volt, mert két szárnyában egyszerre két teremben zajlott a vetítés, és a két terem zajhatásai gyakran keveredtek. Ha emitt lírai csókolózás látszott a vásznon, a túloldali vetítõbõl
biztosan a gyilkos és áldozata õrjöngõ sikoltozása hallatszott. A Bányászban, a filmekre nem emlékszem, a vetítés abszurdja máig kísért. Napjainkra újjászületett a kultúra József-körúti sarka, az Apáczai Kiadó székházaként adott új jelentést e fogalomkörnek.

Tanárok a Grundon
Nem hivatalosan is megkezdõdött a tanév
Több mint száz tanár csengetett a Grundon, volt aki kolompot, megint más kulcstartót hozott. Szeptembertõl fontosabb és pontosabb az idõbeosztás, ezért 12 szeletes óratortákat szeltek és ettek. Búcsúztatták a nyarat és egy szép családi hagyomány felélesztésével hangolódtak az új évre.
„Régebben hosszú éveken át a
Mann, a Gabnay és Trencsényi
tanárcsaládok, a vakáció utolsó
napjaiban, temetve a nyarat és
készülve az új tanévre, a kollégák számára egy nem hivatalos
tanévnyitót tartottak. Ez a hagyomány elevenedett fel a

Grundon, ahová a szervezõk
szeretettel vártak minden kollégát egy könnyed délutánra, kikapcsolódásra." Mann Dániel
szervezõ (a Grund és a Leonardo 41 Alapítvány részérõl) lapunknak elmondta, a rendezvény egyik legfontosabb célja, a

kollégák és a volt diákok közötti kapcsolattartás és így nyár
végén egy jókedvû kötetlen
eszmecsere. Mann Dániel arról
is szólt, kell lennie olyan napoknak, mikor a nehézségeket
feledve derüsen fogadjuk a közösség
jótékony
erejét.
Trencsényi László (egyetemi tanár) annyit fûzött hozzá, rendezvényük abszolút civil kezdeményezés és sokszor nagy
találkozások helyszíne. A mai
nap ugyanakkor arra is int, vége a nyárnak, a szertelenséget
holnaptól ismét a rend és a
munka váltja. A délután fénypontjaként, az idei óratortát Lóránd Ferenc, a 2010-es õsz isko-

lamestere, az Országos Köznevelési Tanács elnöke szelte fel.
Közben úgy együtt mindenki
becsengetett, közösen búcsúztatva a nyarat.
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INTERJÚ

„Igyekszünk a lehetõ legjobb ellátási feltételt megteremteni”
Interjú Szentes Tamással, a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat fõigazgatójával
Józsefváros Újság: Sokszor elhangzik,
hogy a lakosság egészségi állapota Józsefvárosban rosszabb, mint Budapest más kerületeiben, mi lehet ennek az oka?
– Szentes Tamás: A kerületben élõk
egy részének rosszak az anyagi körülményei, nem élnek egészségesen, nem
figyelnek az egészségükre. A betegségeket gyakran késõn fedezik fel, amitõl rosszabbul kezelhetõ. Mindamellett, hogyha felfedezésre is kerül egy
betegség, akkor ezeket is elhanyagolják. Körülbelül ezekbõl a dolgokból tevõdik össze, hogy miért rosszabb a lakosság egészségi állapota. Fontos elmondani azt is, nagyon jó dolog, hogy
a kerületi vezetés a szívén viseli a lakosok egészségi állapotát. Ez megnyilvánul abban, hogy már felújították
szinte az összes háziorvosi rendelõt,
vagy új rendelõket építettek számukra. Most pedig az Auróra utcai szakrendelõ felújítására kerül sor, ami mindenképpen a kerületi egészségügyi ellátásnak a
gerincét kell, hogy képezze.
– JV: Mit várnak Önök a felújítástól?
– SZT: Most a rendelõ megfelel egy átlagos budapesti szakrendelõnek, infrastrukturális adottságait tekintve. A felújítás után
a páciensek könnyebben elérhetik a szolgáltatásokat, és azokat korszerûbb körülmények között vehetik igénybe. De az sem
mindegy, hogy mennyire szívesen jönnek
a rendelõbe, mennyire vonzó az intézmény
a betegek számára. Amennyiben egy beteg
egy modern intézménybe jön, a gyógyuláshoz való bizalma is erõsebb. Nyilvánvalóan az õ kezelésük, gyógyításuk, gondozásuk is nagyobb hatékonysággal valósul
meg, egy korszerûbb intézményben.
Amellett, hogy egy átlagos szakrendelõnek
megfelel az infrastruktúránk, vannak
olyan részei a rendelõnek, amelyek sajnos
elhanyagoltak. Ezeket az elhanyagolt részeket a rendelõ már nem tudja saját erõbõl
felújítani, de most ez is megtörténik. A
Trefort utcai telephely bezárása kapcsán itt
az Auróra utcában egy kis zsúfoltság alakult ki – ez is egy olyan probléma, amit kezelni kell. A harmadik legfontosabb dolog
az, hogy egy korszerû technológia kerül a
rendelõbe, bõvül a terápiás spektrum is.
Tehát olyan betegek is elláthatók lesznek,
akiket korábban tovább kellett küldeni.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy ha itt elkészült a felújítás, akkor egy modernebb rendelõ áll a lakosság rendelkezésére, mint
akár néhány gazdagabb kerületben, és a
VIII. kerületben jobbak lesznek a járóbeteg
szakellátás feltételei.
– JV: Mi alapján választották ki, hogy melyik
részeket kell felújítani?
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– SZT: Az egész szakrendelõ megújul. Itt
alapvetõen egy kicsit több helyen fogunk
dolgozni, korszerûbb körülmények között,
a betegek számára pedig könnyebben megközelíthetõ lesz a hely. A liftünk elavult,
így már a betegek szállítását is nehezen oldottuk meg, még az intézményen belül is.
Ezen felül pedig drágán mûködik a rendelõ, mert a szigetelése rossz, a nyílászárók
rosszak. Reméljük, hogy a felújítás után olcsóbban fogunk tudni mûködni.
– JV: Ez hosszú folyamatnak tûnik. Hogyan
fogják tudni ellátni a betegeket ez alatt az idõ
alatt?
– SZT: Amikor meglesz a kivitelezési
terv és kiválasztják a kivitelezõt, akkor leülünk és egyeztetni fogunk, az õ munkafolyamatairól, a mi mûködésünkrõl és megpróbálunk egy olyan összehangolt tervet
alkotni, hogy amíg a felújítás zajlik, minél
több szakrendelésünk a lehetõ legkisebb
fennakadással mûködjön.
– JV: Mi lesz a gyógyszertárral a felújítás
után?
– SZT: A gyógyszertár a szakrendelõtõl
különálló egység. Ha minden igaz, kikerül
az épületbõl, aminek a helyével az egészségügyi szolgálat területei bõvülnek, kényelmesebben fogjuk tudni ellátni a betegeket.
– JV: Mibõl finanszírozzák ezt a beruházást?
– SZT: Ez egy önkormányzati beruházás.
Számunkra nagyon fontos, és nagyon szerencsés dolog, hogy az önkormányzat így
törõdik ezzel az ágazattal, és az anyagi lehetõségeit maximálisan kihasználva segíti az
egészségügyi szolgálat mûködését. Mi pedig próbáljuk a lakosságot a legkorszerûbb
körülmények között kiszolgálni. Ezért már
elkezdtük a terápiás spektrum kibõvítését.
Megnyitottuk a gasztroenterológiai szak-

rendelõt, a mûszerek cseréjével igyekszünk a lehetõ legjobb ellátási feltételt
megteremteni. Eddig a szemészeten,
urológián, nõgyógyászaton volt komoly
mûszerfejlesztés, illetve most a kardiológián is korszerûbb mûszerekre cseréljük a régit. Tavaly a röntgen digitalizálásával, valamint új ultrahang beszerzésével komolyan kezd az intézmény felzárkózni a környezõ szakrendelõkhöz.
Idén pedig elkezdjük a röntgen berendezések és a mammográfia felújítását is.
– JV: A fejlesztések mellett a szakembergárdájuk is folyamatosan növekszik, ezekre
honnan volt forrásuk?
– SZT: A tavalyi beruházásokat a
szakrendelõ önkormányzati forrásból
finanszírozta. Egyébként önkormányzati és saját forrásból igyekszünk felújítani a gép-és mûszerparkunkat.
Amellett, hogy a gépeinket folyamatosan fejlesztjük, folyamatos humán erõforrás fejlesztés is történik a JESZ-ben. Az
allergológián például nálunk dolgozik dr.
Kósa Lajos fõorvos, aki a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet vezetõje volt, illetve, dr.
Szántó János, aki a Szegedi Egyetem nõgyógyászati klinikájáról érkezett, s a JESZ
nõgyógyászatán kezdett el dolgozni. A
bõrgyógyászaton pedig folyamatban van
az elsõ olyan PhD. fokozat megszerzése,
amelyet intézményi dolgozónk dr. Bánvölgyi András kap meg hamarosan. Õ lesz
az elsõ olyan kolléga, aki mint intézményi
dolgozó szerez tudományos fokozatot – ez
nagyon fontos lépés egy szakrendelõ életében.
– JV: Az emberek hûségesek-e a JESZ-hez,
mennyire magas a betegforgalom?
– SZT: 2007-ben volt egy jelentõs betegforgalom csökkenés, majd, a 2007-es leépítéseket követõen, egy újabb. Most kezdjük
elérni a 2007-et megelõzõ szintet. 2,5-3 év
kellett ahhoz, hogy behozzuk a korábban
elszenvedett csökkenést. Ennek két oka
volt: bevezették a vizitdíjat – ennek itt a
VIII. kerületben élõk anyagi helyzete miatt,
komoly jelentõsége volt, valamint sajnos az
egészségtudatos életmód sem jellemzõ, így
több mint 50 százalékkal csökkent a betegforgalom. Ezen kívül, 2007-ben a rendelõ
vezetése a leépítés mellett döntött, szakrendeléseket szüntettek meg, illetve kapacitást
szûkítettek. 2008-ban megkezdõdött a
szakrendelések visszaállítása, az óraszám
bõvítése. Mi megpróbáltuk felmérni a lakosság igényét, konzultáltunk a háziorvosokkal, hogy milyen szakellátásra lenne még
nagyobb igény. Ezek alapján határoztuk
meg azt a stratégiát, ami alapján igyekeztünk kialakítani a mostani rendszert.
MG

POLGÁROK HÁZA
Csaba segítségével, sikerrel végrehajtották a
2002 óta tartó „sivatagi átkelést”, most a szívós aprómunka ideje jött el - vélekedett. Jövõbeni terveikkel kapcsolatban bejelentette,
hogy összeállt a 2010-2011. évi Civil Akadémia elõadásainak sora, amelyet a Polgárok
Házában tartanak, s elõször polgármesterjelöltek szólalnak majd fel.
Az eseményen részt vett Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, valamint
Schmittné Makray Katalin, az államfõ felesége is, aki emlékeztetett rá, hogy polgárnak lenni nemcsak rangot jelent, hanem
kötelességet is.
A volt elnök búcsúajándékként egy
egyetlen példányban készült könyvet kapott, amelynek szerzõi, köztük Orbán Viksokkal bekövetkezett változásban. Miután tor miniszterelnök, valamiképpen kötõdOrbán Viktor eszmei irányításával, Hende nek Hende Csabához.

Hatéves a Polgárok Háza
atodik születésnapját ünnepelte augusztus 26-án a kerületi Visi Imre utcában mûködõ Polgárok Háza. Az eseményen Hende Csaba leköszönõ elnök ünnepélyes keretek között átadta tisztségét
László Tamásnak, a Fidesz országgyûlési
képviselõjének.
Hende Csaba azért vált meg a posztjától, mert a honvédelmi tárca élére került.
Mint mondta, nem volt könnyû a lemondás, de ezt írja elõ a törvény.
László Tamás, az utódja, úgy fogalmazott: egészen rendkívüli a Polgárok Háza és
a polgári körök szerepe az áprilisi választá-

H

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Minden hétfõn 15:00: Bilek István Sakk Kör
Minden hétfõn 18.30-21.00: „Tollfosztó
Klub” – magyar néptánc kör felnõtteknek
Információ: Fajd Flóra 30/287-7271
Minden szerdán 17.00-18.30: JÓGA és természetgyógyászati tanácsadás Gillich István jógaoktató, természetgyógyász vezetésével. Részvételi díj: 800 Ft/alkalom. Információ: 06/20-514-6271
Minden hónap elsõ szerdáján 18.00: Budai Ilona népdalkör
Minden páros héten szerdán 16.00: Öltögetõ (Szeptember 8, 22.) Kézimunkakör.
Érdeklõdés: Benyhe Zsuzsa 30/ 230 7023
ill. rece-fice@tvn.hu
Minden hónap második és negyedik csütörtökjén 15.00: „Lornyon és sétapálca”
nyugdíjas klub (Szeptember 9, 23.)

SZEPTEMBER
Szeptember 9. csütörtök 18.00: Új Civil
Akadémia – Évadnyitó
B. Nagy László, a Fidesz szegedi polgármesterjelöltje: Szeged polgári arculata
Rogán Antal országgyûlési képviselõ, a
Gazdasági és informatikai bizottság elnöke: Fõutca-fõtér program a pesti Belvárosban
Szeptember 15. szerda 18.00: Elfeledett
Nyugati Végeken sorozat - Daloló Õrvidék
Az alsóõri tájház (Ausztria) és gencsapáti
népi iparmûvészek kiállítását megnyitja:
Dr. Barsi Ernõ néprajztudós, az õrvidéki
népzene kutatója
Köszöntõt mond: Bodorkós Ferenc polgármester (Gencsapáti)
Vendégek: Dr. Hende Csaba honvédelmi
miniszter, Kovács Ferenc, Vas Megye Közgyûlésének elnöke, V. Németh Zsolt, Vasvár polgármestere, és Básthy Tamás, a térség országgyûlési képviselõi

Közremûködnek: Barsi Hajna etnográfus
és a Vasi Népdalstúdió
18.30: a Gencsapáti Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes Ispiláng csoportjának estje.
Kísér: a Boglya Népzenei Együttes
Az est végén õrvidéki étel- és ital-különlegességekkel kínáljuk közönségünket!

szág www.magyarnakszulettunk.org,
hunnia.baratikor@googlemail.com

Szeptember 21. kedd 18.00: Kairosz Estek II.
A Kairosz Kiadó „Miért hiszek” címû sorozata legújabb kötetének alanyával, Beer
Miklós váci megyéspüspökkel a szerzõ,
Spangel Péter beszélget.
Szeptember 17. péntek 18.00: ElkötelezetA kötet a helyszínen megvásárolható és
ten – Kairosz Estek I.
dedikáltatható!
A Kairosz Kiadó „Magyarnak lenni” címû
sikersorozata legújabb kötetének alanyá- Polgárok Háza
val, Blaskó Péter színmûvésszel a szerzõ, 1089 Budapest Visi Imre u. 6.
Spangel Péter beszélget.
Telefon: 299-8050,
A kötet a helyszínen megvásárolható és Telefax: 299-8061
dedikáltatható!
Elektronikus levél:
polgarokhaza@polgarokhaza.hu
Szeptember 18. szombat 10-18 óra: www.polgarokhaza.hu
Autonómia-Konferencia
A konferenciát vezeti: Császár Attila szerkesztõ-riporter (Hír Tv)
Elõadók: Kiss Dénes költõ, a Trianon
Társaság elnöke, Lezsák Sándor a Magyar Országgyûlés alelnöke, Dr. Semjén
Esti beszélgetés modern hétköznapZsolt miniszterelnök-helyettes, Wittner
jaink és történelmi hagyományaink
Mária 1956-os szabadságharcos, Dr.
összefüggéseirõl a készülõ alkotBalsai István frakcióvezetõ-helyettes (Fimányreform kapcsán.
desz), Dr. Andrásfalvy Bertalan profeszVendégünk Cservák Csaba alkotszor, néprajzkutató, Dr. Brenzovics
mányjogász és Jelenczky István filmLászló, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
rendezõ.
Szövetség alelnöke, Szász Jenõ, az erdélyi Magyar Polgári Párt elnöke, Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke,
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Duray Miklós felvidéki
író, a Szudéta Németek képviselõje, Olajos Péter helyettes államtitkár, Dr. Juhász Imre, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke, Fehér Csaba felvidéki történész, Krivánszky Miklós, a kassai
székhelyû DÁLESZ (Deportálás ÁldozaÖnön a sor! Jöjjön el és kérdezzen!
tainak és Leszármazottainak Szervezete)
Polgárok Háza, szeptember 24. 18 óra
elnöke.
Magyarországért Egyesület
Szervezõ: Hunnia Baráti Kör, Németor-

Szent Korona
az Alkotmányban?
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Kultúrális Örökség Napjai
Idén újra Kulturális Örökség Napjai szeptember 18-19én, melynek keretében megrendezik a Nyitott Templomok Éjszakáját is. A programok célja, hogy néhány napra hozzáférhetõvé, ingyenesen látogathatóvá váljanak az
emlékhelyek, mûemlékek a nyilvánosság számára. Ezt a
gondolatot 1984-ben fogalmazták meg európai szinten, s
indították útjára a rendezvénysorozatot kontinens-szerte.
Egyfajta mozgósító akciónak szánják, amely felhívja az
emberek figyelmét a kulturális örökség megóvására, védelmére, valamint erõsíti az erre vonatkozó igényt az európai polgárokban. Programajánlónkban ezúttal a kerületi kulturális események közül szemezgettünk, amelyeket nagyrészt a szeptember 18-19-i hétvégén tartanak.

Magyar Nemzeti
Múzeum

kiállítás a FSZEK Budapest
Gyûjteményének rejtett kincseibõl az Ezüst szalonban.
Nyitva tartás: szombaton
10–16 óra között. Honlap:
www.fszek.hu

Uránia Nemzeti
Filmszínház

Slam Poetry Budapest, 17.50:
„Ragadj mikrofont”, 18: Kortárs költõk versei, 18.30: Herold Péter szaxofonos és Benkõ
Zsolt gitáros duója. 19: Lírai
dallamok, gondolatok a Vágtázó Csodaszarvas elõadásában,
Moderátor: Galkó Balázs.
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Casa de la música
Mûvészeti Központ
- Klasszikus épülettúrák, soksok egyedi arculati és belsõépítészeti elem bemutatásával 10,
12, 14 és 16 órakor indulnak.
- Koncert és kiállítás a Roham bárban mindkét nap 21
órától.
Nyitva tartás: szombaton és
vasárnap 10-16 óra között. (Vas
u. 16.)
Honlap: www.casadelamusica.hu

Rendõrség-történeti
Múzeum

Fõvárosi Szabó Ervin
Központi Könyvtár

A Magyar Nemzeti Múzeum
ingyenes nyitva tartással és különleges tárlatvezetésekkel, múzeumkerti barangolással várja
mindkét nap vendégeit.
– Tárlatvezetések: Tudós magyarok – „Akik a XX. századot
csinálták” (az I. Magyar Tudomány Fesztivál alkalmából).
Idõpont: 18-án 15-kor és 19-én
11-kor. Múzeumkert-séta: 18án 11-kor és 19-én 15-kor. Mindennapi élet a Boldog Békeidõkben, mindkét nap 13-kor. Szabad-e betekintenem? (Széchenyi világai címû kiállítás).
Mindkét nap 16 és 17-órától:
Hogyan épül a kiállítás, milyen
anyagokkal, mûtárgyakkal, korabeli dokumentumokkal telnek meg a termek? Részvétel:
limitált létszámú, 25 fõs csoportokban, gyülekezés az Elõcsarnokban, 15 órakor.
– Múzeumkert, Fõlépcsõ: 17
óra: Galkó Balázs mesél, 17.20:

Pálmaház múltját, jelenét és jövõjét láthatják az érdeklõdõk.
Nyitva tartás: szombaton és
vasárnap 9–17 óra között. Honlap: www.fuveszkert.org

18-án 23 órakor és 19-én 11-kor:
45 perces szervezett útvonalon
a teljes épületet bemutatják
(vetítõtermek, gépházak, közönségforgalmi terek), majd
mozitechnikai bemutató-vetítést tartanak az érdeklõdõknek, melynek keretében az
Uránia Nemzeti Filmszínház
új, 3D rendszerét is megismerhetik az érdeklõdõk.
Nyitva tartás: szombaton és
vasárnap 10–21 óra között.
Honlap: www.urania-nf.hu

ELTE Füvészkert

A múzeumban tárlatvezetés
indul 18-án 16 órától minden
egész órakor. Lovaskörlet megtekintése 16–21-ig, minden
egész órakor. Bûnmegelõzési
teszt, KRESZ-teszt, tenyérlenyomat-vétel, logikai játék ördöglakatokkal, alkoholszonda
kipróbálása konyakos meggy
elfogyasztását követõen, lézerpisztoly-lövészet, motoros szimulátor kipróbálása, kicsiknek
rajzolás és kirakójáték.
Nyitva tartás: szombaton
16–22 óra között. (Mosonyi u.
7.)
Honlap: www.policehistorymus.com

Kiállítást rendeznek A megúju- Templomi programok:
ló Pálmaház címmel, melyen a Tisztviselõtelepi Magyarok
Nagyasszonya Templom
18-án 10 és 15 óra között minden egész órakor indul csoportos vezetés az átriumból. A séta során a Központi Könyvtárat
és a szomszédos Pálffy-palotában található Zenei Gyûjteményt mutatják be.
– Reménnyé váljon az emlékezet – Széchenyi és a reformkor. Könyvek, újságok, kották
kamarakiállítása az Arany szalonban.
– Tudománytörténeti kiállítás. Régi könyvek, ritkaságok a
XVIII. századig. Dokumentum-

PROGRAMAJÁNLÓ
- 18-án 18 órakor, 19-én 9 és
11.30 órakor: Szentmise
- 18-án 15.45 és 18.30 órakor,
19-én 10 és 12.30-kor: Templomon belüli vezetett séta. Idõtartama: 40 perc.
- 18-án 17.30 és 19-én 11 órakor: Orgonamuzsika Kiss Zsuzsanna orgonamûvész elõadásában
Nyitva tartás: szombaton
15.30–22.30, vasárnap: 8.30–14.
(Rezsõ tér 22.)
Honlap: www.tisztviselotelep.plebania.hu

18-án 18 órakor: Dicsõítés–az
Emmánuel Közösség vezetésével.
Nyitva tartás: szombaton
18–22 óra között. (Horváth Mihály tér 7.)

zött imádságra, képmeditációra, hangversenyre, a 100 éves
templom bemutatására, agapéra hív.
Nyitva tartás: szombaton 1924 óra között. (Mária u. 25.)

Pesti Jézus Szíve Jezsuita Barangolások
a kerületben:
Templom
Józsefvárosi Körutazás
A környék három templomának (plébániatemplom, református imaház, baptista templom) bemutatása kisvasúttal –
megismertetve a kerület középsõ részének épített örökségét, értékeit.
Szent József Plébániatemplom
Találkozó a Szent József Plébániatemplomnál (Horvát Mihály tér 7.), 18-án 14 órakor,
idõtartam: 4 óra.
Palotanegyedbe lépõ Palotanegyed-belépõ
A Civilek a Palotanegyedért
Egyesület kezdeményezésére a
Mágnásfertály ismert közintézményei és rejtett kincseit megmutatni kívánó helyszínei fogA Pesti Jézus Szíve jezsuita tak össze és hoztak létre egy
templom 18-án 19-24 óra kö- igazi palotanegyedi útikalauzt.

Az érdeklõdõk kis térképet
kapnak kézbe, amelyen meg lehet tervezni az önálló, egyéni
barangolást is. Sorsolás és
eredményhirdetés esténként
(19 órától) a Festetics-palotában. Programok is lesznek
mindkét napon. A térkép a
Palotanegyed helyszínein vehetõ fel a nyitva tartási idõben.
Budapest Beyond Sightseeing
& Bálint Ház – A nyócker csillagai
A séta során a nyolcadik kerület zsidó kincseit kutatják.
Találkozó a Gutenberg tér
játszóterén 19-én 18 órakor,
idõtartama 2–2,5 óra, vezetõ:
Szikra Csaba.
Budapest Beyond Sightseeing –
Barangolás a Palotanegyedben
A séta során a XIX. századi
pesti mágnásnegyed palotáit
járják körül.
Találkozó a Magyar Nemzeti
Múzeum lépcsõinél 18-án 10
órakor, vezetõ: Baglyas Gyuri.
Honlap: www.beyondbudapest.hu
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SZABADIDÕ
„Tetten érjük a pillanatot”
Vörös István koncert – Orczypark - Szeptember 18. szombat –
20.00 óra

Tanfolyamok

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
Örömmel értesítjük Önöket, hogy
az Orczy Futópálya újra nyitott,
kibõvítve, új nyomvonalra átépítve
várja sportkedvelõ látogatóinkat.
 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 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!

Koncert

 Tehetséggondozó tanoda
Várjuk a 8 év feletti gyerekeket,
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.
Idõpontok: szeptember 14-én és
szeptember 16- án, 18.30 – 21.00
óra között
 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
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kapcsolatban a parkigazgató-helyettesnél 9.00 – 16.00 óra között a 333-9501-es telefonszámon, vagy keressék fel honlapunkat: www.orczypark.hu

Józsefvárosi
Galéria
( 1085. Budapest, József krt. 70.)
Telefon: 313-9883
 Crosstalk- video presentation szeptember 7-én 19 órakor.
Meghívott vendég: Várnagy Tibor. Várnagy Tibor képzõmûvészként, galériavezetõként, kiállítások kurátoraként és mûvészeti íróként vált ismertté, jelenleg a Liget Galéria vezetõje.
Rendszeresen publikál a Balkonban és más mûvészeti folyóiratokban.
 Józsefvárosi Napok szeptember 9-én 19 órakor „KÖZ-egek”
fiatal kortárs csoportos kiállítás
megnyitója a LudwigInzertben
(Józsefvárosi Galéria). A kiállítás megtekinthetõ október 8-ig
munkanapokon 10-18 óráig.
 Józsefvárosi Napok szeptember 10-én 15 órakor Mûvészet
és Hagyományõrzés Józsefvárosban – Teadélután a Mûteremházban (a VIII. ker. József u. 37ben). Martsa Piroska képzõmûvész, animátor megismertet a
ház értékeivel, gyûjteményével,
vele együtt emlékezünk édesanyjára M.Szûcs Ilona festõmûvész – városvédõre. Találkozás
14 órakor a Józsefvárosi Galériában (VIII. József krt. 70.), a
„KÖZ-egek” fiatal kortárs csoportos kiállítás megtekintése,
tárlatvezetés a kiállítás kurátorának a LudwigInzert vezetõjével
Lájer Vera mûvészettörténészszel.
Indulás 14.30 órakor a József u.
37-be.
 Józsefvárosi Napok szeptember 11-én és 12-én 10-30 –
12.30 óráig ingyenes Múzeumpedagógiai foglalkozásokra várjuk szeretettel a családokat.
 Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub zenés klubdélutánja szeptember 11-én 15 órakor.
Klubvezetõ: Harcz Nyári Margó.
 Budapesti Mesék – Budapesti Arcképek elõadássorozat I.
rész. Szeptember 23-án 15 órakor Meghatározó egyéniségek a
fõváros kialakulásának évtizede-

ibõl. Fontos és érdekes történetek. Elõadó: Saly Noémi irodalomtörténész.
 Hangverseny a Zene Világnapja alkalmából szeptember
30-án 18 órakor. A Zene mindenkié – operák, operettek ismert és népszerû áriái, dalai,
kettõsei. Elõadók a Józsefvárosi
Zenebarát Kör tagjai. Mûvészeti
vezetõ: Pálinkás Péter karnagy.
 Társasházak Lakóközösségeinek Érdekvédelmi Szervezetének tanácsadásai (KEKEC) társasházakkal kapcsolatos ügyekben szeptember 7-tõl minden
kedden 16-18 óráig, vezetõ tanácsadók: Mozsár Endréné
(Alizka) és Galler Gábor.
 Hatha Jóga – 75% gyakorlat,
25% elmélet. A hindu csakrarendszer, fiziológiai, pszichológiai, energetikai, tudati összefüggései. Több évre rendezett,
nyomtatott tananyag, CD-k. Az
elsõ alkalom ingyenes. Kezdõ
csoportok hétfõnként 19 órától,
csütörtökönként délelõtt 10 órától és délután 18 órától A hétfõi
nyitó elõadás szeptember 20-án,
a csütörtöki szeptember 23-án
lesz. . Jelentkezni folyamatosan
a helyszínen lehet.
www.yoga.atw.hu

 Menõ Manó zenés-tornás
foglalkozás 1-4 éves gyerekeknek, dalokkal, mondókákkal,
hangszerekkel szerdánként 9.15;
10.05; 11 óra. Elõzetes bejelentkezés a 06/70-948-4604-es telefonszámon. Elsõ foglalkozás
szeptember 8-án.
www.menomanotorna.hu
 Helen Doron – angol nyelvoktatás gyerekeknek 3 hónapos
kortól 14 éves korig, 4-8 fõs
csoportokban szeptember 9-tõl
csütörtökönként 16 órától. Népszerû Helen Doron tananyag, ingyenes próbaóra.
www.helendoron.hu

MOZAIK
30 éves a JEZSEK
Harmincadik születésnapját ünnepli szeptember 16-án a Népszínház utca 53. szám alatti
JEZSEK Cukrászda.
A jeles alkalomból reggel tíz
órától zárásig mindössze 20 Ft.ért adnak egy gombóc fagylaltot. Az ünnepség díszvendége
délután fél négytõl Kocsis Máté
polgármester lesz.
Az eseményre minden józsefvárosit szeretettel várnak!

Újabb fúrópajzs a kerületben

J

ózsefváros valószínûleg rekorder a befogadott fúrópajzsok tekintetében, hiszen a
4-es metró alagútjának kialakításánál, éppen a kerületben találkozott össze a két
irányból indult szerkezet. Most pedig a Rezsõ térre érkezik egy ilyen eszköz, amelyet
azonban nem metró, hanem csatornaépítéshez fognak használni, méghozzá egy egészen különleges eljárás keretében.
Lapunkban már többször hírt adtunk arról, hogy különbözõ kerületi helyszíneken
zajlanak a forgalmat is befolyásoló munkálatok, amelyek a Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep kiegészítõ beruházásaihoz kötõdnek. Szeptember 3-án, utolsó
felvonásként a Rezsõ térnél, a Delej és a
Bláthy Ottó utca között kezdtek építeni egy
új csatornaszakaszt, a hagyományostól eltérõ, úgynevezett kitakarás nélküli, sajtolásos
eljárással. A technológiát a szakemberek

CORVIN Innoservice
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû
Társaság közhasznúsági
jelentése 2009.
A CORVIN Ingatlanfejlesztési, Építõ és
Városrehabilitációs Zrt., mint alapító 2008.
január 7. napján a CORVIN Innoservice
Közhasznú Nonprofit Társaságot alapította,
amely 2008. január 17–én került bejegyzésre.
A társaság közhasznú tevékenységet végez, tevékenységi körébe tartozik a magyar
kis-és közepes vállalkozások kutatási és innovációs tevékenységének támogatása, célja
a helyi, hátrányos környezetbõl érkezõ vállalkozók integrálása.
I. A számviteli beszámoló
A 2009-es üzleti évrõl mérleg, eredmény kimutatás és kiegészítõ melléklet elkészült.
A mérleg fõösszege: 248 423 e Ft
A forgóeszközök értéke: 239 123 e Ft
A forgóeszközök az alábbi bontásban kerültek kimutatásra:
Követelések értéke: 196 727 e Ft
Pénzeszközök értéke összesen: 42 396 e Ft
– házi pénztár pénzkészlete: 56 e Ft
– Bank – Cib bank: 42 340 e Ft
Aktív idõbeli elhatárolás: 984 e Ft

maguk is a metróépítésnél használt módszerhez hasonlítják. Az eljárás lényege,
hogy indító- és fogadóaknákat alakítanak
ki, s az elõbbibõl útjára engedett fúrópajzs
segítségével alakítják ki a csatorna „alagútját”, s a keletkezett vájatba a sajtoló berendezéssel helyezik be a csatorna betonszelvényeit, vagyis magát a csatornát.
A technológia elõnye, hogy az építkezés a
föld alatt zajlik, s így nincs szükség a felszín
különösebb megbolygatására, s a közlekedés is zavartalanul folyhat a munkálatok
alatt, emellett környezetbarát, gyors és kiszámítható. Azért választották ezt az eljárást, hogy a nemrégiben felújított Delej
utca-Bláthy Ottó utca közti útszakaszt ne
kelljen újból megbontani. A csatorna így, a
zöldterület érintetlenül hagyásával a Rezsõ
téri park alatt fog futni. Belsõ átmérõje 1,6
méter lesz, a 14,5 tonnás fúrópajzs pedig
percenként közel fél méteres elõrehaladásra
képes, s 1,8 méter az átmérõje.
k.o.

Passzív idõbeli elhatárolás: 1 497 e Ft
Eredménykimutatás
A Kft összes 2009. évi bevétele 3 452 e Ft.
Anyagjellegû ráfordítások: 516 446 e Ft
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye: 513 061 e Ft
Pénzügyi mûveletek eredménye: 15 786 e
Ft
Szokásos vállalkozási eredmény: - 497 275
e Ft
Adózás elõtti eredmény: 102 725 e Ft
Adózott eredmény: 102 725 e Ft
Mérleg szerinti eredmény: 102 725 e Ft

VI. A közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege.
A tisztségviselõk körében az ügyvezetõ
igazgató, valamint a felügyelõ bizottság tartoznak.
A tisztségviselõk a 2009. év során bért,
tiszteletdíjat, költségtérítést, megbízási díjat, természetbeni juttatást, egyéb juttatást
nem kaptak. A Kft. részükre kölcsönt illetve
a tisztségviselõk a Kft. részére kölcsönt nem
nyújtottak.

VIII. Közhasznú tevékenységrõl szóló röA közhasznú eredmény kimutatás alapján vid tartalmi beszámoló
az összes közhasznú tevékenység költségei: A CORVIN Ingatlanfejlesztési, Építõ és
516 513 e Ft. A költségek jogcímei és a Városrehabilitációs Zrt., mint alapító 2008.
tárgyévi eredmény megegyezik az „A” január 7. napján a CORVIN Innoservice
eredmény kimutatás összköltség eljárással Közhasznú Nonprofit Társaságot alapította,
készült eredmény kimutatásával.
amely
2008. január 17–én került bejegyzésre.
II. Költségvetési támogatás felhasználása:
A társaság közhasznú tevékenységet véA Kft. 2009. év során költségvetési támogagez, létrehozásának célja, a magyar kis-és
tásban nem részesült.
közepes vállalkozások kutatási- és innováciIII. A vagyon felhasználásával kapcsolatos ós tevékenységének támogatása. Feladata,
kimutatás:
hogy Budapesten és Magyarország nagyváA Társaság tevékenysége 248 423 ezer Ft rosaiban kialakult vállalkozás-segítõ és inmérleg fõösszeggel, 101 985 ezer Ft saját tõ- novációs központok számára vállalkozáskével, 102 725 ezer Ft nyereséggel zárta az fejlesztési, innovációs és oktatási szolgáltatásokat nyújtson. Rendeltetése a vállalkozói,
évet.
innovációs és tudástranszfer ismeretek terIV. Célszerinti juttatások kimutatása
jesztése, a jövõ vállalatvezetõinek oktatása.
A Kft. 2009. év során egyéb természetbeni, Célja, a helyi, hátrányos környezetbõl érkezõ vállalkozók integrálása. Kiemelt feladata
illetve pénzadományt nem jutatott.
V. Központi költségvetési szervtõl, az el- a vállalatok európai uniós megjelenésének
különített állami pénzalaptól, a helyi ön- támogatása, amely hozzájárul a régió gazkormányzattól, a kisebbségi települési ön- dasági növekedéséhez, erõsíti Magyarorkormányzattól, a települési önkormány- szág Európai Uniós integrációját, valamint
zatok társulásától, az egészségbiztosítási növeli a tagságból származó hasznokat.
A társaság tevékenysége közhasznú fokoönkormányzattól és mindezek szerveitõl
zatban van.
kapott támogatás mértéke.

A saját tõke értéke 101 985 e Ft
A jegyzett tõke: 500 e Ft
Mérleg szerinti eredmény: 102 725 e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségként 139 483 e
Ft mutatkozik, melybõl a kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség összege 139
483 e Ft.
Rövid lejáratú kötelezettségként 5 458 e Ft
mutatkozik, melybõl 95 e Ft szállítói tartozás, rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt A Kft. 2009. évben a központi költségvetési
vállalkozással szemben 5 000 e Ft
szervtõl támogatásban nem részesült.

Budapest, 2010. május 25.
Berki János, ügyvezetõ
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OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

A mosódió
gyre több barátnõm
használja ezt a környezet és bõrbarát tisztítószert.
Különösen allergiában szenvedõknek és érzékeny bõrûeknek ajánlják, mert mentes
a mesterséges vegyszerektõl
és hipoallergén. Jó választás
azoknak is, akik a színezõanyagokra, parfümökre és
vegyszerekre érzékenyek.
Fehér és színes ruhák, gyapjú, kasmír, selyem színkímélõ mosására alkalmas. Hab
nélkül, mégis kíméletesen
tisztítja a hajat és fejbõrt.
Házi kedvenceinket is bátran fürdessük vele, mert alaposan tisztít, s nem szárítja
ki a bundájukat. Tetvek, növényi kártevõk ellen is régóta használják természetes
rovarûzõ hatása miatt. Egy
kevés ecettel keverve az
edények, üvegpoharak, ablakok, szemüveg, ékszerek
ragyogóan tiszták, és cseppmentesek lesznek. Bióboltokban szerezhetjük be.

E

Kisiskolások
tévézése
ost, hogy újból indul az
iskola, korlátoznunk kell
a gyerekek tévénézését. Ne
töltsenek napi egy óránál többet a készülék elõtt, s filmet ne
egyedül nézzenek. A tévénézésre határozzunk meg egy bizonyos idõpontot, s amint vége
a programnak, azonnal kapcsoljuk ki a készüléket. Iktassunk be a család életébe egy tévé-mentes napot vagy hétvégét. Ehelyett olvassunk, vagy

M

meséljünk neki
fejbõl, hallgassunk együtt mesét vagy hangjátékot. Ne hagyjuk, hogy õ maga
váltogassa a csatornákat. Elõzetesen vele együtt
keressünk ki a
neki való adásokat. Iskolába indulás elõtt, és étkezések alatt ne legyen bekap- óra teljen el. A legfontosabb: ne
csolva a készülék. A lefekvés és tegyünk tévét a gyerekszobáa tévézés között legalább egy ba!

Pizsama, hálóing

elõtt. Ha selyempizsamában, ket, így jobb, ha sûrûbben válpamuthálóingben alszunk, az togatjuk õket.
em is sejtjük, mennyit iz- jobban felszívja a testnedveKiss Éva
zadhatunk éjjel. Percenként több ezer bõrsejt hámlik
le rólunk alvás közben Ezért
két-három felvétel után mossuk ki hálóruhánkat, s kétszer
olyan gyakran cseréljük, mint
az ágynemûnket! Kivétel a
szabály alól, ha lefekvés elõtt
tusolunk, ezzel nyerhetünk
egy-két plusz napot a mosás

N

Hamis flekken és mákos guba

teli. Fenséges csemegét alkotott! Utána a mákos-guba
már csak megkoronázza az erõfeszítését. Kimondottan
– Üdvözlöm Szabóné! Mi jót fõz vasárnapra?
„másnapos” kiflit vesz, vagy egy tucatot, felkarikázza, va– A szomszédomtól lestem el Takácsné. Rájött, hogy másfél kiló jon megpirítja, s bõ tejjel alaposan meglocsolja. Ha van
flekkenhús árából szuper-csemegét alkot.
egy szép citromja, akkor megmossa, és ráreszeli a guba– Hát az meg hogy sül ki a tarjaszeletekbõl?
karikákra, amire a darált, felfõzött, megcukrozott mákot
– Úgy, hogy az árán csirke-felsõcombokat vesz, elõveszi a csontozó szórja. Már így is tálalható, de ha kis „rongyrázásra” is
kiskését, és kifilézi a combokat. A csontjából csuda-leves lesz, a húsát hajlandó, akkor az egészet tepsibe kanalazza, s a tetejére
meg kicsit megklopfolja, aztán úgy, mintha tarja lenne, szépen
habosra vert tojásfehérjét ken, s úgy pirítja
bepácolja. Hagymaszeletek, olaj, bors, pici mustár, só,
ropogósra a tetejét.
bors, esetleg flekkenfûszer, ha maradt még a zacskó alMajd elfelejtettem. A felsõcombok
ján. Lefóliázza, s egy éjszakán át a hûtõben érleli. Sütcsontjaiból kevés zöldséggel erõlevest
heti serpenyõben, vasplatnin, grillrácson, egyre
fõz, mert úgy-e az alapozza az ebédet.
megy, valami olyan fantasztikusan finom omlós, fûPersze, ehhez elõzõ este már neki kell
szeres szeletek kerekednek belõle, hogy elképed minfogni, de higgye el, megéri. A kész levest
denki. A pácoláshoz felhasznált hagymaszeleteket kigondosan hûtse, mert ebben a melegben havillázza, és megpirítja, s azt is, meg krumplipürét is ad hozzá körímar megbuggyan!
tésnek. Tudja, a fõtt krumplikockákat összetöri, margarinnal, tejjel
Ha a kosztosai ájuldoznak a menüje értékeléhabosra keveri, kicsi só kell hozzá. Savanyúságnak felkarikáz egy
sekor, hamiskodjon kicsit, mint a flekkenje!
kigyóuborkát, s a szokásos cukros-ecetes lével, sóval megkereszH.I.
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Fõzzünk, vagy hideget együnk?
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RÖVIDZÁRLAT
Érdekes indok

– Ez a bor vizes!
– Na és, ebben az esõs idõjárásban milyen legyen!

Magyarok cselekedetei
Átmentem elemzõbe
ettem mindezt azért, mert a népnevelés elektronikus ládájának képernyõjén hosszú idõk óta elemez nekem valaki, aki
eddig teljesen mást elemezett, s ez úgy tûnik, elég jól hoz neki a
konyhára. Ami piros volt, az az õ elemzése szerint halványsárga, s a hokedli, ami eddig négy lábat volt képes felmutatni, az õ
elemzése szerint eztán háromlábú lesz, és eztán hokedli lesz a
neve. Amint ezt megemésztettem, azonnal átmentem magam is
elemzõbe, mert ehhez se diploma, se elõképzettség nem kell, az
ember beleszór egy kis rizsát a légtérbe, aztán irány a pénztár, s
kalap-kabát, az ügy kipipálva. Elsõnek a család helyzetét elemeztem, s hallgatóságom maga a család volt. Elemeztem nekik,
hogy a paradicsom azért hatszáz forint, mert csak, és a citrom
árán se kell csodálkozni, inkább nagyüzemi módon kellene termelni, ha már minden gangon megterem, s a sufniban se fagy
el, mint újabban Olaszországban. Aztán elemeztem, hogy a
lomizók, akik becsengettek, és közölték velem a lomtalanítás
napját, azért olyan jólértesültek, mert éppen nekik nem volna
szabad tudniuk, hogy mikorra szervezzék a vendettát, a matracért, tükörért és mosdótálért. Elemeztem a közérzetünket is, ami
azért téma, mert hetente más családtagot fenyeget a fõnöke,
hogy kirúgja, ha nem fogja be a pofáját, s kielemeztem azt a
helyzetet is, hogy miért kent meg bennünket Szurok szomszéd,
úgyszintén pofabefogás célzatából, hiszen a nyolcvanas években szakszervezeti bélyegeket árult, s egy sörért be is nyálazta
az emberfia tagkönyvébe, úgyhogy van miért konspirálnia,
hogy a dolog ki ne tudódjon. Egy renitens családtag próbálta
szétzilálnia az elemzésemet, s azt mondta, hogy a közérzet
egyenes arányban áll az anyagi biztonsággal, de azonnal porrá
zúztam az érvelését, mert az arcába mondtam az ellenérvet, a
Deutsche Institut füt Wirtschaftsforschung (DIVV) legújabb
elemzését, amely szerint, a németek átlagkeresete 2010-ben
837.000 ezer forint, s lám, mennyire letargikusak, az egész pénzt
pszichológusra költik. Elemzésem frenetikus sikerû volt. Most a
kockázatok és mellékhatások ügyében elemzek.
Amúgy nem tudják véletlenül, hogy Németországban keresnek-e elemzõt? Volna egy jelöltem.
H.I.
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VICC-MUSTRA
- Érdeklik a nõk?
- Nem!
- És az alkohol?
- Megborzadok tõle!
- Dohányzik?
- Nem!
- De hát végtére, magának
semmi baja nincs?
- Dehogynem doktor úr!
Kóros hazudozó vagyok!
************
- Doktor úr! Egész héten
rossz volt a közérzetem!
- Vetkõzzön le, megvizsgálom! Sajnos nem tudom megmondani pontosan mi a baja,
biztosan a sok sör teszi!
- Nem baj doktor úr! Akkor
visszajövök, ha kijózanodott!
************
Két Trabantos a piros lámpánál. Az egyik letekeri az ablakot, s átszól: – A Népszín-

ház utcába szeretnék menni!
A másik egy szót se ért a
motorzajtól, s átszól:
- Mi van?
- A Népszínház utcába akarok menni!
- Rendben kolléga! Menjen!
************
- Doktor úr, szörnyû hasmenésem van!
- Itt egy erõs nyugtató, ez
használni fog!
Egy hét múltán a rendelõben:
- Nos használt a gyógyszer,
amit felírtam?
-A legteljesebb mértékben
doktor úr!
- Szóval, már nem kakál be?
- Dehogynem, de kit érdekel?
************
A dohányosok is emberek,
csak nem olyan sokáig!
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REJTVÉNY
Apróhirdetés
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
Fogsorjavítás, készítés, alábélelés, gyorsan, precízen. Vécsei Julianna 06-20-230-3547,
06-1-789-2859
Felemelkedési lehetõség családi
vállalkozásban, kitartó munkával.
Kereskedelmi szervezés, jutalékfizetéssel. Tel: 06-20-445-8494
Práter utca rehabilitációs területén 39 nm-es önkormányzati lakásomat egy az egyben elcserélném a Rákóczi út környékére.
Tel: 260-5303
Kezdõ és haladó bridzstanfolyamok a belvárosban. Indulás: 2010.

Õszi muzsika

szeptember 20-ával kezdõdõ
héten. www.bridzsakademia.hu,
bridzs@bridzsakademia.hu,
06-30-9315-922, 06-1-209-5243
32 nm-es önkormányzati lakás
bérleti joga eladó, esetleg
nagyobbra cserélném.
Tel: 06-1-788-4396
Magdolna utcai társasházban
gépkocsi beállók kiadók munkaviszonnyal rendelkezõ magánszemélyeknek, adószámos
vállalkozóknak.
Érd: 06-20-5678-018
Érszûkület gyógyítása, teljes
érrendszer tisztítása, kardiológus vezetésével, Sonotherapia. VIII.ker. József krt. 2.
(Blaha L. tér) 210-1000, 2204641, +36-20-349-4277

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

A gondolatok vámmentesek
Amíg a fõnököm úgy tesz, mintha jól megfizetne, addig egyfolytában úgy teszek, mintha jól dolgoznék!
Az igazi kolléga nem csak ígér, de be is tart!
Ha a munkahelyeden nem tanulsz meg idõben nyalni,
elõbb-utóbb szopni fogsz!
A sikerhez és boldogsághoz vezetõ út karbantartás miatt zárva!
- Halló! Kérem nem vagyok magamnál! Hagyjon üzenetet!
Addig kerüld a munkát, amíg van!
Ne kívánd fõnököd halálát, inkább segíts neki, hogy
önmaga kívánja azt!
Új szolgáltatás mindenkinek: Megbízható adótanácsalás 10-tõl 16 óráig!
Az egyetlen baj a semmittevéssel, hogy az ember soha
nem tudja mikor végzett.

VÍZSZINTES: 1. Áprily Lajos versébõl idézünk egy szakaszt.
Az elsõ rész. 14. Bartók Béla már emigrációban írt nagyzenekari
mûve. 15. A földtörténeti paleozoikum második korszaka. 16. Tornaeszköz, de orvosságra is mondjuk. 17. Itáliai. 19. Kortárs színmûvésznõ /Denise/. 20. …-9 Sedewinder; kis hatótávolságú rakéta
/AIM/. 21. Belgium és Norvégia gépkocsi-jelzése. 22. A versidézet
ötödik része. 23. Pinceszag. 26. Abruzzo megye székhelye Olasz-országban. 28. … France; Nobel-díjas francia író. 30. Nagykovácsi Polgári Egylet, röv. 31. Az Antonov által tervezett orosz repülõgépek
betûjele. 33. … Morales; Bolívia elnöke. 34. Nehézség, probléma. 36.
… poetica; költõi hitvallás. 38. Igevégzõdés. 40. Ilona ritkább becézése. 42. Óvatosság, de az óvadék angol neve is. 45. A versidézet
második része. 47. Országos Sportbizottság, röv. 48. A SchmalpurSchweiz tehervagon-típusa /GAK-V/. 50. Rostock határai! 51. Szipóka része! 52. Ruhát tervez. 54. Cseh autómárka. 56. … Korda;
cseh teniszezõ. 57. Litván pénz.. 59. Ez a kumisz.
FÜGGÕLEGES: 1. A versidézet negyedik része. 2. Rozália, becézve. 3. Szellõrózsa. 4. A nitrogén és a króm vegyjele. 5. Középen
nyer! 6. Halló a telefonban, az olaszoknál /pontos jelentése: kész/.
7. Étlap, röv. 8. A Noé férfinév angol változata. 9. … tart; nem felejt.
10. Tíz a széleken! 11. … mail; légiposta. 12. Rimszkij-Korszakov
négy felvonásos balettje MLADA/. 13. … Alice Welty; USA-beli írónõ, elsõsorban novelláiról ismert /1909-2001/. 18. Integrált vállalatirányítási rendszer /SAP/. 21. Tapogatózva lép, botorkál, tájszóval.
24. Klasszicista francia festõ /Jacques-Louis, 1748-1825/. 25. A tallium és a bór vegyjele. 27. Cérium-ásvány. 29. Egyetemi Atlétikai
Club /volt szegedi sportegyesület/ névbetûi. 32. A versidézet hatodik, befejezõ része. 35. A versidézet harmadik része. 37. …-hongrois /szovjet-magyar, franciául/ /SOVIETO/. 39. A szájával elvonja a nedvességet. 41. Bayonne õsi nyelve Franciaországban. 43.
A levegõben elrugaszkodásra késztet, tájszóval. 44. Bõrápoló nyári
kozmetikai szer. 46. Az AC Milan középpályás labdarúgója
/Ignazio/. 49. Szavazat. 53. A szív felõli oldal. 55. Digital Art Zone,
röv. 56. Patricia, becézve. 58. Tiltószó. 60. A kalcium vegyjele.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség címére (1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: szeptember
24. Augusztus 10-ei rejtvényünk megfejtése: A legelsõ, amit a gyerek megtanul az iskolában az, hogy mennyi zsebpénzt kapnak a többiek. Nyerteseink: Dékány Erzsébet Rozália, 1143 Ilka u.26.; Tonhauer
Gizella, 1082 Horváth Mihály tér 16. A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.

23

HIRDETÉS

24

