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Ki véd meg minket?
Célkeresztben a nyugdíjasok

KÖZBIZTONSÁG

A budapesti rendõrfõkapitánnyal egyeztetett
a józsefvárosi polgármester
Kocsis Máté, Józsefváros 2009. december 4. óta hivatalban lévõ
polgármestere múlt héten egyeztetett Tóth Gábor budapesti rendõrfõkapitánnyal a VIII. kerület új rendõrkapitányának kérdésérõl.
polgármester azért találkozott a budapesti rendõrfõkapitánnyal, hogy
Józsefváros közbiztonságának fenntartása érdekében egyeztessen az új
kerületi rendõri vezetõrõl, akit várhatóan legkésõbb március 1-jéig neveznek
ki. A helyi képviselõ-testületnek egyetértési joga van a kerületi rendõrkapitány személyével kapcsolatban.
A polgármester hangsúlyozza, hogy a Józsefvárosi Önkormányzatnak
nincs információja arról, hogy van-e összefüggés a kerületi rendõrkapitány
vezetõi megbízatásának visszavonása, a kerületi rendõrségen tartott ügyészségi házkutatás, illetve az önkormányzati iratlefoglalás mögött.
A polgármester leszögezte, hogy amint érdemi tájékoztatást kap a nyomozó hatóságoktól, haladéktalanul és teljes körûen fogja a sajtót és Józsefváros
lakosságát tájékoztatni, illetve a szükséges személyi, avagy szervezeti intézkedéseket megtenni.

A

Tóth Gábor, budapesti
rendõrfõkapitány javaslatára, Bencze József országos rendõrfõkapitány január 20-án, minden indoklás nélkül,
azonnali hatállyal felmentette tisztségébõl
Práger Ferencet, Józsefváros rendõrkapitányát.
A felmentett rendõri vezetõ kérte a nyugdíjba
vonulás lehetõségét. Ugyancsak január 20-án, a Nyomozó Ügyészség házkutatást tartott Józsefváros rendõrkapitányságán. A Fõügyészség szóvivõje nem nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a leváltás és a házkutatás
között van-e összefüggés.

Közbiztonság: Józsefvárosban
szolgáló rendõrök kapnak segítséget
A Józsefváros közbiztonságáért dolgozó, a
kerületben szolgálatot
teljesítõ
rendõrök
kapnak újabb önkormányzati segítséget. A
testület döntése alapján, tíz önkormányzati
lakás esetében a kerületi rendõrkapitányság bérlõkijelölési jogot kapott, amely azt
jelenti, hogy a kerületben szolgáló rendõrök
lakhatást kapnak Józsefvárosban.
józsefvárosi képviselõ-testület olyan zeti joggal. A bérleti szerzõdés határorendõrök esetében biztosítja a lehetõ- zott idejû, egy évre szól, azt a rendõrséget, akik a VIII. kerületi rendõrkapitány- kapitány javaslata alapján lehet megság állományába
hosszabbítani.
tartoznak (közalA programban
A Józsefvárosi Önkormányzat a kerület
kalmazott, közrésztvevõ bérlõnek
közbiztonságának javítása érdekében
tisztviselõ, vagy
vállalnia kell a laktöbbféle módon támogatja a kerületi
hivatalos szolgábér költségeit, varendõrség munkáját. A kerületvezetés a
latot ellátó szelamint a Józsefvátérfigyelõ-rendszer teljes önerõbõl való
mély), és emellett
rosi Vagyonkezelõ
fenntartása és folyamatos fejlesztése melBudapesten nem
Kft-vel kötött szerlett, mûködteti a kerületõrséget és finanrendelkeznek bezõdés alapján, a laszírozza a Magdolna-negyedben mûködõ
költözhetõ lakáskás felújításával jászomszédsági rendõrséget is.
bérleti, tulajdon,
ró munkálatok költvagy haszonélveségeit.
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Polgármesteri fogadóóra

Dr. Kocsis Máté
Polgármester fogadóórája:
Minden hónap elsõ hétfõjén 14–17 óra között
Elõzetes bejelentkezés szükséges.
Telefon: 459-2200
E-mail:
kocsis.mate@jozsefvaros.hu
Cím: 1082 Budapest,
Baross u. 63-67.,
I. emelet 101.
Web: kocsismate.hu

MUNKAVÁLLALÁS

Csak munka legyen...
Újabb csúcson (10,5%) a munkanélküliség. A fõvárosban a VIII. kerület azonban hagyományosan még rosszabb adatokat produkál, a kerület egyes részein 12-15%-os munkanélküliségrõl beszélhetünk. A Józsefvárosi Önkormányzat
amellett, hogy valószínûleg a legnagyobb munkaadó a kerületben, hiszen intézményrendszerében több ezer állást
nyújt, döntéseivel, támogatások révén igyekszik a kerület legsúlyosabb problémája ellen küzdeni, és lehetõségeihez
mérten segíteni a bajba jutottakat.
haladja meg. Csak az vehet
részt az önkormányzat programjában, aki minden feltételA Józsefvárosi Önkormányzat nek megfelel.
összesen 270 közcélú állásheVállalkozó
lyet biztosít az addig tartósan
önkormányzat
munkanélküliek számára. Ebbõl 200 állást a kerület köztisz- Kevés oka van manapság bártaságának javítása érdekében kinek bátran belevágni egy
az önkormányzat tart fenn. vállalkozásba, az önkormányEzeket az állásokat olyan jó- zat sincs ezzel másképp. Mégzsefvárosi lakosok tölthetik be, is, 2010-ben a Józsefvárosi Önakik eddig, regisztrált munka- kormányzat elsõként átvette a
nélküliként állást kerestek, az- kerületi parkolás üzemeltetéaz igazoltan részesültek a ren- sét. E lépésnek köszönhetõen a
delkezésre állási támogatásban parkolási bevételek 100%-a a
(RAT). További feltétele a fog- kerületé marad, de legalább
lalkoztatásnak, hogy az illetõ ugyanekkora eredmény, hogy
egyéb pénzbeli ellátásokban 33 új munkahelyet tudott így
ne részesüljön, vagyonnal ne létesíteni az önkormányzat,
rendelkezzen és családjában amelyek többségét kifejezetaz egy fõre jutó havi nettó ten józsefvárosi munkavállajövedelem a 25.950 Ft-ot ne lókkal töltötték fel.

Közcélú
foglalkoztatás

Közcélú foglalkoztatás keretében, egy különleges és értékes
tradíció megmentését
is igyekszik támogatni a városvezetés. Ötvenegy, eddig munka
nélkül tengõdõ józsefvárosi cigány muzsikus kap közcélú, illetve közhasznú munkát a kerülettõl. Feladatuk, hogy az önkormányzatnak, illetve intézményeiben
rendszeresen kulturális mûsort szolgáltassanak a nagyobb ünnepek, rendezvények
alkalmával. Amellett,
hogy ez a lehetõség ötvenegy józsefvárosi családnak biztosítja a megélhetést, a kerület megmenti a kulturális örökségként is világhírû cigánymuzsikát.

Álláskeresés
Az önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Családsegítõ
Szolgálat és a kerület megduplázta az álláskeresésben segítséget nyújtó szociális szakemberek számát, így már összesen hat
szakember áll a bajba jutottak rendelkezésére. Tavasszal álláskeresési tréningeket is indítanak, és remélhetõleg idén is
lesz a józsefvárosiaknak rendezett kerületi állásbörze.

Munkaügyi Központ
cím: VIII. Baross u. 22-26.
telefon: (1) 215-9980 fax: (1) 215-0570 web: http://www.afsz.hu

Álláskeresõ Klub
Minden hétfõn és szerdán 9-12 óra között
Józsefvárosi Családsegítõ Szolgálat
1081 Budapest, Népszínház u. 22.(bejárat a Kiss József u. felõl)
Telefon: +36 1 333 0582, +36 1 333 0582 Fax: +36 1 210 9321
E-mail: info@jcssz.hu, www.jcssz.hu
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VÁLASZTÁS

VÁLASZTÁS
Február 8. és 12. között megérkeznek az ajánlószelvények
Négyévenként nyílik mód arra, hogy
– alkotmányos jogunkkal élve – szavazatunkkal döntsünk arról, kik
képviseljenek bennünket az Országgyûlésben. Hazánkban 2010. április
11-én kerül sor az országgyûlési
képviselõ-választás elsõ fordulójára,
2010. április 25-én pedig a második
fordulóra.

Mikor kell megérkeznie
az ajánlószelvénynek?
Ön 2010. február 8. - 2010. február 12. között kézhez kapja a választói névjegyzékbe történõ felvételérõl szóló Értesítõt, valamint a képviselõjelölt ajánlásához szükséges ajánlószelvényt.
Ha az Értesítõn feltüntetett adatai tévesek, kérjük, forduljon a Helyi Választási
Irodához (Bp., VIII. Baross u. 63-67. I. emelet 100/2).

Mire való
az ajánlószelvény?

Józsefváros két része
A VIII. kerület az országgyûlési
választások tekintetében két választási
kerületet ölel fel: a 10-es számú és
a 11-es számú választási kerületet.
A két részen a pártok más-más országgyûlési
képviselõ-jelöltet állítanak.

Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerüJelöltet ajánlani nem kötelezõ, de ha Ön aláírja, majd azt átadja a támogatni kívánt
leti jelölt lehessen, legalább 750 választó- élni kíván ajánlási jogával, akkor azt úgy jelöltnek, vagy megbízottjának.
polgár érvényes ajánlását kell összegyûjte- teheti meg, ha az Önnek megküldött hivaAz ajánlószelvények gyûjtése 2010. márnie.
talos ajánlószelvényt kitölti, saját kezûleg cius 19-ig történhet.
Az ajánlás nem vonható vissza.
Egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat.
Mit tegyen, ha nem kapott értesítõt?
Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta,
Amennyiben nem érkezett meg Önhöz február 8. és 12. között az értesítõ és az ajánlószelvagy aki több jelöltet is ajánlott, annak vavény, akkor névjegyzékbõl való kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt
lamennyi ajánlása érvénytelen.
2010. február 10-tõl - február 17-ig 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a Helyi VálaszMit kell tudni
tási Irodánál.

a szavazás helyérõl?

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítõn
feltüntetett szavazókörben szavazhat.
Amennyiben mozgásában akadályozva
van (például egészségi állapota miatt),
úgy a szavazást megelõzõen a jegyzõtõl
írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja
fogja Önt felkeresni a mozgóurnával.
Mozgóurnát végsõ esetben a szavazás
napján – szintén írásban – a szavazatszámláló bizottságtól kérhet.
Amennyiben az országgyûlési képviselõ-választással kapcsolatosan bármilyen
egyéb kérdése merül fel, forduljon a lakóhelye szerinti jegyzõhöz, a választási információs szolgálathoz vagy keresse fel a
www.valasztas.hu internetes oldalt.
Kérjük, éljen választójogával!
VÁLASZTÁSI IRODA
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ZSEBBEVÁGÓ

Lári-fári

„Nyugdíjasok pártján”
a szavazás elõtt
Tudják, hogy javul a nyugdíjasok anyagi helyzete 2010-ben?! (Magyarországon.) Ezt nem Andersen mondta, hanem a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára, Korózs Lajos. Sajtótájékoztatón, ahol azt is megtudtuk, 4,1
százalékkal nõnek a nyugdíjak, így 2 millió 657 ezer nyugdíjas átlagosan 3.452
forinttal „gazdagodik”. Hogy ezzel egy idõben vajon hiányzik –e nekik a pár
hónapja megszüntetett 13. havi nyugdíj, a megvont fûtéstámogatás, esetleg
érinti –e õket az áremelés és az infláció, arról nem tartott sajtótájékoztatót a
kormányzati politika. Mivel úgy sejtjük, hogy a valódi helyzetképhez hozzátartoznak a felsoroltak is, ezért cikkünkben erre is kitérnénk.
forintnyi minusszal zár minden hónapot.
Elnézést az ismétlésért, de még egyszer: a
magyar nyugdíjas havi hiánya 28.462 forint. 28.462 Ft. mínusz ahhoz képest, mint
amennyire a megélhetéséhez szüksége
lenne.

Akkor hogyan él?
Például úgy, hogy nem veszi meg a
gyógyszereit, elfogadja a gyermekei támogatását, vagy rosszabb esetben a pénzintézetek által kínált jelzáloghiteleket. A
cikk írása közben, egy korábban állatorvosként és vegyészként dolgozó nyugdíjas házaspárt kértem, érzékeltessék, mire
elég Magyarországon a mindennapokban
a nyugdíj. „Arra, hogy az ember kitartóan
és éberen figyelje, hol van árleszállítás.
Nekünk nem alacsony a nyugdíjunk,
ezért mi még nem tartunk ott, hogy csirkelábat együnk. Igaz, mi is kizárólag az
olcsót és a nem a minõségit keressük, ez
utóbbi már rég nem számít. De még ezt is
elviseljük, nehezen, mert tudjuk, az idén
konkrétan 200.000 forintot vettek el tõlünk. Ami ennél felháborítóbb, mikor este
okak szerint a nyugdíjasok helyzete a tévében van pofája bejelenteni valakicsak azért javul, mert választások nek, hogy 25%-kal nõtt a nyugdíjasok
elõtt vagyunk. Úgy általában, nyug- életszínvonala.”
díjügyben a legnagyobb igazság, hogy
nem lehet belõle megélni, legalábbis náAz egyéni példán túl sajnos a szociális
lunk. Az AXA Csoport felmérése szerint, szférában dolgozó szakemberek is sorra
a magyar nyugdíjasok harmada hónapról- panaszkodnak. Pár éve feltûnõ jelenség,
hónapra 28.462 forintot nélkülöz. A nem- hogy családsegítõ központokba, idõsek
zetközi vizsgálat a németeket és a britteket otthonába egyre több átlagos kismama és
is említi, esetükben egy átlag nyugdíjas nyugdíjas kopogtat, sokszor bevallják,
úgy 100 ezer forintnak megfelelõ összeget szégyellik, de mégis kénytelenek segítséa nyugdíjából havonta félretesz. Náluk get kérni, mert képtelenek megélni a jöveszerencsésebbek a svájci és az amerikai delmükbõl.
nyugdíjasok, hiszen havi (megtakarításként!) 163 ezer és 260 ezer forintnak megItt újra a tv és Mesterházy Attila. Õ mifelelõ helyi valutával gazdálkodhatnak. niszterelnök jelöltként azt ígéri, hogy
Hogy ne legyünk igazságtalanok és ne amennyiben a szocialisták újra kormányra
mindig a Lajtán túlra tekintsünk? Akkor a kerülnek, „megvédik a nyugdíjasokat” és
cseh nyugdíjas „többlete” havi 9 ezer fo- az MSZP modellt viszik tovább. Ehhez
rintnak megfelelõ korona, viszont szom- Lendvai Ildikó még annyit fûz, az MSZP
szédunkban a szlovák nyugdíjas már 3.5 az idõsek pártján áll.
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Néha az embernek olyan érzése van,
mintha mindössze annyit kérnének, hogy
továbbra is az ígéreteknek higgyünk, és ne
a szemünknek.
Azért úgy egészen ritkán és egy kicsit
szabad arról is beszélni, írni, amit minden
nap látunk? Például autóból, országúton
haladva, szürkületben: idõs bácsi gyûjti a
letört száraz ágakat az országutak szélén,
majd elégedetten talicskázza át az út túloldalán lévõ házikójába. Ezt a sorok írója látja minden nap Budapestrõl kifelé autózva,
2010-ben. A magyar nyugdíjasnak meg
nem engedhetõ luxus feljebb tekerni odabent este a gombot a radiátoron.

Szerencse
vagy balszerencse?
Szerencsére, legalább itt van Korózs Lajos
szocialista államtitkár, aki nyugodt. Õ inkább a többletjuttatásokról beszél, mert bevallása szerint, Õ erre nagyon büszke. Idézem: „A nyugdíjasok kiegyensúlyozottan
fognak élni a következõ évben, és az azt követõ években is.”
Valahol balszerencsés a magyarok 74
százaléka. Mert az AVIVA biztosító eredményei szerint, pont ennyien aggódnak,
hogy nyugdíjas korukban nem lesz elég bevételük. Balszerencsés még a 45-54 év közötti korosztály 86 százaléka, mert a mai
napig úgy vélik, hogy nyugdíjba vonuláskor az államtól kapott ellátás nem lesz elég
az életszínvonaluk fenntartására, és akkor
itt van még az 55 év feletti magyarok 64
százaléka… Õk tudják, mit szeretnének?
Munkát. Nyugdíj után is, hogy kiegészíthessék az akkori bevételt. Õk mind-mind
balszerencsések, mert nem hallották Korózs Lajos megnyugtató szavait.
Õk leginkább a csekkeikkel találkoznak,
meg a kötelezõ regisztrációval. Mert a nagy
odafigyelésben mára ezt is elõírták a nyugdíjasok és leendõ nyugdíjasok számára.

ZSEBBEVÁGÓ
Ezentúl a MÁV és a Volán járatain, már nem elég a kalauznál
személyivel igazolni a jogosultságot, utazás elõtt a jövõben regisztrálni kell. Adott esetben a
Nyugati pályaudvaron, a nekik
szimpatikus jegypénztárnál,
amihez, ismerve a körülményeket, sok szerencsét kívánunk.
A szerencse sajnos több helyen is elkél, mert a nagy fejlõdésben szépen csendben megszüntetik a jelzõrendszeres szolgáltatást. Illetve nem szüntetik
meg, marad, ha az ott élõ nénik-bácsik ezt
fizetik. „Mondja meg egy önkormányzatnak, mibõl lesz erre pénze?” – kérdezi
õszinte elkeseredéssel Zsák Jánosné az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke.
„Ha már a nyolcadik kerületbõl érdeklõdik, ott pont sokan laknak, idõsek, akik sajnos nem kevesen komoly szívbetegek. Ön
szerint mi lesz a jelzõrendszeres szolgáltatás nélkül? Megmondom: nagymértékû halálozás.”

„Itt nem nyugdíjkorrekcióról, hanem
durva nyugdíjmegvonásról van szó. Ne azzal etesse a nyugdíjasokat Lendvai Ildikó,
hogy 25%-kal emelték az életszínvonalat,
inkább számoljon! És árulja el, az Isten szerelmére, 2002 óta vajon mi alapján lett jobb
a nyugdíjasok helyzete? Az Idõsügyi Tanácson Bajnai még a Parlament Munkácsy termében is azt ígérte, hogy a konvergencia
program által leírtakat megtartja, de arról
nem beszélt, hogy ezt kicsúsztatja 2010-re.

Az utca hangja

Negyvennyolc évet dolgoztam, a Kandó Fõiskolán voltam közalkalmazott irodai

vetkeznie, mert óriási a kisT. Erzsébet (72)
nyugdíjasok elkeseredettsége.
Tiszta hülyének nézik az emS. F.- né nyugdíjas
bert! Nagy hirtelen mennyire
fémipari munkás
fontos lett a kormányunknak,
hogy mi van velünk, gyakorlatilag nyugdíjasnak lenni
egyenlõ a szegénységgel. A
konyhán kívül már mindenhol
lecsavartam a fûtést, és fagyoskodunk. Minden áremelést mi bánunk. Tiszta sor,
hogy jönnek a választások, és
az egész néphülyítés csak a
választási matekról szól. Az
idõseken múlik minden, mert
mi vagyunk a legtöbben. Ha a
nyugdíjasok megint beveszik

munkás. Hatvanöt évesen
küldtek nyugdíjba, én még
dolgoztam volna tovább, de
létszámleépítés volt. Valami
nagy változásnak kell bekö-

Nõként, harminckét évet húztam le, mint vas és fém esztergályos. Nem volt mindegy,
egyedül tartottam el a családot, ebben a szakmában még
fizettek is. Öt gyereket neveltem fel, most érte el a nyugdíjam a hetvenezer forintot,
negyvenezer a rezsim, azt hiszem, ezzel mindent elmondtam. Az a nyugdíjas vagyok,
akinek felírják a gyógyszert,
de nincs pénze kiváltani, s ha
erõm lenne mellékesre, mondja már meg, ki alkalmaz egy
esztergályost a háztartása körül? Bízom a fordulatban,
ahogy sokan.

Ahogy a nyugdíjasok látják
Hoffman Antal
nyugdíjas
minõségellenõr

vagyok. Száz körüli a nyugdíjam, irigyelnek érte. Naponta
tapasztalom, hogy mennyire
csökken a nyugdíj értéke.
Mondja, miben bízzon az ember?

Samu Nagy Györgyi
nyugdíjas tisztviselõ

Ha azt mondom, hogy Józsefvárosban lakom, általában azt
hiszik, hogy alacsony lakbérem van. Pedig a nyugdíjam
nagyobb része a lakbérre és a
rezsire megy el. A feleségem
súlyos cukorbeteg, havi huszonötezer megy el gyógyszerre. Korábban még a gyerekeimet is meg tudtam támogatni, most fillérem nem jut
már rájuk, pedig segítségre
szorulnak. Negyvenkét évet
dolgoztam, hatvanhárom éves

Gyurcsány azt ígérte, nem fogja
hagyni Orbánéknak, hogy elvegyék a 13. havi nyugdíjat, erre
megszüntették õk. Késõbb, még
2007-ben, szintén Gyurcsány,
maga ismerte el, hogy 7,8 % volt
az értékvesztése a nyugdíjaknak, amihez 2009. január elsején
még a korrekciót sem adták oda.
Itt milyen életszínvonalról beszélünk? A többség egy darab
sajtot nem tud venni magának,
míg másokat épp kilakoltatnak,
a távfûtéses otthonukból, ahol
megszûnt minden támogatás.
Másfél millió nyugdíjas éhezik, magyarul
veszélyben az élete. Közben hadd említsek
még valami fontosat, anno a magyar állammal minden nyugdíjas szerzõdést kötött.
Ezért fizették hosszú éveken át a járulékokat és az adót. A nyugdíj nem adomány, hanem szerzett jog. Ki merem jelenteni, a legkiszolgáltatottabbakat sújtja a legnagyobb
elvonás, megint azokat büntetik, akik becsülettel fizették a járulékokat.”
V.M.

ezt a kormány maszlagot,
megint megnézhetjük magunkat. Az embert csak az vigasztalja, hogy nincs sok hátra.
Hegyi- Nyári
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Gálakoncert a Galériában a kultúra ünnepén

A Magyar Kultúra Napján, január 22-én Józsefvárosban több helyszínen is köszöntötték a magyar kultúrát. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban az állami
ünnepség, a Galériában és a Roma Önkormányzat épületében a kerületi ünnepségek zajlottak.
Galéria közönsége hosszú vastapssal
jutalmazta a Kodály Zoltán Férfikar, és
a Józsefvárosi Zenebarát Kör szólistáinak
gálamûsorát. A koncertet a szervezõk, Pálinkás Péter és Zöld Ildikó, nem csak a Magyar
Kultúra Napja „köré”, de Erkel Ferenc születésének kétszázadik évfordulója alkalmából, az Erkel-év tiszteletére szerkesztették.

A

Valószínû, hogy e napon az ország kevés helyén hangzott el a Himnusz háromféle variációban. Pálinkás Péter, a Kodály
Zoltán Férfikar karnagya, a Debreceni
Csokonai Színház zenei vezetõje, zenei archívumok, levéltári kutatások után, megtalálta és kórusának betanította a Himnusz hajdani pályázatán indult ismeretlen

Cigánymuzsika

zeneszerzõ, és Egressy Béni himnusz-zenéjét. Érdekes adalék, hogy a máig ismeretlen zenei pályázó a következõ jeligével
adta be muzsikáját Kölcsey Himnuszának
elsõ versszakára: „Szenteld hazádnak kebled érzelmeit!” Egressy Béni himnusza
egy évvel azután született, hogy a „Szózat”-ot már megzenésítette, joggal gondolta a közvélekedés, hogy a Kölcsey vers
megzenésítése is az õ sikere lesz. Nem így
történt. A köznép, mely a „Gotterhalte”
dallamával és a „Boldogasszony anyánk”kezdetû egyházi dallammal pótolta korábban a hivatalos himnuszt, elemi erõvel
állt az Erkel – féle megzenésítés mellé. A
koncerten mindhárom himnuszt hallhattuk, s amikor a „gyõztes” mû elõadására
került sor, a kórussal együtt énekelt a közönség.
A mûsor Erkel operáinak keresztmetszetével, és Kodály Háry Jánosának részleteivel
vált teljessé, amiben a Józsefvárosi Zenebarát Kör szólistái magas színvonalon énekeltek. Köztük az olimpiai bajnok, nemzetközi
sakk-nagymester bariton-szólista, Portisch
Lajos. Egy másik baritonistát „közelebbrõl”
is ismerhet a józsefvárosi közönség, Zábó
Gyula ugyanis újságunk keresztrejtvényeinek szerkesztõje, Háry Toborzójának bariton szólóját énekelte.
H.I.

Megkoszorúzták a Mária Terézia
Háziezred emlékmûvét

józsefvárosi 51 tagú cigányzenekar ismét elkápráztatta
virtuóz játékával közönségét. Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, a Roma Önkormányzat épületében adott sikeres
koncertet a kerületi cigányzenekar. Az eseményen megjelentek
mûvészek, politikusok, a roma társadalom jeles képviselõi, valamint a Fidesz fõvárosi frakcióvezetõje Tarlós István. A frakcióvezetõ hangsúlyozta a cigány és a magyar kultúra elválaszthatatlanságát, mint mondta: méltán büszkék lehetünk cigánymuzsikusainkra, akik egyedülálló játékukkal egyaránt viszik
hírét a világba a cigány és magyar kultúrának.
ny

A

Január 22-én, Pest és Buda egyesítésének 137-ik évfordulója alkalmából, a hagyományok továbbéltetésének jegyében, megkoszorúzták a 32-esek terén álló Mária Terézia Budapesti Háziezred emlékszobrát. A 32-esek Baráti Köre és a 32. Budapesti Díszzászlóalj nevében Zsolnai Tamás õrnagy, valamint Józsefváros nevében dr. Gotthard Gábor alpolgármester helyezte el koszorúját a térnek nevet adó emlékmû lábánál.
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Húszéves az Apáczai Kiadó
Nagyszabású rendezvénnyel ünnepelte az Apáczai Kiadó
fennállásának huszadik születésnapját január 20-án a
Hungexpo G pavilonjában. Az eseményre több mint háromezer vendéget – pedagógust, iskolaigazgatót, tankönyvszerzõt, kollégákat, barátokat, hírességeket – hívtak meg az ország minden tájáról. Köztük volt és beszédet mondott Pokorni Zoltán volt oktatási miniszter is.
tanyától a tudományegyetemig végigjártam
az iskolát- mesélt az
életérõl az 1938-as születésû
Esztergályos Jenõ, a kiadó ügyvezetõ igazgatója. A Kõszegi
Tanítóképzõ elvégzése után tanyasi tanító lett Békés, majd
Vas megyében, ahol késõbb
szakfelügyelõként dolgozott tizenhat éven át.
Huncut mosollyal emlékszik
vissza arra az idõszakra: bejártam az órákra, érdeklõdtem a
tanítótól, kérdezhetek-e én is, s
aztán, hogy játszhatok-e a gyerekekkel. Mivel a lurkóknak
tetszett a foglalkozás, a szakfelügyelõ azt tanácsolta a pedagógusoknak, kövessék a példámat
az óráikon. A tanítók viszont
azt felelték, nem tudják, mit,
miként játszanak. Így született
meg az elsõ könyv, az Oktatójátékok kisiskolásoknak. Történt
mindez még a nyolcvanas évek

A

elején, amikor a tankönyvkiadás joga szigorúan állami monopólium volt- idézi a múltat a
tanár úr, aki utánvéttel küldte
szét játékos kötetét az országban, s a siker hatására, rövidesen megjelent a második és a
harmadik kiadás is. Ekkor a
szerzõ alkotói szabadságot kért
az akkori oktatási minisztertõl,
de rövidesen akkora sikere lett
mûveinek, hogy már nem tudott visszatérni a katedrához, a
tanításhoz. Pedig idõközben elvégezte a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola rajz szakát, s utána a
Szegedi Tudományegyetem
pedagógia-pszichológia szakán
is diplomát szerzett.

S hogy milyen
a jó könyv?
A tanár úr hitvallása szerint
olyan, hogy beleszeret a gyermek, ha kézbe veszi, hogy csak
jól lehet tanítani és tanulni be-

A jubileumi statisztika szerint, az
Esztergályos Jenõ
által
1990-ben
alapított Apáczai
Kiadó az elmúlt
húsz év alatt több
mint 55 millió
tankönyvet adott
ki, köztük Az én
ábécém címû tankönyvükbõl több
mint 1 millió kisgyermek tanult
meg olvasni. S
valóban megtanultak: a kiadó elsõs diákokon végzett
felmérése
szerint a félév végére 89,7, míg az év végére a gyermekek 91,2 százaléka olvasott.
Esztergályos Jenõ szerint ez is „pusztán” jó könyv és jó pedagógus kérdése.

lõle, s az ára is megfizethetõ.
Tankönyveik számos díjat kaptak: egyedüli könyvkiadóként
három esztendõn át minden
évben elnyerték a Magyar Termék Nagydíjat (2007, 2008,
2009), hasonlóképp a Magyar
Minõség Háza Díjhoz, s több
más rangos kitüntetést is nekik
ítéltek.
A jubileumi rendezvényen
részt vett Bodnár Gábor egri iskolaigazgató, aki úgy fogalmazott: az „apáczais” könyvek
szeretetre, erkölcsre, hazafiságra nevelik a mai ifjúságot.
Pokorni Zoltán volt oktatási
miniszter a könyvekrõl az oktatás, azon belül a pedagóguspolitikára terelte a szót, amelyen – szerinte – változtatni
kell. A pedagógusi életpálya
ugyanis ma nem vonzó, nem
nyújt megélhetést, karrierlehetõséget. Ennek megváltoztatá-

sa nélkül egyetlen más oktatási
kérdés sem oldható meg- vélekedett Pokorni Zoltán.

Díjak, támogatások
Az Apáczai Kiadó, amelynek
budapesti központja a József
körúton található, több díjat is
alapított pedagógusoknak és
diákoknak, s tankönyvekkel támogatja – határon belül és kívül is – a hátrányos helyzetû
gyermekeket.
A húszéves évforduló alkalmából egy „teherautónyi” tankönyvet kapott ajándékba Böjte Csaba atya, aki több erdélyi
gyermekotthont alapított. Útjára indult továbbá a Mága hegedû vándordíj, amelyet azok
az ének-zenei és mûvészeti iskolák nyerhetnek el, amelyek
oktatási színvonala meghaladja az országos átlagot.
k.o.
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18 ezer eurós támogatást nyert
a Molnár Ferenc Általános Iskola
A Molnár Ferenc Általános Iskola a közelmúltban beadott, második EU-s pályázatára, a Comenius Iskolai
együttmûködések projektre, „Az egész életen át tartó tanulás program” keretében 18 ezer eurós támogatást (5
millió forintot) nyert el.
zinte még friss hírnek számít, hogy nevet változtatott, és két tanítási nyelvûvé vált az intézmény, a Molnár
Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola
máris egy országhatárokon átívelõ nemzetközi programban
vesz részt.
Az „Egész életen át tartó tanulás” program keretében zajló pályázatban részt vevõ államok közoktatási intézményeinek tanárai és tanulói lehetõséget kapnak arra, hogy kapcsolatokat építsenek ki európai
társaikkal, megismerjék más
országok kultúráját, oktatási
rendszerét, átadják egymásnak
tapasztalataikat. A program segítségével új világ kapuja nyí-

S

lik meg a józsefvárosi nebulók
elõtt, akik játszva sajátíthatják
el az infokommunikációs eszközök használatát, mélyíthetik
az angol nyelvben való jártasságukat, miközben e-mail üzeneteket váltanak vagy akár élõ
skype beszélgetéseket folytatnak svéd vagy olasz diáktársaikkal. Sokan személyesen is találkozhatnak, hiszen a két évig
tartó folyamatos együttmûködést egymás szülõföldjének látogatásával teszik feledhetetlenné az iskolák. Legközelebb –
2010 áprilisában – Olaszország
lesz a házigazda. A collecchioi
(Párma város környéki) találkozóra 9 kiemelkedõen teljesítõ grundsulis tanuló biztosan
utazhat, mert az iskola – az EU-

s támogatásból – már
megvásárolta a repülõjegyeket.
Az elsõ projekt, melyben a Molnár Ferenc Iskola egész felsõ tagozata részt vett, a projektlogó megtervezése volt.
A tanulók logóterveket
készítettek, melyek a
házi döntõt követõen, a
többi résztvevõ intézménybõl érkezett munkákkal együtt felkerültek az iskolai Comenius faliújságra, majd megmérettettek egy
élõ, angol nyelven folyó videókonferencia keretében lebonyolított szavazáson. A Palotanegyed iskolája Benyovszki Dorottya 6.c osztályos tanuló rajzával második helyezést ért el a
nemzetközi versenyen.
Jelenleg kvíz kérdéssort állítanak össze a tanulók saját országukról, amelyet kicserélnek
egymás között, majd a kapott
kérdésekre kutatómunka kere-

tében keresnek választ angolul
a világháló segítségével.
Természetesen az olaszországi programokról és az azt követõ közös projektekrõl is beszámolunk majd. Elöljáróban csak
annyit, hogy 2010 õszén várhatóan nem csak a magyar, hanem – az EU-s pályázat keretében – a Molnár Ferenc Iskolába
látogató olasz és svéd diákok
zsivajától is hangos lesz Józsefváros.
Nagy Zoltán – Varga Sándor

Akikre büszkék vagyunk…
Scratch Magyarország informatikai versenyt hirdetett 5-8. osztályos tanulóknak.
Ennek lényege: olyan számítógépes játék készítése, amely megismerteti másokkal - akár külföldiekkel is - országuk nevezetességeit, vagy kultúráját, vagy vallását.
A Losonci Téri Általános Iskola 6. c osztályos tanulója, Bohus Marcell, Magyarország egy nevezetes tájegységét, a világhírû tokaji borvidéket, és Budapest legszebb, legjellegzetesebb látnivalóit mutat-

A

ta be: Margitsziget, Hõsök tere, Parlament, Lánchíd.
A feladat megoldásához egy papagájt
hívott segítségül. Elõször képeket vonultatott fel, azután a madár kérdezett, majd rá
kellett vinni a papagájt a helyes válaszra.
Ha a válasz helyes volt, dicséretet kapott a
játékos a „hurrá” felkiáltás mellett. Rossz
válasz esetén elhangzik a „nem”, és újra
lehet próbálkozni.
Errõl a számítógépes programról el lehet mondani, hogy nem csak szórakoztat,
hanem tanít, sõt a jól kiválasztott képek
gyönyörködtetnek is. Marci ezzel a pályamunkájával országos elsõ helyezést ért el.
Egy másik országos pályázaton is szép
eredményt ért el a Losonci: az Edusys
Infokommunikációs Zrt. Környezetvédelmi és Oktatási Pályázati felhívást tett közzé általános iskolások számára, melynek
témája: Környezetbarát város vagy falu
tervezése.
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Az egyik csapat – Gál Réka, 8.b, Harczi
Krisztina, 8.b, és Suha Richárd, 6.a – bekerült az elsõ tíz legjobb közé.
Kétoldalas esszét írtak arról, hogyan
képzelik el az ideális, minden szempontból élhetõ, környezetbarát települést.
Mindkét pályázatra Andrásiné Sinkó
Viktória készítette fel a gyerekeket, aki
nagy odaadással vezeti be tanítványait az
informatika rejtelmeibe.
Az iskolában hagyomány, hogy az aulában levõ tablón elhelyezik azoknak a tanulóknak a fényképét, akik valamiben –
sport, tanulmányi versenyek – kiemelkedõ
teljesítményt nyújtottak. A négy gyerek
képe is hamarosan ott lesz.

Februárban indul
a Mária utca felújítása

Tisztelt Józsefvárosiak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat beruházásában, az Európa Belvárosa Program
keretén belül 2010. február 8-án megkezdõdik a Mária utca felújítása a
Gutenberg tér és Krúdy Gyula utca
közötti szakaszon.
A kivitelezés elõreláthatóan két
hónapig tart.

A kivitelezés két ütemben kerül
végrehajtásra.
A most kezdõdõ I. ütemben a Gutenberg tér és a Mária utca 11., illetve 12. szám elõtti épületek közötti
szakasz kerül lezárásra, elõreláthatólag egy hónapig. Ezen idõszak
alatt az érintett munkaterületen
nem lehet személygépjármûvel közlekedni.

A környezõ utcák forgalmában az
építkezés nem okoz változást.
Az érintett lakók a napokban kihelyezésre kerülõ szórólapokon kapnak részletes tájékoztatást.
A várható kényelmetlenségekért
szíves türelmüket és megértésüket
kérjük!
Józsefváros Önkormányzat
www.europabelvarosa.hu

Aranykoszorút kapnak a legkiválóbb kerületi
iparosok, kereskedõk és vállalkozók

Józsefváros Önkormányzata idén is
meghirdeti a „Józsefvárosi Aranykoszorú” szakmai kitüntetésre vonatkozó felhívását.
kitüntetés a Józsefváros területén
minimum tíz éve kiemelkedõ iparos,
kereskedõ, vállalkozó és gazdasági tevékenységet végzõ magyar magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervek részére
adományozható, akiknek nincs helyi adótartozása, illetve az önkormányzat felé
bármilyen más jellegû tartozása, és nincs
általános köztartozása, valamint tevé-
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kenységüket magas színvonalon, a lakosság megelégedésére végzik.
Az önkormányzat minden évben öt kitüntetést ad, amellyel emlékplakett adományozása is jár. A díj odaítélését kezdeményezheti a polgármester, alpolgármester, a jegyzõ, az aljegyzõ, képviselõ, képviselõi csoport és bármely józsefvárosi állampolgár, kerületi társadalmi és civil
szervezet, a fõvárosi gazdasági kamarák
és azok helyi szervezete.
A kitüntetettekre vonatkozó javaslatot
az önkormányzat 5 tagú eseti zsûrijének
véleménye alapján, a polgármester terjeszti döntésre a képviselõ-testület elé.
Kérjük, hogy Ön is szíveskedjen javaslatot tenni a 2010. évi kitüntetettek személyére.
A javaslatát 2010 február 22 -ig postán,
vagy személyesen az alábbi címre kell eljuttatni: Budapest Fõváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Hatósági Ügyosztály, Általános Igazgatási Iroda, 1082 Budapest, Baross utca 63-67 sz. II. emelet 210-es szoba.

BERUHÁZÓ

BERUHÁZÁS

Szociális piac
2010-ben is
A tavaly elindított Fidesz-MAGOSZ
szociális piacok idén is folytatódnak.
A VIII. kerület közterületein várhatóan február közepétõl újra találkozhatnak az olcsó, magyar idény zöldségeket és gyümölcsöket árusító
„vándorpiacokkal”. 2009-ben több
százan vásároltak a szociális piacon,
ahol esetenként több száz forintot is
megspórolhat az ember.
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TERMÉSZET

Ritka madár
Józsefvárosban
A világ egyik legnagyobb baglyaként is számon tartott
uhu egyik példánya jelent meg a kerületben nemrégiben.
Feltûnése ritkaságnak számít a városban, mivel kifejezetten érzékeny faj, kerüli a településeket. – számolt be a
megfigyelésrõl a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

J

anuár közepén értesítették
az egyesületet, hogy egy
uhut látnak az egyik helyi
bérház kéményén, és a madár
szemmel láthatólag igen jól érzi
magát a kiáramló melegben.
A szakértõk úgy vélik, a hideg
idõjárás miatt húzódhatott le a
környezõ hegyekbõl, mert a városban könnyebben tud rágcsálókat, patkányokat és galambokat vadászni. A madáron gyû-

rût, béklyót nem láttak, de nem
zárható ki, hogy fogságból szökött, esetleg vadászmadár.
Az uhu hazánkban fokozottan
védett állat (természetvédelmi
értéke 250 000 forint), és mindössze 40 párra tehetõ a hazai állománya. Elsõsorban középhegységek sziklafalain és elhagyott kõbányáiban fészkel. Éjszaka aktív bagolyfaj, a nappalt
sziklaüregekben és párkányokon tölti. Zsákmányállatai zömmel rágcsálók, de nyúlfiakat és
sünöket is elkap. (Forrás: HírTv)

nyáron rengeteg madarat vonz.
Az ostorfák terméseit télen tömegesen fogyasztják az állandó
lakos házigalambok, és a télen
idelátogató fenyõ- és léprigó
csapatok egyaránt. A parkok
gazdag madárállománya (az
Orczy- parkban mindig megfigyelhetõ széncinege, kékcinege,
feketerigó, vörösbegy, ökörszem, erdei pinty, csuszka, nagy
fakopáncs, zöld küllõ, de gyakran hallható a fekete harkály
hangja is), idecsalogatta a fészkeket fosztogató varjúféléket is,
a parkban a szarka, a szajkó, a
dolmányos és a vetési varjú
mindennapos látvány.
Az éjszakai ragadozók mellett
persze a nappali ragadozók is
képviseltetik magukat. A tavalyi évben az Orczy-park mellett
álló, évszázados Ludovika épület második emeleti ablakpárkányán költött egy vörös vércse
pár, öt fiókát sikerült kirepíteniük a fészekbõl. A Természettudományi Múzeum honlapján az
érdeklõdök hetekig figyelhették
a fiókák látványos etetését
(zöldgyíkok és egerek gyakran

Madárvendégek
a kerületben
A nagyvárosokban, különösen a
kertvárosi kerületekben és a
parkokban a téli hónapokban
gyakran nagy a madárforgalom.
Az uhu feltûnése igazi szenzáció a fõvárosban.
A kerületben található Orczypark és a közeli Füvészkert gazdag növényzete azonban télen12

szerepeltek az étlapon), majd a
fiókák elsõ szárnypróbálgatásait. Reméljük, hogy idén is kitüntetik épületünket bizalmukkal
ezek a színpompás, sebesröptû
vadászok.
Dr. Fuisz Tibor István,
Magyar Természettudományi
Múzeum, Madárgyûjtemény

Kis lépések a nagyvilágban
Fotók egy földrajztanár hajós utazásairól
áratlan kiállítással gazdagodott Józsefváros, köszönhetõen
Kosztyó Károly földrajztanárnak és a tárlatot befogadó Práter utcai Általános Iskolának.
Kosztyó Károly fotói hajós utazások során készültek, megörökítve a világ legérdekesebb, legkülönlegesebb, sokszor legszínesebb pillanatait.
A tanár úr közel két éven át, bejárta valamennyi földrészt, 47
országba látogatott el.
A kiállítást széles érdeklõdés mellett, január 18-án nyitották
meg, ahol a képeken túl, diavetítéssel és élménybeszámolóval is
meglepték a látogatókat.
„Több hónapon át jártam a világot, nagyon sok képet készítettem, ez volt a hobbim. Barátaim egy-egy utat átnéztek, végül õk
vállalták a válogatást. Fontos szempont volt, hogy minõségi fotókat válasszunk, melyeknek van mondanivalója esetleg poénos,
változatos. Mind a három óceánt végighajóztam, egyedül az
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Antarktiszon nem kötöttünk ki. Bevallom, azóta egészen más úgy
földrajzórát tartani és az esõerdõrõl beszélni, hogy nemrég ott sétáltam.” – meséli Kosztyó Károly földrajztanár a válogatásról
A kiállítás „Kis lépések a nagyvilágban” címmel február 5-ig
látogatható. Minden hétfõ, szerda és pénteki napon 13 és 17 óra
között, a Práter Általános Iskolában (VIII. ker. Práter u. 15.)

Nepáli fotókiállítás
Nepál. A kathmandui esküvõtõl a muktinathi zarándokhelyig
címmel nyílt kiállítás Voith Sipos Erzsébet fotóiból a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Kisgalériájában január 19-én. A tárlat
több mint 40 képe a kiállító 2008-as utazása során készült, témájuk pedig egy hagyományos nepáli
esküvõ és egy himalájai
zarándokút,
amely a csodálatos
forrásáról ismert,
4000 méter magasan
fekvõ Muktinathig
vezet. A kiállítást
február 9-ig nézhetik meg az érdeklõdõk a könyvtár nyitvatartási idejében.

KÖZPÉNZ

Lebukott a kormány
Ezermilliárdos trükkre derült fény
Központi Statisztikai Hivatalnak - bírósági döntés értelmében - végre nyilvánosságra
kellett hoznia az államháztartási
jelentéseket, melyeket az Európai Uniónak küldött.
A jelentésekben hatalmas,
olykor ezermilliárd forintos eltérések vannak a tervezett, elõzetesen bejelentett és a valós hiányadatok között.
Az EU egyébként joggal fejezte ki több alkalommal kételyét a
magyar kimutatások hitelességét illetõen, hiszen 2003 óta a
valós hiány a legtöbb esetben
több száz-, olykor ezermilliárd
forinttal haladta meg a tervezett, illetve az elõzetesen bejelentett hiány mértékét. A tervszámok egyetlen évben sem tel-

A

jesültek, sõt két esztendõben a
végleges hiány duplája lett a
Brüsszel számára jelzett terveknek.
A negatív rekordot a 2006-os
választási év tartja: erre az esztendõre az EU-nak 1156 milliárd
forintos túlköltekezési tervet
küldtek el a magyar hatóságok,
a valós deficit azonban csaknem
ugyanennyivel, 1056 milliárd
forinttal lett magasabb.
nyz

A valóság
A Központi Statisztikai Hivatal
legfrissebb adatai szerinti 2009ben a reálkeresetek 2,4 százalékkal maradtak el az egy évvel
korábbitól, a fogyasztói árak
viszont 4,1 százalékkal növekedtek.

Metró a Margit hídon
zerintem a 4-es metró haladjon át a Margit hídon is.
Legalábbis kéne egy hatástanulmányt készíteni annak megvalósíthatóságáról. Ez mindössze
egy-két újabb szakértõi szerzõdést, pár hónapos csúszást, és
újabb milliárdok elköltését eredményezné.
Egyébként a fúrópajzs biztos
gyorsabban haladna a Margit hídon, mint a föld alatt. A metrót
pedig, ami a felszínen közlekedne,
elnevezhetnénk villamosnak, csak

S

éppen kékre festenénk a szerelvényeket újabb pár tíz millióból.
Mindezek a gondolatok a Margit hídról készített újabb tizenkilenc millió forintos tanulmány
kapcsán jutottak eszembe.
A Margit híd építése egyébként
kísértetiesen hasonlít a 4-es metró
gigantikus pénznyelõ beruházásához.
Az ár és a munkálatokra szánt
idõ mindkét esetben folyamatosan
nõ. Emlékezzünk csak vissza mit
ígért Demszki Gábor fõpolgármes-

Az Alkotmánybíróság
eltörölte az ingatlanadót
egsemmisítette az Alkotmánybíróság a vagyonadó ingatlanokra vonatkozó részét, azzal indokolva, hogy a
szabályok sértik a jogbiztonságot. Az AB
határozata szerint a vagyonadó több
passzusa - az autókra, a vízi és légi jármûvekre kivetett adó - kiállta az alkotmányossági próbát.
A döntés szerint, a becsült forgalmi érték közlésérõl szóló kormányrendelet is

M

ter 1998-ban: 2003-ra kész lesz a
metró. Most 2010-et írunk, metró
sehol, viszont a költségek több száz
milliárd forinttal megugrottak.
A Margit híd rekonstrukciójához lényegesen rövidebb idõre
van szükség, mint a metró építéshez, ezért ebben az esetben az ár
és az építési idõ gyorsabban nõtt.

A nyertes pályázó nevének kihirdetése után duplájára ugrott, majd
nyár elején a híd lezárásakor közölték, még több idõre és pénzre
lesz szükség az építéshez. De akkor
minek az a sok tanulmány, amelybõl most éppen egy újabb készült
tizenkilenc millióért…
Nyerges

alkotmányellenes,- ezt az adatot a lakóingatlanok adójának bevallásához kellett
korábban közölni - ezért a kormányrendeletet visszamenõleges hatállyal megsemmisítette. Kifogásolta az Alkotmánybíróság azt is, hogy az adókötelezettség
teljesítésének ellenõrzése során, a vagyontárgyakat terhelõ adósságokat nem
lehetséges forgalmi értéken számítani,
holott ez fontos szerepet játszik egy lakás
árában. Az Alkotmánybíróság azt is kifogásolta, hogy a lakóingatlanok adóztatása nincs tekintettel az adóalanyok jöveA megsemmisítõ határozat január 26delmi helyzetére.
án született, és visszamenõleges hatályú.
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ÉLETMÓD
r. Tulassay Tivadar
szavai szerint a világon
még ma is 57 millió
ember halálát okozzák fertõzõ
betegségek, s Magyarországon
egy átlag állampolgár élete hat
évvel rövidebb, mint európai
uniós társaié. A járványok, betegségek megelõzésében óriási
szerepe van a megelõzõ védõoltásoknak, amelyekkel kapcsolatban napjainkban számos
tévhit terjed. A rektor szemléletes példákkal illusztrálta, milyen információ-torzulások következtek be az elektronikus
média térnyerésével. Korábban
a gondolatközlés eszköze a szó,
a beszéd, a vita mára elsorvadt,
helyébe lépett a digitális média,
amely kizárólag a szemen át befogható információra fókuszál.
A védõoltások értelmének és
hatékonyságának bemutatásában dr. Tulassay szerint jelentõs hibákat vétett a média, de
az egészségügyi irányítás is,
amely mindeddig nem talált
megfelelõ eszközöket ahhoz,
hogy a szakmai hozzáértéssel
kialakult álláspontok jussanak
el az emberekhez.
Tulassay professzor a járványokkal kapcsolatos történelmi
példaként elmondta: a mai Görögország lakói nem azonosak
azzal a populációval, mely az
antik szobrokat, színmûveket,
építményeket produkálta. Az a

D

Védd magad!
Egészségügyi webfilmek versenye
A Semmelweis Egyetemen január 21-én délelõtt hirdették
meg a Védd magad! elnevezésû egészségügyi prevenciós
webfilm-versenyt, fantáziadús fiatal filmesek számára. A
megnyitón dr. Tulassay Tivadar a Semmelweis Egyetem
rektora ismertette a hazánkban elérhetõ védõoltások és a
megelõzés fontosságát, valamint az egyén és a társadalom
felelõsségét a járványok megelõzésében. Dr. Kupper
András, a verseny fõvédnöke, az Országgyûlés Egészségügyi Bizottságának tagja pedig a verseny céljáról, és fõbb
szabályairól beszélt.

népesség fehérbõrû, szõke és
kékszemû emberfajta volt, holott a mai görög típus kreol,
barna bõrû, fekete- göndör ha-

jú, mediterrán. Miért? Mert egy
szörnyû járvány, a malária teljességgel kipusztította az õslakosságot. A kultúrtörténet

Magyar siker
a Mûkorcsolya EB-n
Sebestyén Júlia jégtáncos hatodik lett
az észtországi Tallinnban rendezett
Mûkorcsolya Európa-bajnokságon a
nõk mezõnyében. Az EB-n a szabadprogram során 99,33 pontot kapott,
így az 57,44 pontot érõ rövidprogrammal együtt 156,77 ponttal fejezte
be a viadalt.
A 2004-es EB-gyõztes Sebestyén Júlia a sportsikerek mellett a tanulmányi területen is jelentõs eredményeket ért el. 2008-ban fejezte be tanulmányait az Óbudai Egyetem jogelõdjében, a Budapesti Mûszaki Fõiskola
mûszaki menedzser képzésén, s felvételizett a mesterképzésre. 2009
szeptemberétõl aktív hallgatója az
egyetem vállalkozásfejlesztési mesterszakának. Eredményeiért 2004-ben
az intézmény rektora Dr. Rudas Imre
Rektori Dicséretben részesítette.
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ilyen igazságainak ismeretében
az EU kötelezi is a benne tömörült országokat, hogy tízféle járvány ellen közösen lépjenek fel,
méghozzá a prevenció, a megelõzés eszközeivel. A védõoltás
ésszerû fegyver, ennek nyomán
szûnt meg a diftéria, a kanyaró,
a skarlát, a gyermekbénulás és
számos más fertõzõ kór, s ezen
igazságok ismeretében napjainkra mégis a gyanakvás és elutasítás légköre terjedt el. Dr.
Tulassay Tivadar szerint ez
tarthatatlan.
Dr. Kupper András, az „Állítsuk helyre a bizalmat” jeligével indult webfilm-verseny fõvédnöke szerint, a megelõzés
lehetõségei elõl nem szabad elfutni. A versenyzõ rövidfilmalkotóknak új formai és gondolati eszközökkel kell megalkotni a kilencven másodperces
egészségügyi prevenciós webfilmeket. Szó került az USAban sikeres dohányzás elleni
web-produkciókról, melyek
nyomán mérhetõen csökkent a
tüdõrák. Kupper András
örömmel számolt be arról,
hogy a versenyt a GlaxoSmithKline tömörülés támogatta, így
jelentõs díjakkal tudják jutalmazni a legsikeresebb webalkotásokat.
Jelentkezési lap, versenykiírás: www.veddmagadfest.
H.I.

Schirilla átússza az Orczy-tavat
Téli, zimankós
élményeink
immár hagyományos része,
hogy a tv-képernyõkön tisztelettel és borzongva figyeljük, amint, a
hideg évszak
egyik napján,
Schirilla György átússza a fagyos Dunát. A
sportoló az idei évben különleges meglepetést
tartogat a helyieknek: téli úszásainak utolsó állomása az Orczy-parkban lesz, ahol február 21én 14 órai kezdettel bárki végignézheti, amint
belemerül a tóba, s átúszik a túlpartra. A Józsefvárosban végrehajtott különleges sportteljesítménnyel Schirilla Györgynek az a célja,
hogy felhívja a figyelmet a kerületre, s benne a
számos szabadidõs tevékenységet kínáló, szép
Orczy-parkra.

JELES NAPOK

Február: Böjtelõ hava
Gyertyaszentelõ
Boldogasszony
Február 2.
Mária ekkor mutatta be az újszülött Jézust a templomban.
Nevét onnan kapta, hogy
ezen a napon a katolikus egyház a szentmise elõtt gyertyá-

szentelt gyertyákhoz különféle
rítusok, hiedelmek fûzõdnek.
A háznál õrzött szentelt gyertyát jégverés, vihar idején elhárító céllal, illetve a haldokló
mellett gyújtották meg.
A népi hiedelem szerint, ha a
medve
gyertyaszentelõkor
meglátja az árnyékát, elnyúlik
a tél, de ha nem, korai tavaszra
számíthatunk.

Balázsjárás

kat szentel, arra emlékezve,
hogy Jézust a Templomban való bemutatáskor a világ világosságának nevezte Simeon. A
katolikus falvakban az e napon

Február 3.
Szent Balázs napja. A kisázsiai
püspök elsõsorban a torok, és
az énekesek védõszentje. Legendája szerint egyszer egy özvegyasszony fia halszálkát
nyelt le, s fuldokolni kezdett.
Balázs püspök mentette meg
az életét. Késõbb a püspök börtönbe került, s az asszony hálából ételt és egy szál gyertyát
vitt neki.
A katolikus és görög vallású
anyák a torokgyík (diftéria) ellen Szent Balázshoz fordultak.
Balázs-napkor a templomba
vitték a gyermeket, akinek a
torkához a pap két keresztbe

2010. Budapest, VIII. kerület. Mit jelent ma
itt ez a szókapcsolat: amaro-kher? Egy helyet ahova roma/cigány ember betérhet,
ahol szeretettel fogadják, segítséget kaphat. Ide nemcigányok is nyugodtan jöhetnek, ha segíteni akarnak, örömmel veszik,
de ha nekik is segítségre van szükségük,
akkor sem utasítják el.
Kikbõl áll és hogyan mûködik az
Amaro-Kher itineres (úton lévõket segítõ)
közössége?
Nem titok, hogy szoros kapcsolatban a
Katolikus Egyházzal, mint ahogyan több
segítõ szervezet is. Mi magunkat a Szent
József plébánia kinyújtott segítõ kezének
tekintjük. Önkénteseink a Szent József plébánia híveibõl kerülnek ki és a józsefvárosi
kisnyugdíjasok és szerényen élõ családok
adományaiból tudjuk segíteni a még inkább rászorulókat. Lelkiségünket Kalkuttai Boldog Teréz Anya tanítása, és egy a cigányok elfogadásáért sokat küzdõ nemzetközi katolikus szervezet (CCIT) irányelvei
határozzák meg.
Ennek megfelelõen nem menedzselünk
világra szóló nemzetközi projekteket, nem

tett, vagy Y alakban hajlított és
összekötött gyertyát tartott,
miközben a balázsáldás szavait
mormolta.
Magyarországon szokás volt
ezen a napon a Balázs-járás,
ilyenkor jelmezekbe öltözött
fiúgyerekek jártak házról-házra és adományt gyûjtöttek a tanító számára. Balázs napján almát is szenteltek hazánkban. A
szentelt almából a torokfájós
ember nyelt le egy-egy darabkát.

házaspárokat saját kertjébõl
szedett virágcsokorral örvendeztette meg.
A jegyesek és a fiatal házasok védõszentjének napján a
szerelmesek virággal köszöntik
egymást.
Bálint napja a tavaszvárás
idejére esik. Ehhez kapcsolódik
néhány szokásunk: egyes vidékeken e nap reggelén a jószág
itatóvizébe szenteltvizet csöppentettek. Régi magyar szokás,
hogy az udvaron gabonaszemeket és aszalt gyümölcsöt
szórtak az ég madarainak,
hogy tavasszal a gyümölcsösökben és a határban kárt ne tegyenek. Szõlõtermõ vidéken a
gazdák napfelkelte elõtt megkerülték a birtokot, hogy a tolvajok és a madarak távol maradjanak a szõlõtõl.
A néphit szerint ez a nap a
„Madarak mennyegzõjének a
napja”, ekkor szólal meg elõször a madarak szerelmi éneke.
nyz

Szent Bálint
Február 14.
Szent Bálint, a jegyesek és a fiatal házasok védõszentje itáliai
ókeresztény vértanú, akinek
szokása volt, hogy a római ifjú

Amaro-Kher
csinálunk különösebb gondot a reklám tevékenységbõl. Tesszük a dolgunkat, amit
lehet és szükséges, de nagy szeretettel és a
hozzánk fordulók feltétel nélküli elfogadá-

sával. Figyeljük a körülöttünk élõk jelzéseit. Ha kell, napközis tábort szervezünk
gyerekeknek, vagy játszóházat, ünnepséget.
Amikor láttuk a családok egyre súlyosabb anyagi gondjait, örömmel csatlakoztunk Bajzáth Ferenc plébános úr szociális

vásár kezdeményezéséhez. Megszerveztük a „segítsünk egymáson” akciónkat:
akinek sok feleslegessé vált ruhaféléje van,
azt mi szívesen elfogadjuk és szétosztjuk,
mert, sajnos erre is van igény. Az utóbbi
hónapokban az Országos Katolikus
Cigánypasztorációs Konferencia témája:
„Cigányság, munka, evangelizáció” volt.
Örömmel hallottuk, mintegy visszaigazolásként, hogy valóban jó és helyes út, az,
amin Bajzáth atyával, a konferenciát megelõzõen elindultunk: a körülöttünk élõ roma családoknak munkalehetõséget szerezni. Hiszen, akiket eddig is segítettünk adományokkal, gyógyító beszélgetésekkel,
gyermekeik felügyeletével, maguk is kérték ezt a fajta támogatást. Szeretnének dolgozni, de a sok adminisztációs útvesztõben
elvesznek.
Teréz Anyával valljuk, tudatában vagyunk annak, hogy munkánk csepp a tengerben, de e nélkül a csepp nélkül nem lenne teljes a tenger…
Amaro-Kher itineres (úton lévõket segítõ) közössége
Szent József Plébánia
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PROGRAMAJÁNLÓ

Cím: 1089 Budapest,
Orczy út 1.
Telefon: 333-9501
Fax: 313-0298
E-mail: info@orczypark.hu
Honlap: www.orczypark.hu
Ügyvezetõ igazgató:
Seress Zoltán

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

Nyitva tartás: minden nap
06.00 – 22.00 óra között

Mûfüves labdarúgó-pálya bérelhetõ 9.000 Ft/óra összegért.

Sportolási
lehetõségek

A KRESZ Park használata ingyenes!

 Erdei futópálya, 400-as
futópálya
Ingyenesen használható minden
nap a nyitva tartási idõ alatt.
 Labdarúgás
Internationale CDF – utánpótlás
labdarúgás. Edzések: Hétfõn –
szerda – 16.00–18.00 óra között

Tanfolyamok
 Tehetséggondozó tanoda
Várjuk a 8 év feletti gyerekeket,
akik kreatívak és képességeiket
szeretnék fejleszteni: Számítástechnika, angol-, táblajáték oktatás és kézmûves foglalkozások.
Napfénytánc Sport Egyesület

Fizetett politikai hirdetés
NEM MSZP! NEM FIDESZ!
A MEGBÍZHATÓ VÁLASZTÁS:
TORGYÁN – KISGAZDA – KOALÍCIÓ !

Válasszon minket, mert:
1. Rendet teszünk a Józsefvárosi Piacon!
Évente kb. 500 milliárd Ft illegális áru csere és számla hamisítás történik a Józsefvárosi Piacon, amely után nem fizetik be az adót, tehát a magyar adófizetõket károsítják
meg az eddigi magyar kormányok tudtával és beleegyezésével!
A fenti adó bevételekbõl valósítjuk meg az alábbi pontokat:
2. Közbiztonság megerõsítése a józsefvárosi rendvédelmi szervek és polgárõrség
fejlesztése.
3. Szociális háló fejlesztés: Szociális bolthálózat és szociális étkeztetés, valamint a
krónikus betegek gyógyszereinek kiváltásának támogatása, a hajléktalanoknak szociális lakhatást biztosítunk. Mindezen célok eléréséhez bevonjuk a magyar vidéket,
hiszen város nincs vidék nélkül, nem külföldi bevásárlóközpontokra, hanem kiváló hazai termékekre van szükség! Az egészségünk közös kincsünk és jövõnk záloga ez a
legfontosabb!
4. A józsefvárosi iszlám lakosság kerületi képviselete.
5. Régi épületek rehabilitációja, mert sok épületet a mai napig háborús és 1956-os
lövedékek csúfítják.
6. Legyünk büszkék Józsefvárosra!
Évente több százezer ember jön kerületünkbe a színvonalas oktatási és egészségügyi
intézményekbe, pl. a Semmelweis Egyetem híres és nagy múltú karai és klinikái miatt,
valamint kerületünkben található a Nemzeti Múzeum, a Palotanegyed, a
Természettudományi Múzeum…Õrizzük meg és legyünk büszkék rá!
Kérjük támogassa ajánló cédulájával és szavazatával a
Torgyán – Kisgazda – Koalíció józsefvárosi jelöltjét a 11. választókörzetben is!
Ajánló cédulára kérjük ráírni:
Torgyán – Kisgazda – Koalíció
Jelölt neve: Kavasánszki Gábor
Ajánló céduláját leadhatja: 1081 Bp. Köztársaság tér 23. szám alatt személyesen
vagy postai úton! INFO: +36 70 238 38 28
Köszönjük megtisztelõ támogatását és szavazatát!
www.torgyan-kisgazda-koalicio.hu
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Gyermek és felnõtt társastánc
oktatás a kezdõtõl a versenytáncos szintig, továbbá salsa, aerobik és pilates aerobik. Hobbytánc felnõttek részére. Honlap:
www.napfenytanc.hu
 Tánc- Lánc Egyesület
Kreatív mozgás-zene-alkotás2,5-8 éves korú gyermekek részére minden szerdán 17.00 –
18.00 óra között a Faházban. A
foglalkozásokat Harsányi Ildikó
vezeti.
 Fotó tanfolyam
Fotótanfolyami felnõttképzés

kezdõtõl a profi szintig.
Idõpontok: 2010. február 3., 8.,
9., 15. – 18.30–21.00 óra között
Elérhetõségek:
Érdeklõdni lehet a programokkal
és tanfolyamokkal kapcsolatban
a rendezvényszervezõnél, terem- és sportpályabérléssel
kapcsolatban a parkigazgatóhelyettesnél 9.00–16.00 óra között a 333-9501-es telefonszámon, vagy keressék fel honlapunkat:
www.orczypark.hu

Józsefvárosi Galéria
Cím: 1085. Budapest, József krt. 70.
Tel.: 313-9883, Fax.: 219-0319
email: jozsefvarosi.galeria@chello.hu
honlap: www.orczypark.hu
 Tradicionális Hatha Jóga – Az elsõ alkalom ingyenes. Kezdõknek hétfõnként 17-tól és csütörtökönként 10 órától és 19 órától.
Jelentkezni a helyszínen az oktatónál lehet. Vezetõ oktatók: Balta
Melinda és Szondi Zoltán.
 Menõ Manó zenés-tornás foglalkozás 1-4 éves gyerekeknek.
Dalokkal, mondókákkal, hangszerekkel. Szerdánként 9.15; 10.05;
11 órakor. A foglalkozásokat vezeti: Szabó Glória.
Jelentkezni a helyszínen vagy a 06/70-948-46-04-es telefonszámon.
 Helen Doron angol nyelvoktatás gyerekeknek 3 hónapos kortól
14 éves korig, 4-8 fõs csoportokban. Népszerû Helen Doron tananyag, ingyenes próbaóra, keddenként 16 órától.
A foglalkozásokat vezeti Érdfalvi Lotti.
Jelentkezni a helyszínen vagy a 06/20-484-0390-es telefonszámon
lehet.
 Tánc, tánc, tánc – kicsit jazz, kicsit art táncórák minden pénteken 19 órától. Vezeti Kovács Andrea.
Jelentkezni a helyszínen vagy a 06/30-691-5658-as telefonszámon
lehet.
 Február 3. 17.00 óra - A Kisgrafika Barátok Körének összejövetele és elõadása Jaschik Álmos grafikusról. Elõadó: Ürmös Péter
 Február 4. 15.00 óra - Zenés barangolás a világ legszebb tájain
– Finnország-nyelvrokonaink földje címmel vetített képes elõadás
Elõadó: Kiss Imre Károly tanár, idegenvezetõ
 Február 11. 15.00 óra - Budapest fürdõi – Alhévíz – Tabán és
környéke. Elõadó: Saly Noémi, irodalomtörténész
 Február 13. 15.00 – 19.00 óra- Józsefvárosiak Együtt Egymásért
Klub: Vidám farsangi jelmezes délután
Klubvezetõ: Harcz (Nyári) Margó
 Február 18. 15.00 óra- Széchenyi döblingi évei
Elõadó: Kazy-Zsámbok Gizella
 Február 25. 16.00 óra- Az Ember Tragédiája – Jankovics Marcell animációs sorozata alapján vetített képes elõadássorozat - Teremtés és Édenkert címmel
Elõadó: Martsa Piroska animátor
 Társasházak Lakóközösségeinek Érdekvédelmi Szervezetének
tanácsadásai (KEKEC) társasházakkal kapcsolatos ügyekben
minden kedden 16-18 óráig, vezetõ tanácsadók: Mozsár Endréné
(Alizka) és Galler Gábor. Társasházakkal kapcsolatos jogi tanácsadás február 16-án 16 órától. Vezetõ tanácsadó: dr. Molnár Erika
ügyvéd.

SZÍNHÁZ

Cseh Tamásra emlékeztek
állított fûthetõ sátorban követték nyomon az emlékestet.
Az ünnepi program célja, a megemlékezésen túl, a születés, az élet felmutatása volt, a meghívott elõadók pedig
a mai Magyarország legkiemelkedõbb,
Cseh Tamás dalaihoz valamiképpen

saknem 600-an ünnepelték Cseh
Tamás születésnapját a Magyar
Kultúra Napján, január 22-én, a
Bárka Színházban. A színház nagyszínpada megtelt, így sokan kivetítõn keresztül a stúdióban és a mûvészbejárónál fel-

C

A távolság mértéke
Beszélgetés Szabó Gáborral
– Stúdiósként kezdted itt a pályát.
– Majd segédszínész lettem, s talán most már mondhatom,
hogy társulati tag vagyok.
– Miért jelentkeztél éppen ide?
– Nem vettek fel a fõiskolára, aztán Kaposváron is kiestem a
másodrostán. Gondoltam, feljövök Pestre állást keresni, akkor
szólt valaki, hogy itt két nap múlva stúdiósokat felvételiztetnek.
Eljöttem. Reggel tízkor kezdõdött a felvételi, estére már Bárkás
voltam.
– Ezek szerint nem pesti vagy.
– Egy faluban nõttem fel, Zombán, Tolnában. De már rég nem
laktam otthon, mert a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban
tanultam, és ritkán jártam
haza.
– Milyen messze van Szentes Zombától?
– Távolságban nem tudom pontosan, de busszal
az átszállások miatt kilenc
óra. Illetve tudok még egy
mértékegységet, amit egyszer egy szóváltásban
mondtam édesapámnak tizennégy évesen, hogy legyen közöttünk legalább
két megye. Hozzáteszem, a
szüleimmel azóta rendezõdött a viszonyom.

kötõdõ mûvészek. A színház kávézójában Cseh Tamás képeibõl kiállítás nyílt,
amely ingyenesen tekinthetõ meg a hónap közepéig. Emellett, a Vívótermet
ünnepélyes keretek között átnevezték
Cseh Tamás teremmé.
Cseh Tamás a közelmúlt magyar kultúrájának meghatározó alakja volt. Tíz
éven át volt tagja Józsefváros színházának, a Bárkának. 2008-ban Józsefváros
díszpolgára lett.
– Honnan tudtál errõl a gimnáziumról?
– Ahol lehetett, ott voltam: néptáncoltam, társas-táncoltam,
majd nemsokára tanítottam a kisebbeket, késõbb a falunapokon
mûsorkészítésben is jeleskedtem, s amikor a lányoknak aerobicot
tanító tanárral beszélgettem arról, mivel foglalkoznék szívesen, a
figyelmembe ajánlotta a szentesi iskolát.
– Mit szerettél leginkább a gimnáziumban?
– A közös munkát, amikor délutánonként drámaórákon felolA Vasas Központi
vastunk szövegeket, hogy aztán
Könyvtár Alapítvány
dolgozzunk azokkal.
szeretettel meghívja
– A színházi munkákban mit sze2010. február 22-én
retsz legjobban?
(hétfõn) délután 17 órára.
– Megtanulni valamit; illetve
azt, amikor megállom a helyemet olyan profik mellett, akikre
MESÉK
felnézek.
A
SÚGÓLYUKBÓL
– Gergye Krisztiánnal már többször
c. elõadására
dolgoztál, a Találkozás ennek az évadnak egyik fontos és szerethetõ elõadása, amelyben komoly feladatod van.
– Összeszokott csapat közös
munkája volt, amelyet a Krisztián
felõl áradó nyugalom és tisztaság
tett lehetõvé. Volt idõ próbálni, olvasgatni, letenni, újra elõvenni,
Tarr Mari mondja
gondolkodni felõle, tehát nem
el történeteit.
gyártás lett a munkából, hanem
Közremûködik:
egy jól épülõ alkotás.
Dunai Tamás
– Ha egyetlen dolgot kellene kiÉrdemes mûvész
emelned, mit tanultál meg munka
közben Krisztiántól, mit mondanál?
Cím: Budapest,
– A feltétlen bizalom felszabaVIII. Magdolna u. 5–7.
dító, s ha kölcsönösen megvan,
arra bármit fel lehet építeni.
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HIRDETMÉNY
Á RVERÉSI HIRDETMÉNY
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. nyílt árverést hirdet az alább
felsorolt ingatlanok értékesítésére.
sorszám

cím

hrsz

alapte- szobarület szám
(m2)

funkció

kikiáltási ár

megtekintés idõpontja

2010. február 9. (kedd) és/vagy
február 18. (csüt.) 9.00-9.20
2010. február 9. (kedd) és/vagy
február 18. (csüt.) 9.30-9.50
2010. február 9. (kedd) és/vagy
február 18. (csüt.) 10.00-10.20
2010. február 9. (kedd) és/vagy
február 18. (csüt.) 10.30-10.50
2010. február 9. (kedd) és/vagy
február 18. (csüt.) 11.00-11.20
2010. február 9. (kedd) és/vagy
február 18. (csüt.) 11.30-11.50
2010. február 9. (kedd) és/vagy
február 18. (csüt.) 12.00-12.20
2010. február 11. (csüt.) és/vagy
február 16. (kedd) 9.00-9.20
2010. február 11. (csüt.) és/vagy
február 16. (kedd) 9.30-9.50
2010. február 11. (csüt.) és/vagy
február 16. (kedd) 10.00-10.20
2010. február 11. (csüt.) és/vagy
február 16. (kedd) 10.30-10.50
2010. február 11. (csüt.) és/vagy
február 16. (kedd) 11.00-11.20
2010. február 11. (csüt.) és/vagy
február 16. (kedd) 11.40-12.00
2010. február 11. (csüt.) és/vagy
február 16. (kedd) 12.10-12.30

1

Német u. 4. fsz. 3.

34910/0/A/5

17

1

lakás

680 000 Ft

2

Bérkocsis u. 26. as. 4. 34809/0/A/4

22

1

lakás

1 056 000 Ft

3

Auróra u. 13. utcai
pince, 3. árverés
József u. 33. fsz. 9.

35016/0/A/1

27

helyiség

440 000 Ft

35182/0/A/13

31

1,5

lakás

1 488 000 Ft

25

1

lakás

1 000 000 Ft

helyiség

1 184 000 Ft

7

Koszorú u. 19-21.
35268/0/B/3
fsz. 8., életveszélyes
Homok u. 3. utcai
35092/0/A/1
pince, 2. árverés
Szerdahelyi u. 1. II. 30. 35323/0/A/36

28

1

lakás

1 232 000 Ft

8

Kisfaludy u. 24. III. 4.

35616/0/A/25

29

1

lakás

1 044 000 Ft

9

Futó u. 26-28. IV. 3.

35690/2/A/45

51

1

lakás

7 344 000 Ft

10

Tömõ u. 33/b. fsz. 4.

36170/0/B/6

24

1

lakás

960 000 Ft

11

Illés u. 16. fsz. 4/a.

36098/0/A/3

27

1

lakás

1 404 000 Ft

12

23

1

lakás

920 000 Ft

13

Diószeghy S. u.
36018/0/A/14
44/a. fsz. 14.
Magdolna u. 34. II. 23. 35353/0/A/23

32

1

lakás

1 664 000 Ft

14

Dankó u. 36. fsz. 5.

23

1

lakás

920 000 Ft

4
5
6

35475/0/A/7

71

Az árverésen való részvétel jelentkezési határideje 2010. február 24. (szerda) 16.00 óra, az árverés lebonyolításának idõpontja 2010. február 25. (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.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Kisfalu Kft. nyílt pályázati felhívást tesz közzé üres,
nem lakás célú helyiségek értékesítésére.
Az ingatlanok adatai:
cím:

Bp. VIII., Rákóczi út 63.

Bp. VIII., Rákóczi út 63.

Bp VIII., Rákóczi út 65.

hrsz.:

34626/0/A/2

34626/0/A/65

34625/0/A/1

elhelyezkedés:

földszinti, utcai bejáratú

földszint + pinceszinti,
utcai bejáratú

földszinti, utcai bejáratú

alapterület:

149 m2

958 m2

1154 m2

funkció:

üzlethelyiség

üzlethelyiség

üzlethelyiség

forgalmi érték:

24 640 000,- Ft

117 600 000,- Ft

202.000.000,- Ft

megtekintési idõpont:

2010. február 15. hétfõ
és 2010. február 22. hétfõ
10.00-11.00 óra között

2010. február 15. hétfõ
és 2010. február 22. hétfõ
10.00-11.00 óra között

2010. február 15. hétfõ
és 2010. február 22. hétfõ
10.00-11.00 óra között

Az ajánlati biztosíték összege az ingatlan forgalmi értékének 1 %-a, befizetésének határideje: 2010.
március 2-én 9 óra. A pályázatok leadásának határideje: 2010. március 2. kedd 10 óra, a pályázat
bontásának ideje: 2010. március 2. kedd 10.30 óra, helye: Kisfalu Kft. 1083 Budapest, Losonci u. 2.
szám alatti tárgyaló terme. A pályázat részletes feltételeirõl felvilágosítás a Kisfalu Kft Bérleményértékesítési Csoportjától szerezhetõ be, a Budapest VIII., Losonci u. 2. szám alatti irodában, a 2166961 vagy a 333-4317 telefonszámokon, illetve a www.kisfalu.hu címen.
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P Á LY Á Z AT I
FELHÍVÁS
Budapest Józsefváros Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 6367) és a megbízásából eljáró Rév8
Zrt. (1083 Budapest, Práter u. 22.)
az MNP. II. program keretében pályázatot hirdet vállalkozások számára az alább felsorolt önkormányzati tulajdonú helyiségekben
lakossági szolgáltatások ellátására.
A pályázat célja
A Magdolna-negyed területén üresen álló, önkormányzati tulajdonú
helyiségek kedvezményes hasznosítása vállalkozók (szolgáltató jellegû vállalkozások) számára, a lakossági szolgáltatások bõvítése
céljából.
A pályázatra kiírt helyiségek:
 Budapest, VIII. kerület Homok
u. 8-10., 63 m2 alapterületû önkormányzati tulajdonú, utcai pincehelyiségben szerviz/mûhely kialakítása lakossági szolgáltatás céljára.
 Budapest, VIII. kerület Erdélyi u.
10. fsz. 1., 49 m2 alapterületû utcai
önkormányzati helyiségben mosoda/ruhajavító kialakítása lakossági
szolgáltatás céljára.
 Budapest, VIII. kerület Magdolna u. 12. fsz., 24 m2 alapterületû,
önkormányzati tulajdonú, utcai helyiségben fodrászat kialakítása lakossági szolgáltatás céljára.
 Budapest, VIII. kerület Szerdahelyi u. 11. fsz. 3., 35 m2 alapterületû önkormányzati tulajdonú, helyiségben szolgáltatói iroda kialakítása lakossági szolgáltatás céljára.
 Budapest, VIII. kerület Szigetvari u. 10/A fsz. 4., 126 m2 alapterületû önkormányzati tulajdonú helyiségben kávézó kialakítása lakossági szolgáltatás céljára.
A pályázati kiírás megtekinthetõ a
www.jozsefvaros.hu címen (Józsefváros hivatalos honlapján), a
www.kesztyugyar.hu, valamint a
www.rev8.hu honlapon, 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 a
Rév8 Zrt. 1086 Mátyás tér 15. sz.
alatti telephelyén (Kesztyûgyár Közösségi Ház) személyesen, vagy az
alábbi elérhetõségen:
czegledy-akos@rev8.hu.,
Tel.: (1) 788-1344, Czeglédy Ákos.

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

Tisztelt Szerkesztõség!
gy történetet szeretnék megosztani
Önökkel, ami azt hiszem a kerületben
lakó kismamák és rokkantkocsival közlekedõk számára már ismerõs lehet. A Budapest VIII. kerület, József körút 37-39.
alatt lévõ postahivatallal kapcsolatban.
Egy hathónapos kisbabával babakocsival elindultam a minap a lakásunkhoz
legközelebb esõ Kálvária téri postahivatalba közteherjegyet venni. Sajnálatos
módon, ott megint nem lehetett kapni, a
következõ posta, ami még viszonylag közel van az a bizonyos József körúti posta,

E

jelent a sorszámom a kijelzõn. A kis lyukba persze nem tudtam bejutni a babakocsival, keresztbe beszorultam. Mondom a
hölgynek mit szeretnék. Közli nincs. Akkor miért kellett kiírni a sorszámhúzóra?
Menjek elõre a postaboltba. Ott lehet
kapni. Akkor azért már kezdtem ideges
lenni.
Elõrementem, sikerült vennem közteherjegyet. Kérdem a hölgytõl, esetleg egy
rámpás bejárat van e valahol, hogy babakocsival meg rokkantkocsival is be lehet
jutni?
Közölte nincs. Hát gratuláltam hozzá.
A kifelé menetel sem volt könnyebb.
Ugyan láttam, hogy van egy átjáró a másik oldalon lévõ kijárathoz, ahol csak egy
lépcsõ van. Egy idõs úr segített megfogni
az ajtót. Persze ott is eltolással volt nyitva
a dupla ajtó. Így nem elég, hogy megint
beszorultam, de még a segítõkész ügyfél
társam lábára is ráhúztam a babakocsit,
akitõl nem gyõztem elnézést kérni, és
megköszönni, hogy segített. Merthogy a
biztonsági õrnek nem dolga, hogy segítsen, így maradnak a jóindulatú segítõkész ügyfelek…
Nem értem, hogy felújítanak egy postát, méregdrága pult meg sorszámhúzó
berendezésre futja?! Rámpára meg
nem?! Így se kismama, se rokkant ne
akarjon bejutni és a postai szolgáltatásokat a hozzá legközelebb esõ postán
igénybe venni…
Üdvözlettel: Nagy Éva

Van, amihez nem pénz,
csak figyelem kellene!
eggyõzõdésem, hogy amiért írok,
nem csak az én gondom, de sokaké, mégsem mer más írni. Vajon miért?
Nem gyávaságról, hanem közönyrõl lehet szó. Egyébként apróságról beszélek,
nem is pénzzel, csak figyelemmel is orvosolható lenne. Arról van szó, hogy, a
Leonardo utca 39. számú ház oldalán két
reflektort úgy szereltek fel, hogy annak
fénye beteríti a Práter utca 46-os ház
homlokzatát, s „vallatós fénnyel” zavarja azok éjszakáját, akik nem totál sötétben, hanem derengésben szokták meg az
alvást. Sokszor eszembe jut, hogy ezt a
fényt a zsigereimben a koncentrációs táborokkal kapcsolatban tanultam meg
nem szeretni. A fény egyébként a közeli
parkolóház közlekedését hivatott segíteni, de a fényszórók csuklójának elmozdításával valóban csak azt segítené, s nem
irritálna másokat. Remélem az újságot
elektromos illetékesek is olvassák, és segítenek.
Dr.Venkovits Katalin
Práter utca 46 V. em. 19.

M
amit a múlt hónapokban újítottak fel. A
bejutást babakocsival sajnálatos módon
nem oldották meg. Két hatalmas lépcsõn
kellett felrángatnom a babakocsit, ráadásul dupla ajtó van, ami eltolással van
nyitva, így nem elég, hogy nagy nehezen
felrángatom, de be is szorultam a két ajtó
között. Miután bemásztam, a víz persze
szakadt rólam, mert télen nagykabátban
jár az ember… csak ámultam és bámultam milyen szép a pult meg a sorszámhúzó. Nézem, mit szeretnék, megtalálom,
húzok sorszámot, hívnak, megyek hátra.
a bejutás nem egyszerû, zárt ajtó, kiírva
csak annyi, a jelzés után nyomjam meg az
ajtót. De milyen jelzés? Hol? Nyomom,
semmi, nyomom semmi, egyszer hallom,
hogy kattan, nyomom, sikerült benyitnom… A hölgy közli kopogni kell. Hát
akkor írja ki, hogy kopogjak miután meg-

Jó szívvel ajánlom!
evesen ismerik a kerületben Blahó Józsefet. Én azok közé tartozom, akik
ismerik. Persze közel is lakik, és bejáratos
vagyok a mûhelyébe, ami a Nap utca 19
alatt található. Blahó úr elsõsorban aszta-
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los, és azok között is olyan, akiket egy
életre köt magához az ember, mert olyan
minõségû munka kerül ki a keze alól, ami
ritkaság. Blahó urat azonban egy másik
minõségében ajánlom a kerületiek, az újságolvasók figyelmébe. Az elsõosztályú
asztalos egyben képzõmûvész is, sok kiállítását ismerem. Jelenleg a Játékszínben
február 28-ig (Teréz körút 48 sz.) láthatók
kiállított képei, amelyek minden játéknapon, elõadás elõtt és a szünetben tanulmányozhatók. Blahó József egy igazi józsefvárosi szemével lát és fest, jó szívvel
ajánlom a kerületiek figyelmébe.
Szikra József
VIII. ker. Nap utca

A slusszpoén hiányzik!
agy érdeklõdéssel olvastam egy korábbi lapszámukban a Horváth Mihály téri telefonközpont históriáját. Józsefváros méltán lehet büszke erre az
ipartörténeti emlékre. Cikkük nyomán
bukkant fel emlékezetemben Puskás Tivadar neve mellett Puskás Ferenc neve is,
emlékszem, iskoláskoromban mennyit
viccelõdtünk azon, hogy Puskás Ferencbõl Józsefvárosnak két világhírûje is
akadt. Az a Puskás Ferenc, aki Tivadar
mellett tevékenykedett, már 1879-ben bemutatta az elsõ városi telefonközpontot.
Mindezt azért írtam le, hogy még képtelenebbnek higgyem azt a hírt, amit az
önök lapja nem is írt meg, nevezetesen,
hogy egy ismeretlen tõkés felvásárolta a
József telefonközpont impozáns épületét,
s abból, a hírek szerint, luxus-szállodát
akar építeni. Így semmisülne meg egy
Európa-hírû ipartörténeti emlék. Mielõtt
igazán felháborodnék, kérem, járjanak
utána, mi igaz a hírbõl, mert az különösen furcsa, hogy a hírek szerint az ügylet
iratait több évtizedre titkosították.
Horváth B. László
Práter utcai olvasójuk

N
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KULTÚRA
Polgárok Háza – február
 Február 3. szerda 17.30: Kibeszélõk Klubja
Az Echo Tv és a Magyar Hírlap nézõi és olvasói klubja
Vendég: Tarlós István, a Fidesz-KDNP fõvárosi frakcióvezetõje
 Február 4. csütörtök 18.00: Civil Akadémia
Dr. Köves Slomó vezetõ rabbi, Egységes Magyarországi Izraeli Hitközség: Etika az üzleti életben c. elõadása. Tarlós István, a Fidesz-KDNP fõvárosi frakcióvezetõje: Budapest jelene és jövõje c. elõadása
 Február 8. hétfõ 18.00: Csoóri Sándor 80 éves
A neves írót születésnapja alkalmából köszöntik barátai és tisztelõi:
Kubatov Gábor, a Polgárok Háza igazgatója , Duray Miklós író, a felvidéki Magyar Koalíció Pártja alelnöke, Kovács Lajos Péter, az Éghajlat Kiadó
igazgatója, Döbrentei Kornél író, valamint neves mûvészek és közéleti
személyiségek. Közremûködnek: Kubik Anna, Oberfrank Pál és Rubold
Ödön színmûvészek, Petrás Mária énekmondó, ifj. Csoóri Sándor és zenekara
 Február 9. kedd 18.00: Az ifjúság maradéka – Pósa Zoltán breviáriuma
Pósa Zoltán József Attila-díjas író, költõ estje
 Február 11. csütörtök 14.00: Kárpát-medencei vállalkozók III. találkozója. A Kis- és Középvállalkozások Egyesülete szervezésében.
Vendég: Becsey Zsolt volt EP képviselõ; Duray Miklós (Felvidék); Jakab
Sándor (Horvátország), Dr. Ángyán József (Fidesz); Jakab István
(MAGOSZ) és még sokan mások.
 Február 12. péntek 18.00: a Zsére Népmûvészete címû kiállítás megnyitója
18.30: Zoboralji lakodalmas a zsérei Zsibrice Hagyományõrzõ Csoport
elõadásában (Díszterem). A kiállítás-megnyitón bevezetõt mond: Duray
Miklós, a felvidéki Magyar Koalíció Pártja alelnöke
 Február 15. hétfõ 17.00: 1 éve hunyt el Györffy László író-publicista
Akik emlékeznek: Kaiser László költõ, Maróti István irodalomtörténész, M.
Szabó Imre szerkesztõ-riporter. Közremûködnek: Blaskó Péter, Császár
Angela, Ferencz Éva, Szersén Gyula. Az est háziasszonya: Riczel Etelka
 Február 16. kedd 18.00: „Örökségünk kötelez”
Pálinkás József akadémikussal, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével Csûrös Csilla újságíró beszélget.
 Február 17. szerda 17.30: Kibeszélõk Klubja
Az Echo Tv és a Magyar Hírlap nézõi és olvasói klubja
 Február 18. csütörtök 18.00: Civil Akadémia
Dr. Spányi Antal székesfehérvári püspök: Szentjeink szerepe nemzetünk
történelmében c. elõadása. Karátson Gábor Kossuth- és Arany János-díjas festõ, író elõadása: „Mit látni mentetek ki a pusztába?” (Máté evangéliuma 11.7)
 Február 19. péntek 18.00: Õstörténetünk fõ kérdései a legújabb kutatások tükrében
Dr. Bakay Kornél régész elõadása
 Február 23. kedd 18.00: Közéleti Szalon – Kondor Katalin estje
Vendég: Dr. Bognár Zalán, a Málenkij Robot c. kötet szerkesztõje és Dr.
Havasi János az ukrajnai kutatóút szervezõje és filmkészítõje, a
haboruskeresoszolgalat.hu honlap indítója. Téma: Német és magyar polgári lakosok deportálása 1944/45-1955
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Minden hétfõn 15.00: SAKK KÖR Bilek István sakk nagymesterrel
Minden hétfõn 18.30-21.00: „Tollfosztó Klub” – magyar néptánc kör felnõtteknek
Minden szerdán 17.00-18.30: JÓGA és természetgyógyászati tanácsadás Gillich István jógaoktató, természetgyógyász vezetésével
Minden hónap elsõ szerdáján 18.00: Budai Ilona népdalkör (február 3.)
Minden hónap második és negyedik csütörtökjén 15.00: „Lornyon és sétapálca” - nyugdíjas klub (február 11., 25.)
Polgárok Háza 1089 Budapest Visi Imre u. 6.
Telefon: 299-8050, Telefax: 299-8061
Elektronikus levél: polgarokhaza@polgarokhaza.hu
www.polgarokhaza.hu
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Tájékoztató a pedagógus jubileumi
diploma igénylésérõl
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelõen Józsefváros Önkormányzata 2010-ben is megemlékezik a jubileumi diplomás pedagógusokról, melyre várjuk az igények bejelentését.
Az a nyugdíjas pedagógus igényelheti a jubileumi diplomát, aki a 2010. naptári évben szerzi meg erre a jogosultságot.
A következõ díszoklevél adományozható:
Arany oklevél:
50 éve végzettek részére
Gyémánt oklevél: 60 éve végzettek részére
Vas oklevél:
65 éve végzettek részére
Rubin oklevél:
70 éve végzettek részére
A benyújtáshoz szükséges iratok:
Arany oklevél esetében:
1. Önéletrajz, mely tartalmazza a pedagóguspálya leírását (munkahelyek, beosztások felsorolása, kitüntetések,
elismerések feltüntetése).
2. A pedagógus végzettséget tanúsító oklevél vagy annak másolata.
3. Szolgálati idõt igazoló okirat (munkakönyv vagy a
Társadalombiztosítási Igazgatóság határozata, amely
tartalmazza, hogy a nyugdíj számításánál hány év szolgálati idõt ismer el. (30 év pedagógus pályán töltött
munkaviszony szükséges).
Gyémánt, vas, rubin oklevél esetében:
1. A megelõzõ díszoklevél (eredeti) bemutatása.
2. Kérvény, amelyben az újabb díszoklevél adományozását kéri.
Valamennyi oklevél kérelemhez a következõ adatok
megadása szükséges:
Név (születési név is); születési év, idõ, hely; személyi
igazolvány száma; személyi szám; adószám; józsefvárosi állandó lakcím, telefonszám; elérési lehetõség, telefonszám; nyugdíjas igazolvány fénymásolata
A kérelmeket 2010. február 24-ig bezárólag lehet megküldeni a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Mûvelõdési Ügyosztályára (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
Ezt követõen a Mûvelõdési Ügyosztály az adott felsõoktatási intézményhez továbbítja az iratokat, ahol elkészítik a díszokleveleket. Az átadásra a kerületi pedagógus napi ünnepség keretében kerül sor.

Morschhauser Miklós akvarelljei
Kanyargós életút a festõmûvészé, hiszen a képzett, fõiskolát végzett festõmûvész katonatisztként szolgálta életét. A Vasas Mûvészegyüttes Alapítvány Mini Galériája
a Kõfaragó utca 12
szám alatt január
26-án nyitott kiállítást „Emberek vagyunk” címû portréiból. Az akvarellkiállítás január 26tól február 19-ig
látható, naponta 9
és 20 óra között.

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

Szérumok a bõrre
ömörített formában tartalmaznak olyan speciális
hatóanyagokat, amelyek elõsegítik a bõr fokozottabb ápolását és regenerálását, fõleg a
téli hónapokban. Az üzletekben megannyi arcápoló szérum közül választhatunk.
Legtöbb fajtája éjszaka készíti
fel a bõrt, hogy reggel tökéletesen nézzen ki. Az így felfris-

T

Abroszjavítás
it csináljunk a sötét,
barátságtalan téli napokon? Újítsuk fel az asztalfiókban megbújó, a sok
pecséttõl használhatatlanná
vált régi abroszunkat! Nem
kell megválnunk tõle, ha
maradék anyagokból kivágott színes mintás köröket
és csipkéket varrunk rá
úgy, hogy azok színben,
mintában és anyagban harmonizáljanak. Próbálgassuk egymás mellé a különféle anyagmaradékokat. A
kis terítõcskéktõl, horgolásoktól pedig igazán régies,
antik hatású lesz az abroszunk. Az így újjávarázsolt,
foltozott terítõnk még sokáig szolgálhat bennünket. És
persze akkor sem jövünk
majd zavarba, ha újabb folt
kerül rá!

M

sült arcunkra visszük
fel reggel a sminket,
az eredmény látványos, hatása pedig
órákig tart. Használatához azonban nem
szabad hozzászoktatni a bõrt, kizárólag
kúraszerûen ajánlott
alkalmazni. A regeneráló és nyugtató szérum visszatérhetünk az arcbõrünktáplálja, ránctalanítja arcun- nek megfelelõ krém használakat. A kúrát követõen pedig tához.

Amarillisz
tél egyik nagy slágere,
amely hatalmas tölcséres virágaival sok háziasszony kedvenc virága,
hiszen színt visz szobánkba ezekben a borús napokban. Sokáig élvezhetjük csodálatos színekben pompázó virágait. Találkozhatunk fehér, rózsaszín, narancssárga, piros
vagy csíkos mintázatúakkal is.
Tartása nagyon egyszerû. Világos helyre állítsuk, 2-3 naponta
öntözzük, kéthetente tápoldatoz-
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zuk. Virágai tovább maradnak üdék,
ha éjszakára a növényt hûvös helyiségbe visszük. Elvirágzása után, fokozatosan csökkentsük a víz adagolását. A májusi fagyokat követõen, kiültethetjük a szabadba, vagy kivihetjük
az erkélyre akár egész nyárra, félárnyékos helyre. Ha a levelek elszáradnak, úgy szeptember környékén, a
hagymát vegyük ki a virágcserépbõl
és néhány napot hagyjuk szabad levegõn száradni, majd szárát levágva
és egy papírzacskóba téve, hûvös helyen pihentessük legalább két hónapig, ekkor a hagymát újból földbe
rakhatjuk.
Kiss Éva

Ízes krumplifõzelék
parizer kosárkával

centi vastag karikákat vágtam, és kicsi zsíron megpirítottam. Ettõl kehely formára zsugorodtak, amibe
beleütöttem egy-egy tojást, s az edényt lefedve, a tete– Látja, Szabóné, a „helyzet” hozta, hogy fennállásom legolcsóbb jét is megsütöttem. Csudára finom lett és még szépen
ebédjét hoztam össze!
is mutatott a dolog.
– Na szomszédasszony, „helyzet” nálunk is sok– Utána nem követelõztek a kosztosai?
szor akad. Jó ötlet, hogy akkor mit is fõzzek, az
– Dehogynem! Mondták, hogy valami
kevésbé.
édesség is kellene! Nem is sejtették,
– A helyzet ott kezdõdött, hogy azt hittem,
hogy már megfõztem jó adag pudinhogy van még egy tízezresem, aztán dehogy
got, s jól lehûtöttem a frizsiderben.
volt. Végigkutakodtam a lakást, hogy akkor
Az volt benne a találmány, hogy a
mibõl is legyen az ebéd.
Mikulásról, karácsonyról maradt fi– Ne csigázzon, mondja el, hogy mibõl lett!
gurákat lemeztelenítettem a sztaniol– Kiló krumplit pucoltam, s karikázva feltetpapírtól és reszelõvel szépen ráreszeltem fõni. Annyi vízben, amennyit a léjének
tem a tányérokba adagolt pudingra. Csoszántam. Egy babérlevelet is találtam, no azt is beletettem.
koládé-perzsa borította a vaníliás csészécKicsi zsíron maradék szalonnát apróztam, zsemleszínûre pirískéket, mondta is a jó nép, hogy ilyet a
tottam, megszórtam liszttel, ráöntöttem egy pohár tejfölt,
Mekiben se adnak.
aztán belekevertem a megfõtt krumplikarikás lébe, sóztam és
– Na látja, ez aztán az elismerés.
kész. Volt egy darab egybe-parízerem ehetõ bélben, azokból
H.I.

RECEPT

Fõzzünk, vagy hideget együnk?

21

RÖVIDZÁRLAT
VICC-MUSTRA

Magyarok cselekedetei
Tavaszi zsongás
gy Sinding nevû zeneszerzõt zenemû írására ösztönözte a
tavasz közeledtét jelzõ hangélmény. Õ persze csendes, ébredezõ erdõben sétálva hallgatta a madárcsivitelést, a belsõ zenét, én egy menõbb-emberek lakta, úgynevezett lakóparkban
õgyelegtem egy címet keresve. Ki gondolta volna, hogy a tavasz közeledtét itt is „zsongás” köszönti. Elõször is köztisztaságiak veretes mondatait hallhattam, amint a kidobott fenyõfákat

E

– Mit gondol uram?
A légfürdõ jót tesz a
reumámnak?
– Persze! Én is attól
kaptam az enyémet!
************
Betegek egymás közt.
– Kolléga úr van egy jó
meg egy rossz hírem!
– Ne kíméljen, kezdje a
rosszal.
– Kihallgattam a maga
konzíliumát, tudja meg, le
kell vágni a bal lábát!
– És mi a jó híre?
– Megveszem a papucsát!
************
Mi a továbbfejlesztett Viagra?

– Aktus után megváltoztatja a férfi
vércsoportját.
************
Pszichiáternél.
– És mondja, mikor kezdtek el veszekedni a feleségével?
– Hogy mikor? Amikor
mindenáron rajta akart lenni
az esküvõi fényképemen!
************
– Mit keresel Drágám?
– Egy orvosi könyvet, Sándorom. Az a címe, hogy „Hogyan éljünk 120 évig?”
– Ne keresd, kidobtam a
kukába! Tudod, észrevettem,
hogy anyád elkezdte olvasni!

A gondolatok vámmentesek

zsákban csomagolt gyújtóssá kívánták alakíttatni a lakókkal,
akik mindenféle rendeletre hivatkozva bíztatták a narancsos
mellényûeket a fenyõhullák eltüntetésére, természetesen eredménytelenül. Érdekes körülmények kerültek napvilágra a köztisztaságiak édesanyját, a lakók családfáit illetõen, már nem
emlékszem, hogy a Shanghaiban bártáncos, és ide idézett rokon
melyik táborhoz tartozott. A meccs döntetlenre állt, amikor felüvöltött az elsõ kutya, amit követett a másik, majd koncertté
dagadva ugattak mindazon ebek, „akik” erkélyre kizárva, elõszobába bezárva, méteres láncon lógva voltak hivatottak gazdáik státuszát szimbolizálni. Alaszkai szánhúzó, óriás-pamacs
bobtél, vadászvizsla, kaukázusi medveölõ, óriás kuvasz nyüszítettek, vonítottak, csupa olyan jószág, „akiket”mozgásra,
száguldásra, vadászatra nemesített ki az ember, termelt ki az
õstermészet, s kutyaólnyi bekerített négyzetméterre számûzött
a kivagyiság. Mert pukkadjon meg a szomszéd, meg a partyra
érkezõ vendégsereg, hogy a házigazdáéknak erre is „fussa”.
Az, hogy ezen ebek reggeltõl estig magányosan, szenvedve
sóvárognak gazdáik után, s közük nincs ahhoz a környezethez, ahová bezárták õket, senkit nem izgat. Este, ha megjön a
háziúr, megkönnyezi a viszontlátást, mondván, lám ennyire
és lám mennyire imádják õt az ebei, minthogy sok helyen
már nem is egy, de több sorsverte és méregdrága kutya jelzi,
hogy a gazdáknak „ megszaladt”. Találkoztam egy ilyennel
is. Mondtam neki, hogy vonítva üvöltõ, erkélyre kizárt kutyája állatkínzás. Azt mondta, hogy van embere, aki letépi az
arcom, ha újra beleavatkoznék a magánéletébe.
Azóta hanglemezrõl hallgatom a Tavaszi zsongást.
H.I.
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A boldogság titka: jó egészség és rossz memória
Mondtam az orvosnak, hogy engem mindenki utál. Azt mondta, ne
legyek nevetséges, még nem is beszéltem mindenkivel.
Azok az emberek, akik tökéletesen hisznek önmagukban, mind elmegyógyintézeti lakók.
Nagyon jó fogyókúra receptet ismerek. Ehetsz bármit, amit akarsz,
de mindent kövér, meztelen emberek társaságában kell egyél.
Túl sokat iszom. Amikor utoljára vizeletmintát kellett adnom, egy
olajbogyó úszott benne.
Boldogság az, amikor a fogorvos azt mondja: nem fog fájni, s a fúró bekapja a kezét.
Észrevették már, hogy akik a születésszabályozásról szónokolnak,
már mind megszülettek?

Tovább érvényes a bérlet
ég három napig, azaz február 5-éig használhatja 30 napos BKV-bérletét az, aki az elsõ munkanapon, január 4i kezdõdátummal vásárolta azt. A közlekedési cég jóváhagyta ugyanis több civil szervezet követelését arra vonatkozóan,
hogy a januári hatnapos sztrájk miatt három nappal hosszabbítsák meg a szelvények érvényességét. Az éves Budapestbérletek esetében, a 2011-es szelvény vásárlásánál kapnak
majd a 2010-es bérletár háromszor 1/365-öd részének megfelelõ árkedvezményt az érintettek. A háromnapos hosszabbítás nem érvényes viszont a HÉV-bérletekre, mert a legtöbb
szerelvény a sztrájk alatt is járt.
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REJTVÉNY

Józsefvárosi telefonkönyv

Góbé gyerekszáj

Közérdekû telefonszámok
A Józsefvárosi Önkormányzat egyes szerveinek, illetve
intézményeinek elérhetõségei:
 Polgármesteri Titkárság, Tel: 459-2201, Cím: Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Baross u 63–67.
Polgármesteri Titkárság ügyfélfogadási rendje: Minden hónap elsõ hétfõjén 14.00–17. 00 óráig
 Jegyzõi Titkárság, Tel: 459-2210, Cím: Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Baross u 63–67.
 Okmányiroda, Tel: 459-2186, Cím: 1082 Baross u. 59.
 Szociális Iroda, Tel: 459-2277, Cím: 1082 Baross u. 66-68.
 Józsefvárosi Vagyonkezelõ Kft. (JVK),
Tel: 313-8428, Cím: 1084 Õr u. 8.
 Kisfalu Kft., Tel: 333-6781, Cím: 1083 Losonci u. 2.
 Józsefvárosi Rendészet,
Tel: 314-6563, Cím: 1084 Német u. 17–19.
 VIII. Kerületi Rendõrkapitányság,
Tel: 477-3700, Cím: 1084 Víg u. 36.
 Józsefvárosi Közbiztonságért és Köztisztaságért Szolgáltató Kft., Tel: 323-0335, Cím: 1084 József u. 15–17.
 JESZ- Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat,
Tel: 333-6730, Cím: 1084 Auróra u. 22–28.
 Józsefvárosi Családsegítõ Szolgálat,
Tel: 333-0582, Cím: 1081 Népszínház u. 22.
 Józsefvárosi Gyámhivatal,
Tel: 459-2252, Cím: 1082 Baross u. 65–67.
 Heim Pál Gyermekkórház Rendelõintézet,
Tel: 459-9100, Cím: 1089 Üllõi út 86.
 Õszirózsa Gondozó Szolgálat,
Tel: 477-0353, Cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 4.
 Gazdálkodási Ügyosztály,
Tel: 469-2559, Cím: 1082 Baross u. 65–67.
 Hatósági Ügyosztály, Tel: 459-2539, Cím: Baross u. 65–67.
 Fõépítészi Iroda, Tel: 459-2157, Cím: Baross u. 65–67
 Józsefvárosi Tûzõrség,
Tel: 459-2308, Cím: 1081 Bp. Dologház u. 3.
 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt., Tel: 06-40-353-353
 Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
VII., VIII. és IX. Kerületi Kirendeltség,
Tel: 215-8799, Cím: Baross u. 22.
Részletes telefonkönyv: www.józsefvaros.hu

VÍZSZINTES: 1. Az új évi jó hangulathoz két székely adomát
mellékelünk. Az elsõ: – Ejnye, Jancsika, ha tovább rosszalkodsz,
elcserélünk egy olyan kisfiúért, aki mindig jól viseli magát. A
gyermek kérdés formájú válaszának elsõ része. 12. Éppen amennyi
kell. 13. Sötét lelkû, galád. 14. Tiszaszalókkal 1895-ben egyesült község. 16. Tiszta, becsületes. 17. A –be rag párja. 18. Kolhapur, indiai
város külterülete /NARUTE/. 20. Latin nyelvû imádságok utolsó
szava. 21. Maródi, ma már nem használt szóval. 23. Község a Zalai
dombvidéken. 25. Den … sinken lassen; elcsügged, német kifejezéssel /pontos jelentése: csökkenni hagyja a jókedvét/. 26. America
Supports You, /USA-beli jótékonysági cég/, röv. 27. A Három a
kislány egyikének tovább becézése. 29. Tûzben megsemmisül. 32. Az
irídium vegyjele. 33. A kezek a város felett címû film rendezõje
/Francesco/. 35. … táj; Radnóti Miklós verse. 36. … Ono; John
Lennon özvegye. 38. Jótékonykodik. 40. Veszít a feszességébõl. 42.
Canon …; fényképezõgép-márka /LAH/. 44. Amerikai jégkorong liga, röv. 46. Aranyifjú, régies szóval. 48. W. A. Mozart operája. 52. Minõségi ellenõrzést végez. 53. Rejtett sarok, elavult szóval. 54. A rénium vegyjele. 56. Je peut pas … son toi /veled maradhatok/; franciaangol szótár címe. 57. Löveg. 58. Gondozott. 61. Plakáton hirdet.
FÜGGÕLEGES: 1. Állampolgárságától megfoszt. 2. Alapszintû. 3. Nagy odafigyeléssel végzett vizsgálat, régies szóval. 4. A második adoma: – Ejnye, kisfiam éppen olyan piszkos vagy, mint
egy malac. Tudod, mi az a malac? A kisfiú válaszának elsõ része.
5. Kutya. 6. Sérülés. 7. Elsötétítõ alkalmatosság. 8. Kottában van! 9.
Német író /Siegfried/. 10. Bern folyója. 11. Az elsõ adoma folytatásának harmadik, befejezõ része. 15. … a ló túlsó oldalára; túlzásra ragadtatja magát. 19. Francia pap. 22. A kapus felett rúgja a hálóba a labdát. 24. Japán és olasz autójel. 25. Dinnye, több idegen
nyelven. 28. Tatár uralkodó volt. 30. … Jütang; 20. századi kínai író.
31. A második adoma második, befejezõ része. 34. Ott elrejt. 37.
Arra a részre jut. 39. A németek célja! 41. Belül tágul! 43. Az elsõ
adoma folytatásának második része. 45. Csalit tûznek rá. 47. Angolszász nõi név /COTIE/. 49. Midwest Oracle Users Group; angliai jóstársaság; röv. 50. Állatcsorda. 55. Katedrálisáról híres angol
város. 59. Torino folyója. 60. Személyed.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség címére
(1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: február 26.
December 15-ei rejtvényünk megfejtése: Hova, hova, Három Királyok?/ Betlehembe./ Itt a Karácsony. Nyerteseink: Kovács Izabella, 1089 Visi Imre u. 10.;
Zaupper István, 1089 Kosárka sétány 7.
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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HIRDETÉS
HIRDESSEN
A JÓZSEFVÁROS ÚJSÁGBAN!

VJV Kft. VIII. Kálvária u. 22.
Telefon: 06-20-420-9508
Gyorsszolgálat, karbantartás
Hirdetésfelvétel a Szerkesztõségben
elõzetes telefonegyeztetés alapján:
Tóth Józsefné 210-4900,
vagy szerkesztoseg@jozsefvaros.hu

Apróhirdetés
EZ NEM INTERNET, EZ VALÓSÁG! FÉNYKÉPES TÁRSKÖZVETÍTÕ, SZEMÉLYRE SZABOTT
SEGÍTSÉGGEL! 06-30-217-5151
Számítógépek szerelése, adatmentése, telepítése, vírusirtása.
http\\dandp.c8.hu; 06-30-596-6449
Társasházak közös képviseletét
(1992-tõl), könyvelését külön is
vállaljuk. Tartozások behajtását
kiemelten kezeljük. Generál – F.
Kft., a Klinikák metróállomásánál. 1091 Üllõi u. 69. Tel/Fax:
216-8802 e-mail: iroda@general-f.hu
Régiséget, régi iratokat, leveleket,
képeslapokat, stb. vásárolunk. VIII.
Kõfaragó u. 15. Tel.: 06-1-7849719, 06-30-286-3254
Szeretném elcserélni VIII. ker. Práter utca 55. félemelet 2., 57 nm-es
önkormányzati lakást 30 nm-es önkormányzatira, ráfizetéssel. Tel.:
06-20-983-9314
66 nm-es önkormányzati lakásomat elcserélném kisebbre, vagy két

kisebb önkormányzatira. Ráfizetek,
minden megoldás érdekel. Tel:
210-6330
A Torgyán-Kisgazda-Koalíció
Józsefvárosi szervezete segítõket keres a 2010-es választási
kampányhoz! www.torgyan-kisgazda-koalicio.hu +36-70-2383828
Ajtó- és ablakszigetelés, festés,
mázolás, tapétázás, lakásfelújítás
azonnali kezdéssel, garanciával.
Tel: 06-30-950-5095
Elcserélném Diószeghy utcai 32
nm-es bérlakásom hasonlóra kerületen belül. Tel: 06-20-978-8095
Táncsuli.hu Tánciskola Mindenkinek! Társastáncok, Rock&Roll,
Hastánc. West Coast Swing,
Salsa. Esküvõre, szalagavatóra
betanítás. Magánórák, terembérlés. Tükörmûhely: VIII. Rökk
Sz. u. 21. Tel: 06-30-996-8902
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