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Megújult a Tavaszmezõ utca
Újabb sétálónegyed Józsefvárosban

ÖNKORMÁNYZAT
Mindketten hosszú évek óta bizonyítják elhivatottságukat, keresik, kutatják tevékenységük
szélesítésének lehetõségeit, a
Családsegítõ és az Õszirózsa
Gondozó Szolgálat „rálátásáAjándékmûsor és állófogadás a kitüntetettek tiszteletére
nak”kiterjesztését.
Az ünnep ezen szakaszában a Józsefvárosi Családsegítõ Szolgálat Irodalomköre
lépett színre, s szórakoztatta az ünnepség
közönségét.
Az irodalom percei után, Sántha Péterné
alpolgármester a törzsgárda jutalmakat
adta át, a 10, 15, 20 és 25 éve itt dolgozóknak.
20 éves törzsgárda-oklevelet kapott
Papp Ferenc gépkocsivezetõ, Máthé Enikõ, Pécsi Viktória, Sugár Lászlóné és Veress Mária.
25 éves törzsgárda-oklevelet kapott:
Modori Sándorné, Gerencsér Annamária.
15 éves törzsgárda-oklevélben részesült: Szük Tiborné.
10 éves törzsgárda oklevelet kapott:
Matyiné Molnár Lászlóné, és Sosterics
Lászlóné.
Minden év önkormányzati életének naptárában kitüntetõ helyet foglal el a SzoAz irodalomszakkör percei után Váradi
ciális Munka Napja, hiszen ezen a napon a kerület szociális munkásainak telje- Gizella, a Józsefvárosi Családsegítõ vezesítménye elõtt tiszteleg a lakosság és a kerületvezetés. Közhely, hogy Józsefvá- tõje oklevelet és jutalmat adott át Horváth
rosban különösen fontos ez a tevékenység, hiszen ez a városrész nem a gazda- Antóniának Kustosné Csillag Katalinnak,
gok, a kiválasztottak kerülete, itt a szociális célokra kigazdálkodható pénz soha Biatlon Katalinnak, Plánk Zsuzsa Noéminem volt számolatlan, itt hosszú évtizedek óta „centizésre szorult a segítség”.
nek és Peregi Zoltánnak.Az „Õszirózsa”
vezetõje Nagy Ildikó Faragó Erikának,
szociális munkás, különleges em- adatot végeznek el” – mondta beszédében Istrován Frigyesnének, Dávid Józsefber, saját boldogságát a másokén Sántha Péterné.
nének, Szilágyi Juditnak, Böcz Gabrielláméri, közérzetét az a tudat hatja
Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere nak, Horváth Juliannának. Lukácsné Ódor
át, hogy segítenie kell. Sokan állítják, hogy pohárköszöntõjében hangsúlyozta, „Túl- Olgának, Kasza Györgynének, Máthé Enia szociális munka hivatástudata nem tanít- zás nélkül mondhatjuk, hogy a kerületben kõnek, Barna Fodor Katalinnak és
ható, arra születni kell. Az az állítás sem te- dolgozó szociális munkások, nem csak Bu- Baranovszky Noéminak adott át oklevelet
kinthetõ túlzásnak, hogy egy kerület szoci- dapesten, hanem az egész országban vég- és jutalmat.
ális munkáján, az emberek az egész kerület zik a legkeményebb munkát ezen a terüleA Gyermejóléti Szolgálat vezetõje Gyuéletminõségét, s a kerületvezetés egészét ten.” Majd a polgármester is háláját fejezte ris Gabriellának, Supu Évának, Krizsa
mérik. November 12-én, ünnepi összejöve- ki és hozzátette, csak azt kéri, hogy jövõre Károlynénak, Drótos Katalinnak, Rajnáné
telen köszöntötték a kerület szociális mun- is úgy végezzék munkájukat, ahogy idén: Kéri Juditnak és Vasi Sándor Györgynének
kásait. Az ünneplõk a szociális, gyermekjó- tökéletesen, nagyszerûen.
adott át oklevelet és jutalmat.
léti és gyermekvédelmi intézmények dolA Józsefvárosi Szociális Munkáért kiAz ünnepeltek és a vendégek jó hangugozóinak és vezetõinek munkássága elõtt tüntetést Zentai Oszkár, a Humán- latáról ezek után a Józsefvárosi Cigányzetisztelegtek. A Józsefvárosi Önkormányzat szolgáltatási Bizottság elnöke Kovácsné, nekar muzsikája gondoskodott, s a szociátisztségviselõi, a polgármester, az alpol- Kiss Dianának, családgondozói munkájáért, lis munkások köszöntése álló-fogadással
gármesterek, a Humánszolgáltatási Bizott- Modori Sándornénak klubvezetõ munkájá- zárult.
ság elnöke, alelnöke és ügyosztályvezetõje, ért és Török Irénnek gyermekfelügyelõi
H.I.
bizottsági alelnöke, valamint az aljegyzõ és munkájáért adta át. A
a megjelentek nevében Sántha Péterné al- kitüntetések indoklásapolgármester mondott ünnepi köszöntõt. ként mindhárom esetSzavai a szociális munkások teljesítményé- ben a példátlan beleérnek fontosságát, a foglalatosság lelki té- zõ-készséget, és a soknyezõit elemezték. „Szociális munkásként sok éven át bizonyított
dolgozni nem csak egy átlagos, hétköznapi áldozatos munkát sorolmunka. Nap mint nap olyan munkát vé- ták.
geznek, amelyet mások talán csak alkalA Polgármesteri Dimanként vállalnak és akkor, ha valami cséret kitüntetést Jóolyan mélyen megrázó katasztrófa törté- zsefváros polgármesnik, ami mellett már az átlag ember sem tere dr. Kocsis Máté
tud elmenni. Önök viszont olyan hétköz- adta át Czeglédyné
napi emberek, akik munkájuk során sokkal Ordasi Éva családgontöbbet tesznek az átlagnál – a társadalom dozónak és Zobolyák
szempontjából pedig nélkülözhetetlen fel- Andre gondozónõnek.

A Szociális Munka Napja
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ÖNKORMÁNYZAT

Újabb egyetemi városrész Józsefváros szívében
Igazi egyetemi hangulat uralkodik a Tavaszmezõ utca megújult szakaszán. A
sétáló utcán fákat, cserjéket ültettek, díszburkolatot raktak le, a teret pedig
egy XX. századi kandeláber díszíti. Az utca több száz méteres szakaszán padokat és szemeteseket is elhelyeztek, hogy élhetõbbé varázsolják a környéket.
Kocsis Máté, a kerület polgármestere, és Csete Zoltán a Rév8 Zrt. vezérigazgatója közösen adták át a felújított utcát.
jabb sétálóutcával bõvült Józsefváros.
A kedden átadott, felújított Tavaszmezõ utca arculata teljesen megváltozott.
Valódi egyetemi hangulat uralkodik az
itteni Egyetem három épülete között. A sé-

Ú

táló utcává alakított szakaszon nyolc padot és nyolc szemetest is elhelyezetek,
díszburkolatot raktak le. Az órák között a
diákok a téren találkoznak, beszélgetnek,
a környéken élõknek pedig kényelmes pihenési lehetõséget biztosít az új környezet.

A Tavaszmezõ utca Horváth Mihály tér és
Koszorú utca közötti szakaszának felújítása teljesen önkormányzati forrásból, öszszesen 193 millió forintból valósult meg. A
3000m2–es terület több mint fele lett sétálóutca, átépítése pedig
alig két és fél hónapot
vett igénybe. A zöld felület is nagyobb lett,
húsz fát és cserjéket ültettek. Megújult a közvilágítás, tizenhét új kandelábert, valamint egy
XX. század eleji, korhûen felújított kandeláber
oszlopot helyeztek el.
Az oszlopot, lámpatesttel együtt, az Elektron
Immo-Plus Kft. ajándékozta a kerületnek.
A Lovassy László utca
és a Szûz utca között átépítették a vízvezetéket, továbbá a Fõvárosi Gázmûvek saját
beruházásában, a Szûz utca–Tavaszmezõ
utca csomópontban felújította az elöregedett gázvezetéket is. A kerékpárosokra tekintettel, az egyetem épülete mellé hatál-

lásos kerékpártárolót állítottak fel, és szintén a helyükre kerültek a Tavaszmezõ utcai Mûterem kávézó által felajánlott kerékpártárolók is.
A Tavaszmezõ utca folytatása, a Koszorú utca és Mátyás tér közötti szakasz a
MNP II. program keretén belül szépül
meg, a Mátyás tér felújításával együtt. A
munkálatok már el is kezdõdtek, de addig
is érdemes megnézni a már megújult sétálóutcát.

Kerékpárbarát Józsefváros
Józsefváros is meghívást kapott Gyõrbe, a Kerék-Pár a várospolitikában címû konferenciára. A meghívást a Kerékpárosbarát Józsefváros programnak köszönheti a kerület. A
magyar nagyvárosokban és Budapest belvárosi kerületeiben is egyre többen közlekednek kerékpárral. Az egy napos Kerék-Pár rendezvényen huszonkét város és több mint
húsz civil szervezet képviseltette magát.
udapesten évente megduplázódik a biciklisek
száma, az emberek egyre inkább ráismernek ennek a közlekedési módnak az elõnyeire,
például arra, hogy sokszor
gyorsabb, egészséges és a parkolás is egyszerû. Ezt a tendenciát pedig a városvezetõknek is
követnie kell.
A Gyõrben megszervezett
konferencián a kerékpározásért
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Bizottság elnöke mutatta be, kiemelve, a Kerékpárosbarát Józsefváros címû program egyik
fõ pillérét, mely szerint három

ütemben, hetven kerékpártárolót építünk. Zentai a konferenciáról elmondta: hasznos információkat gyûjtött, amelyet fel
tudnak használni Józsefváros
életében, és különösen tetszett
neki a „Bringázz munkába” akció, amely mozgalomhoz csatlakozni is fog.

tenni kívánó polgármesterek és
a városfejlesztésben leginkább
érintett szakemberek figyelmét
hívták fel a kerékpárosbarát városfejlesztési lehetõségekre és
eszközökre. Sikeres példákon
keresztül pedig az önkormányzatok és civil szervezetek közötti együttmûködés lehetõségeit
mutatták be.
Józsefváros programját Zentai
Oszkár a Humánszolgáltatási
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OKTATÁS
„Olyan lesz a jövõ, mint a ma iskolája”
(Dr.Szentgyörgyi Albert)

Kétnapos nevelési konferencia Józsefvárosban
„Hazánk esélyeit, jövõjét, az
oktatás színvonala határozza
meg. Újra kell fogalmazni az
oktatás-nevelés helyét, azon
igazságok felismerésében,
hogy az, értékteremtõ, értékmegõrzõ és hagyományõrzõ
tevékenység.”- mondta megnyitó beszédében Sántha
Péterné alpolgármester, aki
köszöntõje során, személyes
vallomásával teremtette meg
a konferencia légkörét és
hangulatát.
z alpolgármester asszony
elmondta: két évtizednyi
pedagógus-múlttal a háta mögött, s mint gyakorló édesanya
szerzett személyes tapasztalatokat a magyarországi pedagógiai
és tanítási elvek cikk-cakkjairól.
Házigazdaként, együttérzõ izgalommal köszöntötte a kerület
pedagógusainak konferenciáját,
ahol a nevelés-oktatás elvi és
gyakorlati gondjai kerültek terítékre. Sántha Péterné az oktatás
és az élet szoros kapcsolatára
emlékeztetett, amikor elmondta,
hogy három gyermeke közül,
kettõ könyvrajongó olvasóvá
lett, egyikük viszont viszolyog a
könyvtõl és az olvasástól - Miért? kutatta az okokat a család,
amikor rádöbbentek, hogy a nevezett csemete, éppen a szóképes olvasás-oktatás bevezetése-
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kor kellett volna megtanuljon
olvasni, de nem tanult meg, s
vonakodása a könyvtõl, erre vezethetõ vissza. Ezután vált gyakorlattá a számszerû értékelés
helyett az elbeszélõ, írásos értékelés a gyerekrõl, s egy generáció szokott el attól, hogy „teljesítsen”. Sántha Péterné alpolgármester összegezte a károkat,
s felvetette a felelõsség kérdését
is. Ideje volna - mondta, hogy az
oktatás-nevelés területén is érvényes legyen a kívánalom: Ne
legyünk következmények nélküli ország!
A résztvevõk zsúfolásig töltötték az Apáczai Kiadó Molnár
Ferenc termét, köztük önkormányzati vezetõk, képviselõk, a
kerület oktatási intézményeinek
vezetõi, érdeklõdõ pedagógu-

sok, akik nagy figyelemmel hallgatták Pais Ella Regina, dékánhelyettes elõadását is, aki az „Ygeneráció teljesítménymotivációjáról” beszélt. Szó esett a Bébibum generációról, akik a háborút megértek és utána születettek generációja, az X- generációról, akik az 1960-as évek után
születtek, s jelenünk ifjú generációjáról, az „Y- generációról”,
mely az elektronika generációja,
s akiket nem lehet a korábbi nevelési-oktatási módszerekkel
kezelni.
A konferencia második napján, a meghívottak a kerület különbözõ oktatási-nevelési intézményeiben minta-órákon ismerkedhettek a legkorszerûbb tanítási módszerekkel. Az óvodásoknak a helyes táplálkozásról,

2007-ben Bolyai-díjjal, 2008-ban
Széchenyi-Nagydíjjal tüntették
ki. A nagy nemzetközi díjak közül, 1999-ben kapta meg a
Wolf-díjat, 2005-ban pedig a
Nemzetközi Matematikai Unió
elnökévé választották. A matematika területén nem osztanak
Nobel-díjat, így a Kioto-díjat tekinti a Világ, a legmagasabb
szakmai elismerésnek.
Józsefváros büszke a nagy
magyar sikerre, hiszen Lovász
László a józsefvárosi Fazekas
Mihály Gimnáziumban ismerkedett a matematika világával,
s itt vált világhírû elméleti matematikussá. Gratulálunk a kitüntetettnek, s a nevelõ intézfutott be, hiszen 22 évesen már gyar Tudományos Akadémia mény tanárainak is.
kandidátus, 31 évesen a Ma- tagja. 2001-ben Corvin-lánccal,
H.I.

Büszkék vagyunk rá
November 10-én, Lovász
László magyar matematikus
kapta a világ egyik legjelentõsebb tudományos elismerését, a Kioto díjat. A díjjal
ötven millió japán jen jár.
ovász Lászlót az elméleti
számítástudomány több területén, a kombinatórikus optimalizálásban, az algoritmus-elméletben és a számítógép fejlesztések területén végzett kutatásai révén, az egész világon
ismerik és elismerik. Itthon is
páratlan tudományos karriert
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és a gyermekvédelemrõl, a kisiskolásoknak „Multikultúrális
oktatás” címmel, a napköziseknek „Új módszerek a napközis
foglalkozásokban” témakörben
tartottak elõadásokat, de hallhattunk az interaktív pedagógiai módszerekrõl is. Figyelmet
érdemel a „tehetséggondozás és
képességfejlesztés” bemutatóórája, és a „Tanya-projekt”, ami
a természetismereti oktatás
egyik legkorszerûbb formája. A
zenei tehetség felismerésérõl, a
sportbeli adottságok kiszûrésének technikájáról is zajlottak bemutató-órák, amelyeken a helyi
szervezõk, és a téma avatott
szakértõi mutatták be gyakorlati módszereiket.
A Józsefvárosi Közoktatási
Napok hagyományát ápoljuk és
továbbfejlesztjük - mondta Zentai Oszkár, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke. Fontosnak
tartja, hogy a Közoktatási Napokon a kerület döntéshozói közvetlenül tapasztalhatják meg
például a kerületi pedagógusok
gondjait, s a pedagógiai módszerek folyamatos alakulását,
aminek nyomán, a kerületi határozatokban megtestesül az érintettek véleménye is. Õ maga, a
sport kurátoraként örül, hogy a
Losonci iskolában Imre Géza vívó-világbajnok tartott bemutató
órát.
H.I.

ÖNKORMÁNYZAT
Józsefváros nem képes többet nyújtani

Kocsis: „Nem tudunk erõn felül segíteni a hajléktalanokon”
Elköltözik az ételosztás a
Blaha Lujza térrõl a környék
állapotának rendezése miatt.
Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány nem folytathatja tevékenységét a megszokott helyszínen. A Magyar Nemzet információi
szerint, az alapítványnak azt
ajánlotta a Fõvárosi Közterület Felügyelet, hogy a Teleki
térre költözzenek át. Ezt
azonban sem a kerület vezetése nem szeretné, sem az
alapítvány munkatársai –
igaz, az indok mindkét fél
esetében más.
let-felügyelet a VIII. kerületi
Teleki teret javasolta, hogy ott
ásik helyszínt kell keres- folytassák munkájukat. Az alani a Blaha Lujza tér he- pítvány határozottan kijelenlyett az ételosztáshoz, a tér ál- tette: nem szeretné átköltöztetlapotának rendezése miatt. Az ni az ételosztást a Teleki térre,
alapítvány múlt hét végéig en- de felfüggeszteni sem szeretgedélyt kapott, hogy marad- nék a munkájukat. Szilajné lahassanak a téren, de új hely- punknak hangsúlyozta: olyan
színt kell keresniük.
helyszínt szeretnének, amely
Szilaj Péterné, az Ételt az Éle- minden rászoruló számára
tért Közhasznú Alapítvány könnyen elérhetõ.
képviselõje azt nyilatkozta az
A város egyik legmeghatároesetet megíró Magyar Nemzet- zóbb terét, a Blaha Lujza teret
nek, hogy a Fõvárosi Közterü- egyébként azután kezdték
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Felhívás
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselõ-testülete évente kitüntetésben
részesíti a kiemelkedõ érdemeket
szerzett személyeket, szakmai közösségeket.

„Józsefvárosi Becsületkereszt”
kitüntetés a Józsefváros érdekében kiemelkedõ tevékenységet végzõ, egész
életmûve alapján elismerésre méltó magyar és külföldi magánszemély részére
adományozható. A kitüntetendõ személyekre, szervezetekre, vállalkozásokra
várjuk a kerületi lakosok, társadalmi
szervezetek javaslatait. A kitüntetési javaslatokat írásban 2010. december 15-ig
a Polgármesternek címezve, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Ügyosztályára kérjük eljuttatni (1082
Budapest, Baross utca 63-67. III. emelet
301-es szoba).

rendbe tenni, hogy Kocsis Máté
a kerület polgármestere, egyeztetett a Belügyminisztériummal
és a Fõvárosi Önkormányzattal
és kérte, rendezzék a fõvároshoz tartozó tér állapotát. A rekonstrukciós munkálatok elsõ
lépését, a terület rendezését a
múlt héten kezdték el.
Kocsis Máté hangsúlyozta,
Józsefváros már így is sokkal
többet vállalt, mint bármelyik
budapesti kerület és így is erõn
felül nyújt segítséget a hajléktalanoknak. Hozzátette: a Teleki

„Józsefvárosért”
kitüntetés a kerület fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági
élet bármely területén kiemelkedõ tevékenységet végzõ, magyar és külföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervek
részére adományozható. A kitüntetendõ
személyekre, szervezetekre, vállalkozásokra várjuk a kerületi lakosok, társadalmi és civil szervezetek javaslatait. A kitüntetési javaslatokat írásban 2010. december 15-ig, a Polgármesternek címezve, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztályára kérjük eljuttatni
(1082 Budapest, Baross utca 63-67. III.
emelet 301-es szoba).

„Díszpolgári Cím”
elnevezésû helyi kitüntetés adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárságú személynek, aki kiemelkedõ munkájával a kerületben vagy országosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános elismertséget szerzett, és
ezzel a kerület polgárai körében köz-

tér jelentõs felújítás elõtt áll –
ezért is kell más helyszínt találni. Kocsis elmondta, nem örül,
hogy a hajléktalan szóról mindenkinek a VIII. kerület jut
eszébe, hiszen az itt élõket is
meg kell óvni a hajléktalanok
okozta közegészségügyi, közbiztonsági, és köztisztasági
problémáktól.
„Józsefváros egyedül nem
tud megküzdeni ezzel a problémával, ezért szerencsésebb
lenne, ha Budapesten minden
kerület kivenné a részét a megoldásból.” – mondta a polgármester, aki szerint egyébként
Józsefváros nagyon sokat tesz,
hogy segítsen a hajléktalanokon, de már nem tudnak és
nem is akarnak több pénzt áldozni rá.
Az alapítvány munkatársai
abban bíznak, hogy az építkezés ellenére, a jövõben lesz számukra hely a Blaha Lujza téren. Az érintett fõvárosi szervek közben elkezdtek megfelelõ helyszínt keresni, hogy a rászorulók a jövõben is hozzájussanak a meleg ételhez.

megbecsülésre tett szert, továbbá hozzájárult Józsefváros fejlõdéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez. A kitüntetési javaslatokat írásban 2010. december 15-ig, a
Polgármesternek címezve, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztályára kérjük eljuttatni (1082 Budapest, Baross utca 63-67. III. emelet 301-es
szoba).

„Jó Sport”
kitüntetésben a testnevelési és sporttevékenység területén kiemelkedõ munkát
végzett természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek részesülhetnek.
A kitüntetendõ személyekre, szervezetekre várjuk a kerületi sportegyesületek
és sportszövetségek, valamint 20 fõ józsefvárosi választópolgár együttes javaslatát. A kitüntetési javaslatokat írásban
2010. december 15-ig, a Polgármesternek
címezve, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztályára kérjük
eljuttatni (1082 Budapest, Baross utca 6367. III. emelet 301-es szoba).
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OKTATÁS

A gyerekekkel nem könnyû, de nem is lehetetlen
Tanítók Országos Konferenciája Józsefvárosban
Közel százhatvan tanító, igazgató, oktatási szakember
látogatott Józsefvárosba, a Fazekas Mihály Általános
Iskolában rendezték a Tanítók Egyesületének XII. szakmai konferenciáját. „Nincs olyan gyermek, aki ne lenne
jó valamiben, csak meg kell találni azt a módszert, amely
a képességet felszínre hozza.” Az oktatás új irányelveirõl,
kutatási eredményekrõl, hangzott el megannyi értékes
tapasztalat a konferencián, melynek célja a pedagógusok
mindennapjait segíteni.
z elõadók közül elsõként
Gloviczki Zoltán (közoktatásért felelõs helyettes államtitkár – Nemzeti Erõforrás Minisztérium) a közoktatás fejlesztésérõl tartott elõadást. Megtudtuk,
a jövõben fontos cél közmûveltségi tartalommal kiegészíteni a
már meglévõ Nemzeti Alaptantervet. Például, hogy a „Talpra
magyar - t” mindannyian tudjuk folytatni, hiszen vannak
alapvetõ kulturális kincseink,
szellemi és tárgyi értékeink,
melyrõl a lexikális tudáson túl,
nemzeti közösségünk minden
tagjának és minden korban illik
tudnia. A mûveltségen túl, ez a
közös tudás egymás iránti kötõdésünket, szolidaritásunkat is
erõsíti. A jövõ teendõi mellett, a
jelen nehézségeirõl is kérdeztük
Csájiné Knézics Anikót a Tanítók Egyesületének elnökét:
„Egyre nagyobbak a különbségek, ma már igen eltérõ környe-
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zetbõl érkeznek hozzánk a gyerekek. A korábbi generációk neveltetéséhez képest kevésbé
vannak alapértékek, sõt megszûnni látszanak a korábban
mindenki által betartott szabályok, szokásrendek." - mondta
lapunknak a tanítónõ. A pedagógusokkal beszélgetve kiderül,
hogy a mindennapokban a tanítókra egyre inkább nevelõ feladat hárul. Az iskola falai között
olyan egyszerû problémákkal
kell megküzdeni, mint a cipõfûzés, vagy épp a mosdó helyes
használata. „Régebben ilyen
gondjaink nem voltak, komoly
alapokkal érkeztek hozzánk a
gyerekek.” – így a Fazekas Mihály Iskola és Gimnázium tanári szobájában Csájiné Knézics
Anikó, Czirbeszné Ignácz Éva
és Kondorné Kovács Irén szervezõk, említve, azt is, hogy egy
osztályteremben régebben még
az is természetes volt, hogy

„amíg egy beszélt a többi hallgatott”. Mindettõl függetlenül a tanítók töretlen hittel, folyamatos
szakmai, módszertani megújulással készülnek, nevelnek, mert
a gondokkal terhelt szülõknek
erre egyre kevesebb az idejük.
Ráadásul a világ is nagyot változott szabatosabb lett, eltûnõben
az egymás iránti tisztelet, az
óvodában sok helyütt megszüntették a közös foglalkozást, sõt
az elmúlt években még olyan
abszurd - mára megszüntetett intézkedéseket is foganasítottak,
mint a gender. (A gender-program szerint, nincsen természetes különbség férfi és nõ között,
ezért az óvodai nevelésben a
„nemiszerep" és minden, ami a
nemek közötti különbségekre
utal, eltörlendõ.) A gondokon

is másfél tucat pázmányossal
dolgozom együtt.”- mondta.
Arra a kérdésre, hogy középiskolásként miért a katolikus
egyetemet választotta, azt felelte: nagyon sokat jelentett számára, hogy ebben az iskolában szóbeli felvételi is volt, így jobban
kiszûrték azokat, akik a jogi pályára alkalmatlanok voltak.
Végezetül, kihasználva a lehetõséget, a polgármester az egyetemnek is otthont adó Palotanegyed jövõbeni fejlesztésérõl is
szólt. Elmondta, hogy a Szentkirályi utca felújítása 2012-re várható és, mivel Budapest oktatási, tudományos fellegvára itt található, ezért továbbra is támogyobb összetartás és mintasze- valószínû, hogy életünk során gatják egy hallgató-barát, egyerû együttmûködés. „Ezek a kö- mindvégig megmaradnak. En- temi városrész kialakítását a ketelékek egészen mostanáig és nek bizonyítéka, hogy jelenleg rületben.
ij

Öregdiák találkozó a Pázmányon
éndiák konferenciát rendezett november 18-án a
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem jogi kara, melynek
politikai szekciójában, mint
hajdani „pázmányos”, Kocsis
Máté Józsefváros polgármestere is részt vett.
A kerekasztal beszélgetésekkel egybekötött rendezvény
apropója az egyetemen, tíz évvel ezelõtt kiállított elsõ jogász
diploma volt.
A rendezvényen Kocsis Máté
elmondta, hogy a „Pázmány”
mindig is versengett az ELTEvel és talán éppen ezért alakult
ki a „pázmányosok” között na-
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túl, a konferencián hallottakból
az is kiderült, van remény,
ahogy a munkának is mindig
eredménye. Nagy Emese iskolaigazgató példaként említette a
hejõkeresztúri iskola esetét, ahol
a pedagógusok 72 százalékban
hátrányos helyzetû tanulóikkal
és egy viszonylag új módszerrel
bizonyították, hogy a gyermek
önmagába vetett hite, kitartása,
teljesítménye játékos formában
is fejleszthetõ. „Semmilyen körülmények között nem lehet
részképességek hiányára hivatkozni, fel kell fedezni, hogy a
„kisember” sportban, mûvészetben vagy ép számtanban tehetséges” – hangzott el a konferencián, melynek alapvetõ elhatározása, hogy minden gyermeket meg kell menteni.
vm

KÖZÖS MÚLT

Újra magyar lehet a magyar
„Egyetlen magyar sem lehet,
aki anyagi okok miatt nem
tudja felvenni a magyar állampolgárságot!” - ezzel a
jelmondattal szervezett jótékonysági zenés teadélutánt a
Zonta Club Budapest november 20-án a józsefvárosi
Festetics Palotában, Mádl
Dalma fõvédnökségével.
nemzetközi jószolgálati
nõi szervezet ezen a rendezvényén indította útjára azt a
nemes célt támogató mozgalmát, amely a magyar állampolgárság megszerzésében anyagi
eszközökkel is segíti a határon
túli magyarokat, a témára fogékony szervezetek (egyesületek,
alapítványok, egyházak) bevonásával. Gyõri Judit, a klub elnöke és a zenés délután háziasszonya különleges lehetõségnek nevezte, azt a nemzeti öszszetartozást és felelõsségvállalást, amellyel segíthetjük a határon túli magyarokat, az augusztus 20-án hatályba lépett
kedvezõbb jogszabályi környezet adta lehetõségek alapján.
Az adományokat a határon túli
partnerszervezeteik segítségével juttatják el azoknak, akiknek vagyoni, jövedelmi viszonyai nem engedik meg az eljá-
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adásában azt a szemléletváltást
emelte ki, amely szükséges volt
ahhoz, hogy létrejöhessen az
egyszerûsített honosítási eljárásról szóló törvény. Elhangzott, hogy hatalmas az érdeklõdés a határon túli magyarok körében az állampolgárság felvételével kapcsolatban. Míg korábban hazánkban évente három-négyezren kapták meg az
állampolgárságot, jövõre a kedvezõbb törvényi szabályozásnak köszönhetõen akár két-háromszázezren lehetnek újra, nemcsak lélekben, és származásukat tekintve - hivatalosan is
rás költségeinek kifizetését. A nyebb legyen az állampolgár- magyar állampolgársággal renrendezvényen Sántha Péterné ság felvétele. Wetzel Tamás mi- delkezõ magyarok.
Józsefváros alpolgármestere és niszteri biztos tájékoztató elõnyz
Ferencz Orsolya képviselõ,
valamint az egyszerûsített
honosítási eljárásért felelõs
miniszteri biztos, Wetzel
Tamás is jelen volt.
Ferencz Orsolya, székely
felmenõkkel rendelkezõ
négygyermekes édesanya a
családot összetartó anya
szerepére utalt beszédében. Mint mondta, az anyaföld újra kitárta karjait
gyermekei felé, ezért is fontos, hogy segítsünk abban,
hogy a határon túl élõ magyaroknak minél köny-

Irodalmi központ volt a Révai Könyvesház
I

dén volt Révai Mór János, a
legnagyobb magyar könyvkiadó születésének 150-ik évfordulója. Eperjesen született,

címû szépirodalmi folyóirata
megindulásakor felkereste Jókait Külsõ Stáció utcai lakásán,
akinek mûvei ezen túl, elsõnek

már egyetemi tanulmányai
alatt dolgozott az apja által alapított könyvkiadó vállalatnál,
amelyet õ tett európai hírûvé.
Már 1880-ban, a Regényvilág

nála jelentek meg, õ adta ki az
író jubileumi díszkiadását is.
1900-ban készült el a cég
könyvesháza az Üllõi út 18. sz.
alatt. Itt voltak a szerkesztõsé-

gek is, a Nyugatot is itt adták
ki, 1923-ig ez volt a magyar irodalmi élet egyik központja, ekkor a Lichtmann cipõgyár költözött ide.
Nemcsak szervezte az irodalmat, õ is sokat írt, magyar
és német könyvei nagy tudásról tanúskodnak. Legnagyobb
alkotása azonban az 1910-ben
(100 éve!) indult Révai Nagy
Lexikona volt. 877 munkatárs
vett részt a 230.000 címszó öszszegyûjtésében és kidolgozásában és azóta is nélkülözhetetlen segítõtársa az ismeretre vágyóknak, olyannyira hogy néhány éve újra kiadták. Már
1986-ban kísérlet történt erre,
de az akkori hatalom még be-

zúzatta a megjelent köteteket.
Révai Mór János élete fõmûvének tartotta a lexikont, halálos
ágyán írt utószót hozzá, de rengeteg más mûvet is megjelentetett, tankönyveket és olcsó
szépirodalmi kiadásokat –
mindent ami hasznos és szép
lehetett az olvasók számára.
Róbert Péter
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JELES NAPOK

Advent, a várakozás ideje
Luca napja

Az adventi idõszak a várakozás, reménykedés ideje,
Jézus Krisztus karácsonyi ünneplésére való felkészülés,
amelyet régebben böjttel is megszenteltek. Az advent
ünnepe a karácsony elõtti negyedik vasárnap kezdõdik,
Szent András napja (november 30.) körül, és négy vasárnapon át karácsonyig tart.
z adventben a keresztény
ember karácsonyra, Krisztus születésének ünnepére készül, a hívõ emberek számára,
a csend, az elmélkedés, az
imádság és a bûnbánat idõszaka ez. Advent, a Mária kultusz
ideje is, erre utal a december 8ai szeplõtelen fogantatás ünnepe, és a sok helyütt hajnalban
elmondott „Rorate-mise”.
Adventhez számos népszokás is tartozik, így nálunk is ismert a „szent-család szálláskeresése”, amikor a karácsonyt
megelõzõ kilenc napon át, házról-házra viszik a szent család
képét, és elõtte ájtatosságot
tartanak. A legismertebb népszokás, az adventi koszorú készítése, mely a templomok és
otthonok dísze ebben az idõszakban. Rendszerint örökzöldbõl fonják, a peremén körben négy gyertya áll. Advent
elsõ vasárnapján a kelet felé
esõ gyertyát gyújtjuk meg, második vasárnap a dél felé esõt,
harmadikon a nyugat felõlit, s
negyedik vasárnapon mind a
négy gyertyát meggyújtjuk. Az
adventi koszorú az évkör során elfogyó, majd újra növekvõ fényt jelképezi.
Advent: az adventus, eljövetel, megérkezés latin szóból
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ered, az egyházi év része, a karácsonyi ünnepkör bevezetése.
Elsõ nyomai az V. században
már fellelhetõk, általánosan a
VI. században terjedt el, mai
formájában VII. Gregely pápa
(1073-1085) rögzítette.

Szent Miklós
Szent Miklós a keleti és a nyugati egyház közös szentje, a házasság és az anyaság oltalmazója, a gyermekek barátja. Védõszentje a halászoknak, gabonakereskedõknek, az eladó sorban lévõ lányoknak, a része-

geknek és még számos közösségnek.
Szent Miklós püspök Kis
Ázsiában, Myra városában élt a
IV. században. Jóságáról, szent
életérõl és csodatételeirõl több
legendát is ismerünk. Az egyik
monda szerint úgy segített házassághoz három szegény
lányt, hogy az ablakon át pénzt
dobott be nekik és a megtévedt
lányokat ezzel visszaterelte a
helyes útra.
A Szent Miklós püspök legendájához kapcsolódó ajándékozás a XIX. században terjedt el Magyarországon. Igaz, a
parasztság körében már korábban is voltak Miklós-napi alakoskodások, amelyek Szent
Miklóshoz és a téli ünnepek
ajándékozó figuráihoz kapcsolódtak. Dunántúlon ismert
népszokás szerint „Láncos Mikulás” járta a házakat
csörgõ botjával, beöltözött ördögök kíséretében. A nevetgélõ lányokat kikötötték a
kúthoz, hogy „fagyjék
ki belõlük a szerelem”.
Palóc vidéken egész
csapat járt maskarába
öltözve ezen az estén –
Láncos Miklós és kísérete: a „kántor vagy
sekrestyés”, az „angyal”, a „ministránsok” és az „ördögök”.
Ezek a játékok mind
azt szolgálták, hogy az
emberek lelke megtisztulva várja a kis Jézus születését.

Luca, Lúcia ókeresztény szûz
vértanú (†304 körül), a népi hiedelemvilág jeles alakja. Luca
napja, december tizenharmadika a Gergely-naptár életbelépése (1582) elõtt, az esztendõ legrövidebb, egyúttal a téli napfordulat kezdõ napja volt. Régi
mondás szerint: Szent Lucának
híres napja a napot rövidre
szabja. A néphagyományban,
amely a természeti jelenségeket
és változásokat számon tartja
igen jelentõs idõpont. Kevés
olyan jeles nap van, amelyhez
annyi hiedelem és szokás kapcsolódna, mint Luca napjához.
Ez a nap éppúgy alkalmas volt
termékenységvarázslásra, mint
házasság-, halál- és idõjárásjóslásra, bizonyos nõi munkák tiltására, valamint a lucaszék készítésére.
A népi babonák szerint a boszorkányok felismerését szol-

gálta a Luca-székének keresztelt, kilenc fajta fából összerakott, ötszögû faragott kisszék.
Luca napján kezdik készíteni a
széket, amelynek segítségével
karácsony böjtjén felismerik a
boszorkányokat. Alig van
olyan település, ahol nem ismerték a Luca székérõl szóló
babonás történeteket. A lucaszékek készítõje mindennap
dolgozik valamit, úgy, hogy
éppen karácsony estéjére készüljön el. Akkor elmegy az éjféli misére, és ott megismeri a
falu boszorkányait, mert ilyenkor szarvat hordanak.
nyz

KULTÚRA

Bársony István „hazatért”
A természetírás elsõ nagy
mesterének november 15-én
ünnepeltük születése 155.
évfordulóját. Ez alkalomból
iskolásoknak szóló Bársony
István emlékjátékot szerveztek az Orczy-parkban.
Népszínház utca egykori
lakója évtizedeken keresztül élt, és alkotott Józsefvárosban, negyvennégy kötettel gazdagítva a magyar szépirodalmat. A vadászirodalom elsõ
nagy alakjára emlékezõ címkeresõ játék is az életmûve megismerését szolgálta. Az Orczypark fáin 41 madárodút helyeztek el a park dolgozói, és a Magyar Madártani Intézet munkatársai. A Bársony István Alapítvány pedig minden odú mellé
egy-egy Bársony-kötet címét
helyezte el, s kezdõdhetett a novellagyûjtõ játék: „Ismerje meg
az Orczy-parkot és Bársony Istvánt.” A gyerekeknek a kötet címeket kellet megtalálniuk, feljegyezniük és bedobni a parkban
elhelyezett gyûjtõládába. Az iskolások nagyon évezték a feladatot, hisz a szabadban, vetél-

lásra a Vadászati Kultúra Napján, az Orczy-parkban kerül
majd sor. A fõdíj: egy nagy teljesítményû távcsõ. Az alapítvány szeretné jutalmazni azokat a pedagógusokat is, akik elhozzák osztályukat a parkba,
és részt vesznek a játékban, s
errõl egy fotót küldenek az alapítvány címére (info@barsonyistvanalapitvany.hu). Õk a legújabb Bársony-kötet egy-egy
példányát vehetik majd át a
Vadászati Kiállításon. Bõvebb
információ: www.barsonyistvanalapitvany.hu
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kedhettek egymással, miközben
megismerkedtek a méltatlanul
elfeledett író mûveivel. A legtöbb címet feljegyzõk között
sorsolták ki az Orczy-park és a
Bársony István Alapítvány által
felajánlott díjakat, Bársony István köteteket és egy kerékpárt.
A jutalmakat, az alapítvány elnöke dr. Csiák Gyula és Józsefváros alpolgármestere Sántha
Péterné adták át.

Mint azt, a játék kiötlõje
Csiák Gyula elmondta: az
eredményhirdetéssel nem ért
véget a játék. Az odúk és a táblák egész évben kint maradnak, s emlékeztetnek arra,
hogy itt, Józsefvárosban élt és
alkotott több évtizeden át „irodalmunk Szinnyei-Merse Pálja”. A megfejtéseket 2011. május 15-ig, a honlapjuk címére
lehet még elküldeni. A sorso-

Bársony István, a magyar élet és
természet egyik legnagyobb ismerõje, Fejér megye egy kis falucskájában, Keresztesen 1855.
november 15-én született. Korán megismerkedett a magyar
erdõk, mezõk és puszták életével s élõlényeivel. Bársony István aki egész életét a természet
szépségeinek szentelte, a magyar lélek, az anyaföld egyik
legnagyobb ismerõje. Méltán tekinthetõ Fekete István irodalmi
elõfutárának.
nyz

Erzsébetek, Katalinok bálja
Korábbi generációk hagyományainak
megfelelõen, idén is megrendezésre került a télelõ híres Katalin-bálja, kibõvítve az Erzsébetek köszöntésével. A közös névnapi bál a régi szokások felelevenítését hozta, rendezõje a Tisztviselõtelepi Önkormányzati Egyesület, helyszíne a Kalocsa-étterem volt.
zt a családi, baráti összejövetelt, immár az új társadalmi vezetés szervezte. Váradi Gábor, a TÖE új elnöke, megköszönve a korábbi elnök, Pataki Júlia vezette munkát, a bál alkalmát megragadva közölte, hogy az egyesület díjat alapított
olyan köztiszteletben álló tisztviselõtelepi
lakos számára, aki munkájával, életmûvével hozzájárult a telep hírnevének öregbítéséhez, a hagyományos tisztviselõtelepi
szellem õrzéséhez. Ezt a díjat elsõként a
közelmúltban elhunyt Szenes Iván dalszövegírónak ítélték. A posztumusz kitüntetést az író leánya Szenes Andrea megha-
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tottan vette át, s ígérte, hogy édesapja végakarata szerint, a Rezsõ-téri Szenes Színház nevezetes tisztviselõtelepi szobaszínház marad, ahol az író hatalmas életmûvét
is ápolják. Az Erzsébet- Katalin bál további rendhagyó eseménnyel is bõvült, hiszen
Kathy Horváth Lajos hegedûmûvész Bach
szólószonátáját adta elõ a vendégsereg
számára. A rögtönzött hangverseny idõszerûségét az adta, hogy egy itt vendégeskedõ dél-koreai hangszergyûjtõ, Kin-ZeEoulg az elõadó rendelkezésére bocsátotta

ötmillió euróra értékelt Stradiváriját, amin
a Bach - mû, a szokatlan alkalom ellenére,
megható szépséggel szólalt meg. Váradi
Gábor elnök szerint, a TÖE nem csak a színes kulturális élet kialakításán, de a társadalmi kezdeményezések további koordinálásán is dolgozik, Ferencz Orsolya képviselõjük segítségével a kerületi önkormányzat munkáját is segítik.
A 2010-évi Erzsébet- Katalin bál, kitûnõ
hangulatban, éjfél után ért véget.
H.I.
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KÖZTÜNK ÉLNEK
Hatvan éve Józsefvárosban

A csináltatott cipõ rangja
Krúdy Gyula egyik novellájában
megénekelte a pesti aranyifjút, aki
attól a pillanattól kezdve érezte magát hódításra érdemes széptevõnek,
hogy valamelyik körúti suszternél
dupla-gojzervarrásos lakkcipõt csináltatott magának. A „valamelyik
suszter,” cipõkészítõk, cipõjavítók
tucatjait jelentette. Napjainkban hírmondó is nehezen akad közülük, hiszen sok egyéb szolgáltatás között, a
cipõjavító kisiparnak is „leáldozott”, egy javítás áráért új cipõ is
kapható. A haldokló kisipar egyik
utolsó képviselõje Zsoldos István, a
József körúton dolgozik
em szidja a kort, amibe született, nem átkozza a távol-keletieket, akik elárasztották Európát s a világot filléres cipõkkel. Figyelmes udvariassággal szolgálja ki azokat,
akik megtalálják a kicsiny boltot a Nap
utca sarkán. Cipészmûhelye tizenöt négyzetméteren dacol az ipar hanyatlásával, s
ámulatra, elismerésre készteti azokat, akik
érdeklõdõbõl kuncsafttá lesznek.
– Mennyi egy sarkalás?- Kétezer. Talpalás?- háromezer, de a csúszásgátló
talpak más árat jelentenek. - Mennyiért készít új cipõt méretre? - Fazontól, anyagtól
függ, de tizenöttõl ötvenezerig mindenféle
árkategória létezik – mondja Zsoldos István, s érzem, hogy bizalmatlan, nem nagyon látja bennem az ötvenezer forintos új
cipõ lehetséges megrendelõjét. Amikor elárulom, hogy kamaszként cipészinas is
voltam, megenyhül, s összefoglalja a kicsiny mûhely és saját élete sztoriját. A
„suszteráj”- mert így mondták, az eredeti
Schuhe meister szó nyomán, 1950 óta mûködik, akkortájt az idõsebb Zsoldos ült a
mûhelyecske háromlábú székén, amely
ma, a tyúklétrával elérhetõ galérián áll.
Ott ugyanis a mûhely,
lent, az eladótér „terpeszkedik”. Ez már a
modernizáció eredménye, amit Zsoldos István cipészmester jórészt saját maga barkácsolt az eltelt négy évtized alatt. Azóta dolgozik a mûhelyben, s
mindvégig egyedül. Nem tellett inasra? –
gonoszkodom, de komolyan válaszol. Se helye, se igazi munkája
nem kínálkozott volna

N
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nálam, - mondja, ami munka meg
„beesik”, azt magam csinálom. Aztán
megtudom, hogy hajdan, innen a Nap utcától, a Blaháig csupa-csupa kisiparos kínálta magát. Sorolja is emlékezetbõl a
mestereket, paplanos, virágos, kárpitos,
asztalos, üveges, hentes, bizsu-árus színesítette a Körutat, élmény volt a séta is, nem
csak a vásárlás. - Édesapám azt mondta:
„Kisfiam, egy körúti cipészüzlet nagyon
nagy szó, életed végéig fedelet és élelmet
ad neked s a családodnak. Ezzel az útravalóval indult az életem, s most, hatvan évesen, már nem válthatok”- mondja, s ezt
készséggel elhiszem neki. Két felnõtt gyereke elmenekült a pályáról, õ maga már
dacból is kitart. Törzsvásárlóinak saját
kaptafái voltak, a maiak azt se tudják,
hogy ez mit jelent. Kárpáti úr csak telefonált, hogy a méretére szürke sevró-cipõt
rendel divatos orral, s Zsoldos Istvánnak

csak a Kárpáti féle kaptafát kellett
elõvennie s a cipõ két hét múlva
„pászentosan” kész is lett. Zsoldos úr
szinte nem is emlékszik, mikor kapott mostanában új cipõre rendelést,
Józsefváros közönsége legfeljebb javíttat. Persze ez is az idõsebb korosztályra jellemzõ, a fiatalabbak nem
költenek sarkalásra, mikor az árából
új cipõ is vásárolható. - Igazuk van mondja a mester, a helyükben én is
így gondolkoznék, a megváltozott
élet megváltoztatta az elveket és a
szokásokat is. Gazdasági igazságok
teremtenek új vásárlói szokásokat, s
ha az ember duzzog és szitkozódik,
csak magának árt. 1967 óta dolgozom
ebben a mûhelyben, a hely és a múlt
kötelez. Kuncsaftköre, forgalma, a cipészmûhely fenntartására elég: „sarokházat az üzletház hasznából, már
nem veszek”- összegez. Aztán kicsit
pironkodva kesereg, hogy az õ fajtája
nem vándormadár-típus, életének ez volt
az elsõ és egyetlen munkahelye, a mûhely
is vele él, vele hal.
– Ismeri-e a közmondást, hogy suszternek lyukas a cipõje? - Persze, hogy ismeri,
de azzal magyarázza, hogy a régi suszterek soha nem a saját igényeikkel, hanem a
vevõk szeszélyeivel foglalatoskodtak. Akkor mutassa a cipõjét!- dörrentek rá, s
Zsoldos mester készséggel mutatja: saját
mokaszinját, ami érdekes módon a Zsoldos mûhelyben készült.
– Nem vagyok a magam, ellensége mondja, nappal, munkába ezt hordom,
munka után tornára, futásra, focizásra, pedig az elátkozott, de kényelmes edzõcipõt!
Mindenre azt, amire való! Ezzel a bölcsességgel távozom, és a hírrel, hogy ebben a
mûhelyben - kívánságra - még spiccvasat,
sarokvasat is szerelnek!
H.I.

KÖZTÉR
Szenes Iván búcsúlemeze

A Szenes Színház bemutatója
A tisztviselõtelepiek már megszokták, hogy a Rezsõ téren álló klinkerhomlokzatú családi fellegvár, a Szenes ház, idõrõl-idõre nevezetes produkciókkal lepi meg rajongóit. A
Szenes-ház jó ideje Szenes Színház
néven vonult a köztudatba, hiszen a
családi építményhez vásárolt három
szobát összenyitották, bordó brokáttal, selymekkel, aranyszínû fotelekkel díszítették, s még a modern tv
képernyõk köré is arany Blondelkereteket szereltek. Aki ide belép, és
vendég lehet, különleges légkörû zenei múzeumban találja magát. A szobaszínház Szenes Iván halála óta zárva volt. November 18.-án azért nyitotta ki a kapukat, hogy a nagyközönségnek és a sajtónak bemutassák
Szenes Iván utolsó lemezét, melyen
tán megérezve a közeli elmúlást, elbúcsúzik szeretett közönségétõl.
35-40 szék hamar megtelik, amolyan
családi hangulat lengi be a szobányi
nézõteret. Az idõpont, a hétköznap dél
nem teszi lehetõvé, hogy fiatalok, iskolások, munkába járók itt lehessenek, de itt
vannak Szenes Iván életmûvének hû rajongói, jórészt tisztviselõtelepiek.
És itt vannak a búcsúlemez szereplõi,
Aradszky László, Koós János, Kovács Kati,
Németh Zoltán, Markos György, Dobos Attila, Kalmár Tibor. A várakozók Szenes
verssorokat citálnak, mondatokká kerekít-
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ve azokat. Generációkat hoztak össze a „Kicsit szomorkás a hangulatom”, az „Úgy
szeretném meghálálni”, a „Nehéz a boldogságtól búcsút venni”, a „Mindenkinek
van egy álma” verssorai, és több-száz más
dallam méltó szövegtársa, melyeket Szenes
Iván írt, idõtlenül modern, illetve konzervatív magyarsággal, melyek kiállták az idõ
próbáját, hiszen az énekes elõadók legfiatalabb generációi is éneklik azokat.
A lemezbemutató házigazdája, Szenes
Andrea, riporter-múltja finom eszközeivel
csalja ki a díszvendégek visszaemlékezéseit, s közben filmbejátszásokon elevenednek meg az alkotó-idõszakok forró pillanatai, a szövegíró és az ide zarándokló színész és énekes-generáció megannyi randevúja, amint megszületnek a halhatatlan

verssorok. Ma már a fanyalgók is elismerik, hogy a „Félteni kell!” A „Lehet, hogy
túlságosan szerettelek!” a „Mások vittek
rossz utakra engem!”a „Tölcsért csinálok a
kezembõl”és a „Kislány a zongoránál”
legalább két generáció életérzéseinek krónikája, lenyomata az akkor éltek, akkor
szerettek, akkor csalódtak- nemzedék lelkiségének.
A búcsú-lemez 22 dallal emlékezik Szenes Ivánra, aki a CD-én maga vezeti fel a
zeneszámokat, s „szomorkásan” összegez,
búcsúzik. A hanglemez a Szenes Színház
különleges kiadványa. A szövegíró rajongói is hálásak lennének, ha a 22 dal elõadója és szövegírója mellett, a CD-én, a zeneszerzõk nevei is szerepelnének.
H.I.

Belvárosi séta – Múzeumlátogatáson a diákok
elvárosi sétán és múzeumlátogatáson vettek részt a
Németh László Általános Iskola 6. évfolyamos diákjai.
A kirándulás elsõ állomása a
Szent István Bazilika volt,
amely városunk egyik legszebb, legjelentõsebb idegenforgalmi nevezetessége. A Bazilika közvetlen szomszédságában található a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum, ahol két érdekes kiállítást tekintettek meg. A kávé
varázsa címû tárlatból megtudhatták, hogyan jutott el a kávécserje piros bogyója a fõzõbödönig, és milyen edényekben
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készül a „török kávé”. A hangulat varázsát a kiállításon terjedõ kávéillat tette teljessé.
Az iskola lány tanulóinak
kedvezett a séta következõ állomása a Fardagály és kámvás
rokolya, divat a 19. században
címû kiállítás. Itt megtudhatták, hogy az elsõ olyan folyóiratok, melyek divatkép-melléklettel csigázták fel a nõi olvasok érdeklõdését, a reformkor idején jelentek meg. A tárlatot eredeti 19. századi ruhák
és kiegészítõk, legyezõk, kalapok, valamint korabeli divatáru-kereskedõk hirdetései, árjegyzékei tették teljessé.

A sok új kulturális élmény, a
csillogó esti Budapest látványa,
elvarázsolta õket: „mintha ez
nem is az a város lenne!”mondta egyikük…
A Németh László Általános
Iskola diákjai a Múzeumok
Õszi Fesztiválján is részt vettek. A programsorozat keretében ellátogattak a Közlekedési
Múzeumba, ahol a „Száz vasutat, ezret…Széchenyi útjai…”
tárlatot tekintették meg. A kiállításon Pest-Buda úthálózatának fejlõdésével, valamint a hidak történetével ismerkedhettek meg.
I.J
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MOZAIK
Kéthly Annára emlékeztek

Már az autósoké is a híd

Születésének 121-ik évfordulóján, november 16-án megkoszorúzták Kéthly Anna egykori iskolájának (Nap utcai Zeneiskola)
falán lévõ emléktáblát. Az eseményen részt vett az MSZP józsefvárosi szervezete, Lendvai Ildikó, Gurmai Zita Európa parlamenti képviselõ, és Miguel Angel Martinez, az Európa Parlament elnöke is. A szónokok a múlt rendszerben emigrációba
kényszerített szociáldemokrata Kéthly Anna életútját méltatták, kiemelve azt a küzdelmet, melyet hazája szabadságáért és
a demokráciáért folytatott.

November 15-én este végül megnyitották a Margit hidat az autóforgalom elõtt is. Eleinte kevés jármû hajtott fel a hídra, vélhetõen még volt egy kis félsz mindenkiben az átkelõ biztonságával
kapcsolatban. Ezzel szemben megnyugodhatunk, mivel a próbaterhelések eredményei azt tükrözik, hogy a híd állapota megfelelõ: azt a súlyt és terhet, amelyet el kell bírnia, tökéletesen elbírja. A tesztelés során a dunai átkelõre 24 darab egyenként 30
tonnás teherautó gördült fel, így mérték a szerkezeti elemek
nyúlását és a terhelés hatására történõ változását.
A megnyitás csak átmeneti, a híd felújítása ugyanis még nem
készült el teljesen, jövõ nyárig lesznek még forgalmi korlátozások. A villamos pálya
felületét várhatóan december 10-ig más jármûvek nem használhatják, még a megkülönböztetõ jelzést használók sem, amelyekre a
sebességkorlátozó táblák is vonatkoznak.

Tisztelt Józsefvárosiak!
2011. január 1-tõl a Humánszolgáltatási Ügyosztály
Szociális Iroda ügyfélfogadási rendje a következõ:
hétfõ 08.15 -18.00 óráig
kedd 08.15 -16.00 óráig
szerda 08.15 -16.30 óráig
csütörtök 08.15 -16.00 óráig
péntek 08.15 -11.30 óráig

Pályázati felhívás
A Képviselõ-testület 401/2010.(X.20.) számú döntésének
megfelelõen az Önkormányzat olyan VIII. kerületi civil szervezetek jelentkezését várja a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport 2 tagsági helyének 2011. évi betöltésére,
amelyek küldöttei a munkacsoport szakmai tevékenységében
vesznek részt.
Az önkormányzat döntése szerint a munkacsoport 7 tagú,
bíráló bizottságként mûködik, elõkészíti a szakmai véleményt és javaslatot a társasházi felújítási támogatás összegére, ezzel elõkészítve a döntést a beérkezett társasházi pályázatokról.
A tagság egy évre szól, díjazással nem jár, minden évben új
pályázat kerül kiírásra. A civil szervezet által delegált nem lehet társasházi közös képviselõ, intézõ bizottság tagja.
A 2011. évi részvételre a jelentkezéseket 2011. január 18-ig
kérjük eljuttatni postán vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály,Vagyonhasznosítási Iroda
részére (1082 Budapest, Baross u. 65-67. III. em. 323. szoba)
Dr. Kocsis Máté polgármester nevére.
A pályázatok elbírálási határideje: 2011. februári képviselõtestületi ülés.
Bõvebb felvilágosítás: Dengel Zoltánné, telefon: 459-2503
Dr. Kocsis Máté
polgármester
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A Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselõi december 7én 17-19 óra között fogadóórát tartanak.
Helyszín: Jobbik iroda, V. kerület, Curia utca 4.
Kérjük Önöket elõzetesen jelentkezzenek be az alábbi elérhetõségek valamelyikén:
Pintér Attila józsefvárosi képviselõ
tel: 06706354895, email: pinterattila@jobbik.hu
Losonczy Pál fõvárosi képviselõ
tel: 06309310018, email: losonczy.pal@jobbik.hu

Segítsük egymást a gondokban!
Több ezren vagyunk, akikkel együtt él a családjukban a felnõtt, idõsödõ értelmi, illetve halmozottan fogyatékos hozzátartozója.
A lelki egészségvédelemre nekünk is szükségünk van, melyet az elszigetelõdés megakadályozása, a hasznos elfoglaltság biztosítása foglal magában.
A Méltóságteljes Életért Alapítvány azért jött létre, hogy
ezen családok tagjaival együtt gondolkodjon.
Kíváncsian várjuk:
a) Milyen megoldhatatlannak vélt probléma foglalkoztatja?
b) Van-e konkrét elgondolása, javaslata, mellyel jobb lehetne életük?
Bátran fejtsék ki elképzelésüket, mert az így összegyûjtött
tapasztalatok alapján tudunk és fogunk tovább lépni.
Leveleiket az alábbi címre kérjük küldeni:
Méltóságteljes Életért Alapítvány
1476 Budapest 100, Postafiók 104.

Budapesttõl 35 km-re bentlakásos drogterápiás
otthon mûködik azok számára, akik szabadulni
szeretnének drogfüggõségükbõl.
www.drogterapia.hu

EGÉSZSÉGÜGY

Száz év, 100 millió
Százéves születésnapjára
100 millió forintot kapott a
Semmelweis Egyetem (SE) I.
számú Belklinikája az Amerikai Magyar Koalíciótól. Az
összeget a klinika felújítására szánták, ennek köszönhetõen az intézmény hatoda
újult meg. Az adományból a
most százegy éves klinika
tetõszerkezetét, lépcsõházát
és tantermét újították fel.
tantermet november 19én avatták fel és nevezték
el Simonyi-tanteremmé. Mint
azt Szathmári Miklós klinikaigazgató elmondta: a terem a
graduális és posztgraduális
képzést szolgálja majd. A tanterem rekonstrukciója mellett
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az intézmény vezetése mindent megtett azért, hogy megõrizzék a régi értékeket, pl. a
freskót, vagy az eredeti padokat, asztalokat.

Elõzze meg a szövõdményeket!
gy egyszerû vizsgálat elvégzésével
javíthatja gyermeke életminõségét!
A gyermekkori elhízás, a felnõttkorinál sokkal súlyosabb következményekkel jár, mivel a jelentõs túlsúly az érintettek egyharmadánál már szövõdményeket is okoz.

E

A 100 év már önmagában
elég az összejövetelre, megemlékezni a régiekrõl, az elmúlt
eseményekrõl, számba venni,
hogy most hol tartunk, és a pél-

dákból okulva milyen terveket
lehet kovácsolni - mondta
Tulassay Tivadar rektor az ünnepségen. Véleménye szerint
ennél is jelentõsebb, hogy szerencsére vannak olyan intézetvezetõ professzorok, akik a sanyarú gazdasági körülmények
ellenére is fel tudnak mutatni
eredményeket.
„Ezek az épületek nem 5-10
évre készültek, és sugárzik róluk a szépség, hiszen csak ott
lehet jót alkotni, ahol az embereket a szép és a harmónia veszi körül.” – hangsúlyozta Demeter Judit, az Onko-Hematológiai Betegekért Alapítvány
elnöke. A 100 év úgy telt el,
hogy nem mindig jutott forrás
arra, hogy megfelelõen ápolják
épített örökségeinket. Szerencsére minden generációban
vannak olyan professzorok,
akik megtalálják erre a lehetõséget - tette hozzá.

Ezen fiataloknál már 10-14 éves korban valamint képzett gyógytornászainktól
szénhidrát anyagcserezavarok (csökkent kaphat segítséget az egészségmegõrzés
glükóz tolerancia, IGT), emelkedett vér- lehetõségeirõl.
nyomásértékek és vérzsír-szint diagIDÕPONT ÉS HELYSZÍN
nosztizálható, ami a szív- és érrendszeri
2010. DECEMBER 4.
kockázatok növekedéséhez vezet.
Vegyen részt ingyenes tanácsadásunPéterfy Sándor Kórház
kon, ahol termékbemutatókkal, diétás taBaleseti Központ Aula
nácsadással, kóstolási lehetõségekkel,
Budapest VIII. ker. Dologház u. 4.

a sportolók. A megállapodás
szerint a Semmelweis Egyetem
csak az olimpiai „A” keret
sportorvosi hátterét biztosítja,
ezért a Magyar Kajak-Kenu
Egészségügyi megállapodás a sportolókért
Szövetség kapcsolata a Sportnnepélyes keretek között
kórházzal nem szakad meg. Az
írt alá egészségügyi megutánpótlás válogatott keret tagállapodást a Magyar Kajakjait továbbra is õk látják el.
Kenu Szövetség és a SemmelA kezdeményezésben koweis Egyetem. Ebben rögzítetmoly szerepet vállal a Szövették, hogy a magyar kajak-kenu
ség részérõl Storcz Botond felválogatott kiemelt orvosi ellátánõtt szövetségi kapitány valasát a jövõben, a Semmelweis
mint Tulassay Tivadar a SemEgyetem és annak háttérintézmelweis Egyetem rektora.
ményeként, a Kútvölgyi KliniVilágszínvonalon teljesítõ
ka biztosítja. A most létrejött
sportolóink, csak világszínvoegyezmény szerint, az egyenalú orvosi támogatással érhetemnek köszönhetõen, a matik el és õrizhetik meg eredmégyar kajak-kenu válogatott mönyeiket. Fantasztikus sikernek
gött egy olyan orvosi stáb áll
számít, hogy az utóbbi tizenöt
fel, amely állandó kontrollt bizév legeredményesebb magyar
tosít sportolóinknak.
sportága az utolsó három olimEzzel kétféle szolgáltatást ve- felkészüléshez, ez magában vizsgálatokat. A másik szolgál- pián összesen 9 aranyat, 4
hetnek igénybe az élsportolók: foglalja a csapat melletti állan- tatást konkrét panasz illetve ezüstöt és 4 bronzérmet szersegítséget kapnak az olimpiai dó sportélettani felügyeletet, betegség esetén használhatják zett.
I. J.

Élsportolók orvosi ellenõrzése
Ü
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MOZAIK

Ebtartás
Akinek több éve kutyája
van, az megszokta, hogy
az önkormányzat minden
évben többször is felhívta
a figyelmét arra, hogy a
kutya tartásával kapcsolatos kötelezettségeinek tegyen eleget. Nagyon sok
ebtartó tudja, hogy ha kutyája van, mit kell tennie.
De vannak sokan, akik
várják az értesítést, és mivel nem kapják, ezért elfeledkeznek az eb tartásával
járó kötelezõ feladatokról.

Mi is a helyzet?
Miniszteri rendelet és a kerület
ebtartási rendelete is elõírja,
hogy a kutyákat évente kötelezõ veszettség ellen oltatni. Kötelezõ az ebek féreghajtása is
évente legalább egyszer! Új
rendeleti szabályozás, hogy

minden ebtartónak az eb oltásánál új típusú regisztrált számozott oltási könyvet kell vásárolnia, amit meg kell õriznie,
ha elvész újat kell helyette vásárolnia. Az oltási könyvet a
kezelõ állatorvos adja ki és tartja nyilván.
A veszettség elleni oltásnál az
állatorvosnak egy számozott
hologramos matricát kell az oltási könyvbe beragasztani.
Ez a hologramos matrica a veszettség elleni oltás hatósági dí-

SZÖSSZENET
Termék féláron
izsereg a telefon a zsebemben, valaki keres. Luzerekhez
méltó lelkesedéssel veszem elõ s már hallom is: Bocsánat,
hogy a teljes nevén szólítom, de fantasztikus ajánlatom van
az ön számára. Meg nem szólalok, hallgatom. Van egy olyan
termékünk, mely egyszerûen, zseniális kedvezménnyel megvehetõ. Bugyog, gurgulázik, csicsereg a folyékony mézszínû
hang, amint elsorolja, hogy masszázs, szobakerékpár, gyertyafényes vacsora, grillparti, ismerkedési est, és pezsgõs búcsúvacsora van a termék-csomagban, amin a Faktor ilyen és
ilyen sztárja is részt vesz, s az akármilyen káefté errõl ajándékfotóval kedveskedik. Az akármilyen káefté ezt a fantasztikus terméket kimondottan a 65 év alatti házaspárok számára dolgozta ki, s vegyem, figyelembe a Dunakanyar szépségeit. Még mindig meg se szólaltam, mert „lyuk nem nyílt az
ajánlószövegben”, amiben csilingelõ szopránon elhangzik
még, hogy a Dunakanyar amúgy a világörökség része, s a
velkam drinkhez a káefté kaviáros szendvicsekkel kedveskedik, s mindez most három napra - féláron megvehetõ.
- Asszonyom, sokkal több vagyok, mint hatvanöt- rebegem, amíg lélegzetet vesz, s íme azonnal jön a válasz: Vén idióta, miért nem ezzel kezdte, haggya, hogy ronggyá tépjem a
számat. Szarházi!- köszön el, s lecsapja a kagylót.
Miután megkaptam legújabb besorolásomat, elmerengek,
hogy hatvanötön felül miért büdös a vásárlóerõm, s hogy
honnan ismerik a mobil-telefonom számát.
Más észrevételem nincs, legföljebb az, hogy e korban azzal
kedveskedhetek a fiatalabbaknak, hogy minden erõvel a
gyors hamvasztás kedvezményes ajánlatait kutatom.
H.I.

ja, amit az ebtartó kötelezõ jelleggel befizet a kezelõ állatorvoson keresztül az MGSZH központba.
A kerület ebtartási rendeletében elõírtak alapján az eb tulajdonos köteles az eb oltási
könyvét magával vinni. Az oltás érvényességét a Közterületfelügyelet dolgozói bármikor
ellenõrizhetik. Hiányosság esetén helyszíni bírságot szabhat
ki, vagy szabálysértési eljárást
kezdeményezhet.

Kerületünkben egy lakásban
két eb tartható, természetesen
úgy, hogy a lakóközösség nyugalmát azok tartása nem zavarhatja.
A mikrocsipezés egyelõre
csak tulajdonos-változás és embert mart ebek esetében kötelezõ, de mindenképpen javasolt
az ebek mikrocsippel való
egyedi megjelöltetése. Azt bármelyik állatorvosi rendelõben
elvégzik, ez kis injekcióval történõ, az állat számára szinte fájdalommentes beavatkozás.
Érdemes a kerület állatorvosi
rendelõiben folyamatosan érdeklõdni, hiszen folyamatos
csipezési akciók vannak! Az állat egyedi megjelölése a felelõs
kutyatartás egyik kiemelkedõ
láncszeme.
Kedves kutyatartók! Tessék
elõvenni a kutya oltási könyvét
és tessék ellenõrizni megtörténte az idei kötelezõ védõoltás !!
dr. Kósa Zita
állatorvos, Horváth M tér 11.
minden nap reggel 9-tõl este
8-ig, Tel : 3 330 -948

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT
VIII. KER. SZERVEZETE

B
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KEDVEZMÉNYES TÉLI
RUHAVÁSÁRT
szervez

DECEMBER 7-én 10-16 óráig
DECEMBER 8-án 10-14 óráig
Helye: Bp. VIII. ker. Diószeghy S. u. 5. I. em.
Minden vásárlót szeretettel várunk!

KÖZTÉR

Rózsanemesítõ a Fûvészkertben
Barátai, ismerõsei köszöntötték Márk Gergely világhírû
rózsanemesítõt 87-ik születésnapján a Fûvészkertben.
A méltán híres rózsanemesítõ ötvenéves pályafutása
alatt közel hatszáz, államilag
törzskönyvezett fajtát nemesített.
árk Gergely rózsáit történelmünk nagy egyéniségeirõl, magyar mûvészekrõl,
szentekrõl, s településekrõl nevezte el. Munkásságának különlegessége, hogy rózsafajtáinak
80 százaléka kizárólag szabadföldi körülmények között jött
létre, így átlagon felül ellenálló,
és a szélsõséges magyar éghajlathoz igen jól alkalmazkodnak.
Leghíresebb rózsája a 2000-ben
Rómában aranyérmet nyert „
Árpád-házi Szent Erzsébet emléke”, amelyet rózsakedvelõ barátainak köszönhetõen hazánkban már számos közterületen,
botanikus kertben elültettek, de
Európa nevesebb rózsagyûjte-

M

ményeiben szintén megtalálhatók. Így Németországban, Belgiumban, Franciaországban, Szlovákiában, Ausztriában, és Olaszországban, ahol nemrégiben a
Vatikán rózsakertjében ültették
el.
Márk Gergely nyugdíjazását
követõen sem hagyta abba a nemesítést. Saját, törökbálinti területén, a Magyar Rózsák Kertjében, minden támogatás nélkül
újrakezdte, és azóta 463 fajtát állított elõ, ebbõl 164 kapott állami elismerést. Márk Gergely

Rózsakertjében 2700, hazánkban található rózsafajtát is öszszegyûjtött, s ezzel Európa legnagyobb Rozáriumát hozta létre. Az itt található gyûjtemény
hungarikum, s a világon egyedülálló (1959-tõl minden évben
rózsakiállítást is szervezett). A
valaha 6 hektáros terület szép
lassan összezsugorodott, s pár
éve bizonytalannak tûnt életmûvének, s kertjének fennmaradása. Rózsáinak megmentése
érdekében, társadalmi összefogás alakult, ennek a feladatnak

Fazekas; 3. Csordás Zsófia, Fazekas
III. korcsoport – fiúk: 1. Babik Barna,
Fazekas; 2. Hajdú Krisztián, Fazekas; 3.
Tatár Marcell, Fazekas
IV. korcsoport – lány: 1. Kis Petra,
Vajda; 2. Illés Fanni, Vajda; 3. Mészáros
Mercédesz Vajda
Józsefvárosi Diákolimpián megrenIV. korcsoport – fiú: 1. Mikola Roland,
dezésre kerülõ úszás és asztalitenisz Deák-Diák; 2. Vörös Ákos,Vajda; 3.
versenyszámokon összesen 263 fõ vett Oravetz Ákos, Deák-Diák
részt, az eseménynek a Losonci Téri Általános Iskola biztosított helyszínt. A tanu- Összesített csapateredmény:
lók a versenyszámokban több korcso- 1. Fazekas Mihály Fõportban indulhattak, így minden korosz- városi Gyakorló Áltatálynak lehetõsége nyílt, hogy megméret- lános Iskola
tesse magát.

Józsefvárosi
Diákolimpia

A

Úszás
A versenyen az alábbi eredmények születtek:
I.-II. korcsoport – lányok: 1. Vida Boglárka, Fazekas; 2. Híves Katica, Fazekas;
3. Óváry Nóra, Vajda
I.-II. korcsoport – fiúk: 1. Kerekes
Dávid,Vajda; 2. Keresztfalvi Bálint, Fazekas; 3. Bognár Benedek, Vajda
III. korcsoport – lányok: 1. Szentkirályi
Dóra, Fazekas; 2. Leél – Õssy Réka,

éllovasa Kigyóssy-Scmidt Éva,
a Márk rózsák dokumentálója, s
egyben a fûvészkerti ünnepség
szervezõje, akinek közbenjárására egyre több hazai, s külföldi
településen találhatók a rózsafajtákból. Köszöntõbeszédében
kiemelte már közel hatvan közterületet díszítenek a Márk rózsák, és egyre több településen
társadalmi összefogással ültetik
a töveket, melyek egyrészt szépítik környezetünket, másrészt,
hirdetik a Márk rózsákat.
Kiss Éva

ka, Fazekas; II. Mneimne Sahar, Kharisz;
III. Pásztor Flóra ,Vajda
IV. korcsoportos fiúk: I. Jónás Hamza
,Molnár; II. Kocsmárszky Mátyás, Kharisz; III. Mártony Krisztián, Molnár
IV. korcsoportos lányok: I. Marosi Petra, Fazekas; II. Góman Liza, Losonci; III.
Danyi Gintia Losonci
Csapatbajnokság eredménye:
I. Molnár 19 pont; II. Fazekas 18 pont; III.
Kharisz 18 pont

Asztalitenisz
Az alábbi eredmények születtek korcsoportonként:
III. korcsoportos
fiúk: I. Bertalan Roland , Molnár; II. Dunai Tamás, Kharisz;
III. Trencsényi Imre,
Németh
III. korcsoportos
lányok: I. Marosi Ré15
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Programajánló
Karácsonyi Kreatimm vásár

színpadra. Ismét egy színes, fiatalos, sírós-nevetõs komédia, ezúttal becsöngetésig. „ Átlagos hétköznap egy átlagos magyar iskolában, átlagos diákokkal, tanárokkal, szülõkkel, takarító nénivel, titkársággal, portással. Átlagos Iskola. ReggelIdén is megrendezik az Iparmûvészeti tõl estig. És jön a csavar. A dráma, a koMúzeum hagyományos év végi vásárát, médiázás a színház….”
igazi budapesti karácsonyi hangulattal.
JEMOL: Orczy út 46-48, Jegyinfo: fesDecember 4-5-i hétvégéjén szeretettel zekszinhaz@cziczo.hu; 06 30 650-02-59
várnak minden érdeklõdõt a szervezõk
reggel 10 és délután 18 óra között. Az igényes tárgyak mellett, 130 mûvész is bemutatkozik és kínál ajándékötleteket az
ünnepre. Divatcsarnok nõknek és férfiaknak, ékszerek, kiegészítõk, kerámia, lakástextil, etno és Budapest sarok, újrahasznosított mûvészet, játékok és még
sok más megtekinthetõ Budapest legszebb szecessziós palotájában. Mindezek
mellett egész-napos gyerekprogramok és
koncertek várják a látogatókat. A vásárra
Új kiállításán mutatja be a frissen restaua belépés ingyenes.
rált Vizsolyi Bibliáját a budapesti Petõfi
Irodalmi Múzeum könyvtára. A PIM a
Vizsolyi Biblia elsõ kiadásának egy hiánytalan példányát õrzi, errõl a példányA magyar oktatás parodisztikus megfor- ról azonban mindeddig a magyar könyvmálásával egy társadalmi abszurd bemu- tárkutatás nem tudott, így most eggyel
tatójára készül a Fészek Színház. Cziczó gyarapodott a nyilvántartott Vizsolyi
Attila: Iskolapélda címû darabját állítják Bibliák száma.

A 420 éve nyomtatott könyvritkaságot
a PIM teljesen felújíttatta és újraköttette.
A Szentírás-példány a tárlat zárása után
ismét csak kutatók számára lesz elérhetõ.
A látogató valaha nagy magyar írók tulajdonában álló bibliapéldányokkal is találkozhat: többek között Jókai Mór Szentírás-kötetével, az Illyés Gyula jegyzeteit
és rajzait õrzõ vagy a Sarkadi Imre által
szinte rongyosra olvasott Bibliákkal. A
Petõfi Irodalmi Múzeum kamara kiállítása a tervek szerint december 20-ig látható, ha azonban a közönség érdeklõdése
azt indokolja, a tárlat meghosszabbítása
is elképzelhetõ.

Írónõk magyar
gyökerekkel- kiállítás

Restaurált Vizsolyi Biblia

JEMOL- Fészekszínház
Stúdiószínpada

FEJLESZTÕ, TOBORZÓ
ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK
Magyar Cserkészlány Szövetség
éged keresünk, ha: szeretnél egy olyan önkéntes
csoport tagja lenni, amelynek
keretében kiélheted kreativitásod és vállalkozó kedved; szeretnél hozzájárulni egy
olyan szervezet, mozgalom fejlõdéséhez, amelynek célja a lányok és fiatal nõk teljes életre
való nevelése, hogy a lehetõ
legteljesebben kibontakoztathassák képességeiket az élet
minden területén; - jó kommunikációs és kapcsolatteremtõ
készségekkel rendelkezel; -

T
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tudsz és szeretsz csapatban
dolgozni, de nem okoz gondot
az önálló munkavégzés sem.
Elõnyt jelent, ha: elmúltál 18
éves; rendelkezel szervezési tapasztalattal; éltél/dolgoztál/
önkénteskedtél nemzetközi
környezetben; beszélsz angolul.
Fõbb feladataid lennének:
2010. december - 2012. június
között a Magyar Cserkészlány
Szövetség fejlesztési csoportjának tagjaival együtt. Fejér,
Gyõr-Moson-Sopron és Tolna

November 22-én nyitotta meg kapuit az
Ehingeni Könyvtár Írónõk magyar gyökerekkel címû kiállítása a Fõvárosi Szabó
Ervin könyvtár Központi Könyvtárában.
Az Ehingeni Könyvtár 2009 óta mûködik
Németországban, amely magyar vonatkozású irodalom gyûjtésére specializálódott. Ebbõl a témakörbõl, a 20. századi
magyar nõírók mûveibõl válogat a kiállítás.
A tárlatot január 22-ig tekinthetjük meg
a Könyvtár Arany és Ezüst termében.

megyében csapatvezetõk, gyerekek toborzásával kapcsolatos
feladatok ellátása, ennek körében:
– egyetemek, középiskolák,
iskolák, regionális események,
civil szervezetek és klubok felkeresése, kapcsolatteremtés a
szervezetek vezetõivel, események szervezõivel és szülõkkel; - szövetségünk programjainak hirdetése; - toborzó ese-

mények szervezése; - toborzást
segítõ események szervezése.
Mit kínálunk cserébe? Egy
alapképzésben való részvételt
projektmenedzsment, kommunikáció és pr témában; további
hazai és külföldi képzéseken
való részvétel lehetõségét; szövetségünk és más civil szervezetek programjain való részvételi lehetõséget; kommunikációs és projektmenedzsmenti tapaszatalatszerzési lehetõséget;
tanárképzési gyakorlat lehetõségét (ELTE partnerszervezete
vagyunk); és nyitott, jó közösséget.
Várjuk jelentkezésed a csapatszervezo.cserkeszlany@gm
ail.com email-címen vagy a 0630-742-5200 telefonszámon.

PROGRAMAJÁNLÓ
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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
 Megnyitotta kapuit az Orczy
Kalandpark: Érdeklõdni, foglalni
a következõ címeken lehet:
Telefon: 36-20- 236-1214
Web: www.orczykalandpark.hu
E- mail: info@orczykalandpark.hu
info@ligetse.hu
Értesítjük a tisztelt sportolókat,
hogy a központi öltözõ használata 2010.11.23- tól 2011.01.31ig szünetel, átépítés miatt!
Megértésüket köszönjük!

 Fitness
Sportolási lehetõség családias
hangulatban minden nap a Herkules Klubban. Szolárium – infra
szauna – büfé. További részletek: www.herkulesklub.hu
Mûfüves labdarúgó-pálya korlátozott idõpontokban bérelhetõ
9.000 Ft/óra összegért villanyvilágítással.
Mûanyag játékterû teniszpálya
bérelhetõ, 1.800 Ft/óra összegért.
A KRESZ Park használata ingyenes!

Tanfolyamok
 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.
Ingyenes próbaóra december 8án, 19:30- 20:30- ig.
Hobbytánc felnõttek részére.
honlap: www.napfenytanc.hu
 Tánc- Lánc Egyesület
Szerdánként 17:30-tól 18:30-ig:

 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.
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Kreatív Mozgás- Zene- Tánc foglalkozás a Tánc-Lánc Egyesület
szervezésében, a foglalkozást
vezeti: Harsányi Ildikó
 Fotótanfolyam
Fotótanfolyami felnõttképzés kezdõtõl a profi szintig. Idõpontok:
2010.december 7-én, 8- án és 9én, 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

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
 Hétfõnként egyórás ingyenes
múzeumpedagógia, a VIII. kerületi iskolák jelentkezését várjuk
10-16 óra között. Elõzetes bejelentkezés szükséges (ludwiginzert@ludwigmuseum.hu,
Tel.: 555-3479).
 December 3-án, 10-én (pénteken) 14.30 órától, december
17-én (péntek) 10 órától Adventi bábelõadások „Paprika Jancsi
kalandjai „Barta Tóni bábmûvész
elõadásában.
 December 11-én 15 órakor
Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub karácsonyi zenés klubdélutánja. Klubvezetõ: Harcz
(Nyári) Margó.

Karácsonyi
Kézmûves vásár
 December 1-december 23-ig
minden nap Karácsonyi kézmûves vásár, 9-20 óráig.
Idén is megrendezésre kerül a
már hagyományosnak tekinthetõ karácsonyi kézmûves vásár.
Nagy öröm volt látni, hogy a ke-

rület lakói szeretettel fogadták a
kezdeményezést. 2000-tõl a választék bõvítése érdekében a teljes földszintet a vásár rendelkezésére bocsátottuk erre az idõre.
A visszajelzések azt mutatják,
hogy sikerült olyan színvonalas
és egyedi termékekkel megjelenniük a kézmûveseknek, ami pótolhatja a havi rendszerességgel
megrendezésre kerülõ képzõmûvészeti kiállítást. A több mint
tíz éves tapasztalat megmutatta,
hogy szükség van az ilyen típusú
meleg, családias, közvetlen emberi kapcsolaton alapuló vásárokra is. A személyes kapcsolat,
a nagy mennyiségû információ
segít vásárlóinknak, az ajándék
kiválasztásában, hogy valóban
személyes és hasznos lehessen.
Vásárlóink és kézmûveseink hûségesen járnak vissza évek óta.
Igazi emberi kapcsolatok alakultak ki a tizenkét év alatt.
KÖNYVES AJÁNDÉKOZÁSI
AKCIÓ

A LudwigInzert legújabb kortárs képzõmûvészeti akciójában
két fiatal médiamûvész, Szira
Henrietta és Rácz Márta közel
száz különbözõ témájú, saját
üzenetükkel és rajzaikkal ellátott
könyvet ajándékoz az érdeklõdõknek. Minden üzenet személyre szabott, azonban nem a küldõk határozzák meg, hogy kihez
szól, hanem a címzettek választhatják ki azt, amelyiket a sajátjuknak érzik.
Az ajándékát mindenki személyesen a mûvészektõl veheti át
három alkalommal, 2010. december 6-án, 13-án és 20-án,
hétfõn, 16 és 18 óra között, a karácsonyi vásár keretében.

SZABADIDÕ
Az elsõ alkalommal az „ajándék” vendég Sebõk Zoltán eszszéíró, akivel a két mûvész az
ajándékozás filozófiájáról beszélget december 6-án, 16:00
órától.
„Az emberek hajlamosak spirituális jelként értelmezni és magukra érvényesnek tartani általános üzeneteket, amelyek így személyessé, személyre szabottakká válnak. A könyv itt csupán az
üzenet hordozójaként szerepel.
Nem a médium (vagyis a könyv)
az üzenet (McLuhan), és nem is
a könyvben szereplõ gondolatok, hanem a könyvbe mint

anyagi hordozóba írt sorok. Azzá
lesz a könyv, ami a festõnek a
vászon (ami, ha közelebbrõl nézzük, önmagában is izgalmas, információkkal teli felület), vagy a
színésznek az üres színpad.
Az ajándékozás, mint tudjuk,
soha nem önzetlen gesztus, viszonzást vár érte minden ajándékozó (Marcel Mauss). A két
mûvész csupán egy közös fotót
kér cserébe minden könyvért.”
/Szira Henrietta/
 Társasházak Lakóközösségeinek Érdekvédelmi Szervezetének tanácsadásai (KEKEC) társasházakkal kapcsolatos ügyek-

Polgárok Háza
 November 30. kedd 17.00: Erdély Székelyföld - Alsó-Nyárád vidéke.
Vendégek: Böjte Csaba ferences testvér, a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke és
Bartha József református lelkész, az erdélyi Gróf Czegei Wass Albert Alapítvány elnöke. Közremûködik Soós Andrea elõadómûvész. Váradi Péter Pál és
Lõwey Lilla kötete, Közép- és AlsóNyárád vidékének képes albuma a
Nyárád-mente történelmi múltjából,
néprajzi hagyományaiból, lakóinak mindennapi életébõl és ünnepnapjaiból kínál
egy csokorra valót.
 December 2. csütörtök 18.00: Új Civil
Akadémia: dr. Hoppál Péter országgyûlési képviselõ, az Oktatási, Tudományos
és Kutatási Bizottság tagja: A város fejlõdése kultúra kérdése. Dr. Páva Zsolt,
Pécs polgármestere: Pécs 2010 – Európa
Kulturális Fõvárosa
 December 3. péntek 17.00: Hungarikumok – Nemzeti értékeink védelmében. Vendég: Dr. Kelemen András
pszichiáter, volt országgyûlési képviselõ,
Dr. Simicskó István honvédelmi minisztériumi államtitkár, Birinyi József népzenész, az Országgyûlés Hungarikum
Munkacsoportjának vezetõje, és még sokan mások. Közremûködnek: Ferencz
Éva és Kobzos Kiss Tamás elõadómûvészek
Kóstoló a Magyar Ízek Háza termékeibõl!
Szervezõ: Riczel Etelka
 December 7-8. kedd-szerda 13-20 óra:
„Poszt–Böszmeség” Konferencia.
Poszt- Modern Mérlegen – Két felemás
évtized (1990-2010). Elõadók: Arday Lajos, Baji Lázár Imre, Bogár László, Borbély András, Botond Gyula Botos Katalin, Fekete Balázs, Gazsó L. Ferenc, Há-

ben minden kedden 16-18 óráig,
vezetõ tanácsadók: Mozsár
Endréné (Alizka) és Galler Gábor. A tanácsadás december hónapban szünetel, kezdés januárban
 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
www.yoga.atw.hu

mori József, Isztray Botond, Janox, Kövecses Zoltán, Kulin Ferenc, Molnár László,
Náray-Szabó Gábor, Ohnsorge-Szabó
László, Péli Gábor, Pethõ Bertalan,
Prugberger Tamás, Tellér Gyula, Tényi
Tamás, Turgonyi Zoltán, Vasy Géza,
Zelei Miklós.
 December 9. csütörtök 19.00: Levél a
föld alól – In memoriam Hervay Gizella
Hervay Gizella, költõ. Makón született
1934. október 10-én, elhunyt 1982. július
2-án Budapesten. 1945-tõl 1975-ig a
Partiumban és Erdélyben, illetve Bukarestben élt. Válása után egyedül nem
gyõzi a küszködést, és 1976-ban Magyarországra menekül a romániai zaklatások, fenyegetések elõl, de itt sem lel hazára. Fiának tragikus halála és a magyar kivetettség felõrli életét, mégis táltosokat
igézõ, nem földi erõvel megírja a sors által rábízott verseket. Utolsó kötetét
nyomdába adja, de már nem várja meg a
megjelenést. Életmûve kikerülhetetlen,
költõi testamentuma mértéket ad mindnyájunknak, még akkor is, ha irodalmi
közéletünk alig vesz róla tudomást.
Szamosvári Gyöngyvér és Zanotta Veronika, a Térszínház mûvészei megidézik
Hervay Gizellát, a költõt, mert bíznunk
kell abban, hogy versei hazatalálnak bennünk, otthonra lelnek itt, a Duna-Tisza
tájékán. Az elõadást beszélgetés követi az
alkotókkal.
Szerkesztette és rendezte: Bucz Hunor
Az önként felajánlott belépõdíjból befolyó összeget a Térszínház társulata a
vörösiszap károsultjainak adományozza.
 December 10. péntek 18.00: Balkáni birodalom - Szabadkõmûvesek.
Raffay Ernõ történész „Balkáni birodalom – Nagy Románia megteremtése” és
„Szabadkõmûvesek trianon elõtt” c.
könyveit bemutatja: prof. Dr. Popély
Gyula történész, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára.

 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.
www.menomanotorna.hu
 Helen Doron – angol nyelvoktatás gyerekeknek 3 hónapos
kortól 14 éves korig, 4-8 fõs
csoportokban , hétfõnként 9
órától, szerdánként 16.30 órától,
csütörtökönként 16 órától. Népszerû Helen Doron tananyag, ingyenes próbaóra.
www.helendoron.hu

 December 15. szerda 18.00: A Katolikus
Egyház a médiában. A Nemzeti Fórum
Egyesület Kölcsey Köre estje.
Bevezetõt mond: Lezsák Sándor , a Magyar Országgyûlés alelnöke és Dr. Horváth Béla, a Kölcsey Kör vezetõje.
Elõadók: Dr. Kiss-Rigó László püspök, Juhász Judit (Katolikus Rádió), Rátkai Balázs (Új Ember), Czoborczy Bence (Keresztény Élet) Szám Katalin (Képmás magazin)
 December 16. csütörtök 18.00: Új Civil
Akadémia. Dr. Illés Zoltán államtitkár,
Vidékfejlesztési Minisztérium:
A környezetvédelem összetettsége
dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter: Az ország asztala, a vidék dicsérete.
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,
www.mohamuhely.hu
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 (December 1.)
December 8. szerda 16.00 Öltögetõ – Kézimunkakör, „polgári fonó”.
Érdeklõdés: Benyhe Zsuzsa 30/ 230 7023
ill. rece-fice@tvn.hu
 December 9. csütörtök 15.00: „Lornyon
és sétapálca” nyugdíjas klub – évadzáró
1089 Budapest Visi Imre u. 6.
Telefon: 299-8050, Telefax: 299-8061
polgarokhaza@polgarokhaza.hu
www.polgarokhaza.hu
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POSTALÁDA
Másik téma: egy levelezõtársam már korábban javasolta, én csak csatlakozni tudok: Az önkormányzat „vidékén” szép látvány lenne egy szökõkút, minthogy majd
minden kerületben van, de éppen Józsefvárosban nincs.
Az olvasói leveleket szerkesztve és rövidítve
Fodor László muzeológus
közöljük, a levélírók véleményének tiszteletBaross utcai lakos
ben tartásával. A megjelent levelek nem min***
dig tükrözik a szerkesztõség álláspontját.

Olvasói
levelek

***

Közös gond, javaslattal
z, hogy az utcabútorok, padok, szemetesek hiánycikknek számítanak,
nem újdonság. Fõváros-szerte hiányoznak,
illetve akármennyi van belõlük, mindig
kevés. Az utcai illemhelyek ügyét viszont
több évtizede nem tudjuk megoldani. A
szükség szükségmegoldása, hogy a járókelõk bekönyörgik magukat egy-egy preszszóba, vagy étterembe s vagy beengedik
õket, vagy nem. Ugyanez a helyzet az ingerrel is, amit például a Kálvária tértõl a
József körúti mekiig kell kordában tartani,
mert sehol egy utcai vécé, ami könnyíthetne a helyzeten. Az önkormányzat, mely
rövid idõ alatt is alapvetõ változásokat
produkált a kerületben, kialakíthatna egy
rendszert, üzemelõi pályázatokkal.

A
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„Elmondom hát mindenkinek!”

udom, hogy egyéni gondjaimban nem
az újság az orvoslás fóruma, mégis
megírom a helyzetemet, mert azt tapasztalom, hogy azok a társaim, akik hasonló
helyzetben vannak, mint én, már szólni se
mernek, csak nyelnek. Mondanom se kell,
beleroppan a család a megemelkedett havi
törlesztõrészletek fizetésébe, közel dupláját fizetem magam is annak, amivel a hitelemet törleszteni kezdtem. Magam és társaim a jobb életkörülmények utáni vágytól, az emberibb lakáskörülményektõl vártuk, vártam, hogy egész életemben majd
fordulat következik. Ezért ugrottam bele a
hitel felvételébe, azt gondolván, hogy ez a
szerzõdés mindkét félre nézve tarthat tehernövekedést. De a bank csak nyerhet, én
csak veszthetek. Már ott kezdõdik, hogy a
vételi és eladási árfolyam közül nekem a

T

magasabb árfolyamút kell törlesztenem, az
csak természetes, hogy a bank a vételi árfolyamon adta a pénzt. Most azt hallom,
hogy van olyan bank, amely tavaly szeptemberig visszamenõleg 10 százalékot
visszaad a befizetésekbõl. Az én bankom
természetesen nem. Hogy van ez? Sokan
bíztunk, hogy valami központi segítség érkezik. Lehet, hogy hiába reménykedtünk?
Lanzwein András, informatikus
***

Tapasztalatból mondom!
endszeres olvasója vagyok az újságnak. Színes, rengeteg programról ír,
még többre mozgósít, eligazít a hírek között, s mások véleménye is ez, mondhatom, sokat tesz azért, hogy Józsefvárosról a
régi beidegzõdések helyett a szép és dicsekednivaló legyen a közhír, ne pedig a feslett-erkölcsû hölgyek a Kocsisorról. Amit a
szerkesztõség figyelmébe ajánlok, csak jót
tenne, mert régen, még az ólombetûk idején, nyomdász voltam. A betûk nagysága
növelhetõ lenne, tekintve, hogy a kerület
olvasótáborának 80 százaléka szemüveges, és böngészésre kényszerül.
Üdvözlöm a készítõket.
Balogh József nyugdíjas szedõ
VIII.Népszínház utca
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OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

Sült gesztenye
sz végén és télen közkedvelt csemege, amit
sokszor utcai árusoktól vásárolunk, de házilag készítve sem ördöngös feladat.
Alaposan mossuk meg a
gesztenyéket, majd minimum 1 órán át vízben hagyjuk állni. Töröljük át õket,
majd egy éles késsel metszszünk kereszteket a domborúbb oldalába. Egy tepsibe egyenletesen rendezzük el
a szemeket a metszett oldallal felfelé, kissé spricceljük le
vízzel és forró sütõben 20-25
percig süssük. Félidõben rázzuk meg alaposan a tepsit,
mert különösen a kisebb szemek, könnyen megéghetnek.
Akkor jó, amikor a héj felpöndörödik, s a kilátszódó
hús színe világosbarna. A
megsült szemeket egy tiszta
konyharuhával bélelt tálba
töltjük, és bugyoláljuk, s 10
percig hûlni hagyjuk. Még
melegen pucoljuk meg, bár
kihûlve sem lehetetlen, de
kissé nehezebb!

Õ

Az internetfüggõ
gyerek

családi körben, hanem a moni- ni, egy elképzelt életet kialakítor elõtt fogyasztja el. Környe- tani. Itt népszerû lehet, hiszen
álarca mögé bújva egy teljesen új emberré válik. Ez
ó dolog az internet, de
számtalan veszéllyel jár, elegy új szenvedélybetegszigetelõdés a valós világtól,
ség válhat belõle, ha nem fimely a tanulás rovására megyelünk rá. Fõleg gyermehet. Legyünk nagyon szigokeinkre veszélyes. Könyrúak, s következetesek, s mi
nyen elveszíthetik idõérzékorlátozzuk, hogy a gép
küket, ha belemerülnek a
elõtt mennyi idõt tölthetnek.
játékba, s beszélgetésbe. A
Modern világunk egyik
függõség elsõ jele, ingerültté zetét, családját és barátait telje- szenvedélybetegsége ez, súlyoválik, ha nem ülhet a gép elé, s sen elhanyagolja. A világhálón sabb esetekben szakorvos segítha lassan már az ebédet sem könnyebb új barátokat szerez- ségét kell kérnünk. Kiss Éva

J

Trifle, az angol
hagyományos édesség
z egyik legegyszerûbb, s
nagyon finom desszert,
amely nem igényel se sütést, se
macerás elõkészületeket. Felhasználhatunk hozzá maradék
házi piskótát, kekszet, befõttet
vagy lekvárt. Jellegzetessége
az alapanyagok réteges felépítése megfelelõ sorrendben. Az
elsõ, azaz a legalsó réteg az
alaptészta (piskóta, kalács, babapiskóta, kekszek összetörve)

A

amit leöntünk alkohollal. Ez lehet sherry, rum vagy akármilyen gyümölcsös likõr. Ha gyerekek is fogyasztják, akkor
gyümölcslét vagy befõttlét alkalmazzunk! A második réteg
mindig a gyümölcs. Ez lehet
nyers, befõtt, kompót, lekvár.
A harmadik réteg a vaníliakrém, ami ne legyen se túl folyékony, se túl szilárd A házilag készített vaníliamártás a
legfinomabb hozzá! A hûtõben
érleljük össze az ízeket minimum egy órán át. Az utolsó réteg a tejszínhab, amit közvet-

lenül tálalás elõtt rakjunk a tetejére. Klasszikus dekoráció a
pörkölt mandula, rumos cseresznye, kandírozott cseresznye, cukor, drazsék.

Kukoricaleves és brassói aprópecsenye

sot tesz hozzá, ráreszel egy kis szerecsendiót, végül, a beleöntött tejszínnel felrottyantja, és már tálalható.
– Ezt az ebédet fél kézzel is megcsinálhatja Takácsné, annyira egyszeA brassóihoz fél kiló lapockát, vöröshagymát, paradicsorû! Van benne leves, ami jó gyomrot alapoz, aztán jön az a fogás, ami- mot zöldpaprikát, fokhagymát, õrölt köményt, kis lisztet, és
nek a kezdõ háziasszonyok is bátran nekiállnak, mert elronthatatlan.
fél kiló krumplit rak maga köré, s már indulhat is a jelenet.
– Nézze szomszédasszony, ha olcsóbban jövök ki, mint hiFelcsíkozza a húst, a hagymát a paprikával, paradideg ebéddel, már mondhatja is a tennivalókat! A mecsommal és a fûszerekkel megpirítja. Erre rárakja
leg étel, mégiscsak meleg étel, messze jobb ebéd,
a húscsíkokat, az apóra vágott fokhagymát, és
mint papírból szendvicsezni! Erre mondják, hogy
összepárolja az egészet. Míg ez rotyog, zsíron
egy meleg kanál a gyomromba, és más lesz az
megpirítja a kockázott krumplit, s ha piros kérember hangulata!
ge alakul, összekeveri a hússal, rászorja a lisztet
– Egy fej vöröshagyma, egy doboz kukoricaés annyi! Ne felejtse, hogy a tálalás - fél siker, ne
konzerv, két szem krumpli, két gerezd fokhagyengedje a kosztosait a lábas közelébe, csak ha kema, só, bors, szerecsendió, egy pohárka tejzet mostak, és körülülték illedelmesen az asztalt.
szín, és kevés olaj a hozzávaló, és kész a leves. Persze, ha az
– Savanyúságot nem ad a brassóihoz?
apróra vágott vöröshagymát kevés olajon megdinszteli és hoz– Persze, hogy adok. Hordós káposzta, vagy
záadja a kockára vágott burgonyát. Kevés vízzel, a hozzáöntött
céklasaláta a nyerõ, mert olcsó, mint az egész
kukoricakonzervvel és az áttört fokhagymával felfõzi, sót, borebéd.
H.I.

RECEPT

Fõzzünk, vagy hideget együnk?
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RÖVIDZÁRLAT
Magyarok cselekedetei
Virtuálisan gépesítve
gy meggondolatlan
pillanatomban erõsítõdobozt béreltem a kábeles televíziómhoz, aminek kapcsán hûségnyilatkozatot kellett aláírjak.
Lejárt. Saját zsenialitásom révén rájöttem, hogy
ezt ésszerû meghosszabbítanom, másképp a havi
törlesztõrészletem a duplájára emelkedik. Megmarkoltam a mobiltelefonomat, s gondoltam rászánom azt a tíz percet,
amellyel a szerzõdésem
tovább él. Bemondtam a
nevem, a szerzõdésem számát, azt, hogy mikor kötöttem a
szerzõdést. Géphang fogadott, s megkérdezte, hogy a szerzõdéskötés páros vagy páratlan napon történt, s ha pároson, akkor a kettest ésatöbbi. Továbbá, ha egy évre, akkor egyest, ha
több évre, kettest ésatöbbi. Továbbá, ha a kötvényszámom
párossal végzõdik a hármast, és a jelszót úgy, hogy a betûket
számmal helyettesítsem, a kódot a négyes számon tudhatom
meg. Tekintve, hogy jelszó már a kukás számára is szükséges,
s a szódás is csak a kódszámom bemondása után adja le a kocsiról az üveget, kezdtem matatni a memóriámban, hogy mi
a bánatot mondhattam be, de csak a „Vaze” jutott eszembe,
és az nem stimmelt. A géphang közölte, hogy „ügyintézés vége”, s kezdhettem elölrõl. Negyven perces második felvonás
következett, „Nyasgem” jelszót izzadtan ki magamból,
ugyanolyan kudarccal. Élõ hanggal, valóságos emberformájú
válaszolóval nem hozott össze a technika, így nem tudtam elküldeni a náthásba, de közben a gombok nyomkodásakor
összekevertem a kutyám születési adatait az olajcserém dátumával s a rendszámom helyett az anyósom epemûtétének
naptári adatait soroltam. Az egész szeánsz másfél órát vett
igénybe, intéznem nem sikerült semmit, de telefonálási perceimért háromszázhúsz forintot emeltek le a
számomról. Ezt is géphang
közölte, mondván az ügyfélbarát ügyintézés programja szerint e közlésért
csak fél árat számoltak.
Holnaptól két kapcsolóval a hasamon közlekedek.
„Üzemben”, és „üzemen
kívül” lesznek a gombok
feliratai, s úgy kivonom
magam a virtuális ügyfélbarát programból, ahogy a
számon kifér.
H.I.

E

VICC-MUSTRA
– Kösöntyû tizedes!
– Parancs!
– Álljon a sor végére!
– De százados úr, ott már
vannak!
************
– Miért akar válni?
– Tudja én teherautó-sofõr
vagyok, egész héten az utakat
járom. Szombaton, amikor
hazaértem és bebújtam a nejemmel a paplan alá, átdörömbölt a szomszéd, és azt
mondta, hogy egész héten
tûrte az ágynyikorgást, legalább a hét végén hagyjuk abba!
************
Diszkó-jelenet
– Azt a nemjóját vazeg! Micsoda bicepsz! Mit szedsz
vazeg?
– Belépõt te barom!

A férfi feltöri a lakásajtót, és a
nejét egy idegen férfival találja
az ágyban.
– Mit mûveltek ti itt?
Mire az asszony a szeretõjéhez:
– Hát nem megmondtam,
hogy egy fantáziátlan hülye!
************
Szeresd feleséged gyermekeit, mert még az is elõfordulhat,
hogy a te gyereked is köztük
található!
************
– Mi csúcsra járatjuk a szexet!
– Ne beszélj! És mi a jele?
– A nejem fekete kombinéban
várt, és azt mondta: Kötözz
meg drágám és azt csinálhatsz,
amit akarsz!
– Na és mi történt?
– Megkötöztem, és kimentem
a meccsre!

A gondolatok
vámmentesek

helyzetem, mert mindenkinek játszania kell velem, nekem meg nem kell!

Életem célja, megtalálni életem célját.
Az élet olyan, mint egy napközis
tábor. Eszünk, alszunk, s várjuk,
Nem azért szeretlek, aki te vagy, hogy jöjjenek értünk.
hanem azért, aki én vagyok melletted.
Valamit rosszul tudni, roszszabb, mint egyáltalán nem
Interjú-közhely:
tudni.
– Mekkora az esély, hogy
megnyeri a versenyt?
A pénz nem boldogít, csak ha
– Nagy. Hallatlanul elõnyös a van!
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REJTVÉNY
Apróhirdetés
Érszûkület gyógyítása, teljes
érrendszer tisztítása, kardiológus vezetésével, Sonotherapia. VIII.ker. József krt. 2.
(Blaha L.tér) 210-1000, 2204641, +36-20-349-4277
Kerületi gáz- és vízszerelõ gyorsszerviz, konvektorok, cirkók,
hérák, vízmelegítõk szervizelése,
felújítása, beüzemelése hétvégén is 0-24-ig . Tel.: 06-20-3503600, 06-1-322-1036
Német és angol nyelvek oktatása, korrepetálás kezdõtõl középhaladóig 1.300 Ft/60 perc. 06-202710151
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT VÁLLALJUK teljes
körû ügyintézéssel. Tartozások
behajtását kiemelten kezeljük.
WWW.GENERAL-F.HU, tel.:
216-8802, iroda@general-f.hu

Szabó Balázs vállalja kémények
bélelését, szerelt kémény építését, turbós, kondenzációs kazánok bélelését, kémények átépítését teljes körû ügyintézéssel. Tel.:
06-20-264-3553
Társasházak és Lakásszövetkezetek teljes körû kezelése,
24 órás elérhetõség. Tel.: 0620-219-6255, 06-20-984-1149,
aranyanker@citromail.hu

Fogsorjavítás, készítés, alábélelés, gyorsan, precízen, rászorultaknak háznál is. Vécsei Julianna
06-20-230-3547, 06-1-789-2859
Elcserélem 66 nm-es önkormányzati lakásomat 2 szobás hasonlóra, esetleg közüzemi tartozását is kifizetem, minden megoldás érdekel. Tel: 210-6330
Nincs megelégedve közös képviselõjével? Váltana? A Bonihome
kft. az Ön közös képviselõje! Tár-

Õsszel

sasházkezelés, közös képviselet,
háztakarítás, karbantartás. 24
órában az Önök szolgálatában!
06-20/228-8322
VÁRAKOZÁSMENTES FOGÁSZAT 1086 Teleki tér 8-9. fogsorkészítés, javítás, porcelán koronák hidak készítése, saját fogtechnikai laboratóriumunkban.
Tel.: 31-35-604, 30-96-25-029
Óra, divatékszer, ajándéküzlet
nyílik december 1-jén, 9 órakor, a Vajda Péter u. 9. fsz.
4.sz. alatt. Várjuk szeretettel
vásárlóinkat.

Villanyszerelés. Volt ELMÛ-s javít
lakásvillanyt, bojlervillanyt, villanyfûtéseket, villanytûzhelyt, biztosítéktáblát, érintésvédelmet dokumentál. 06-70-259-0089, 3370338. Érdemes megõrizni.
VIII. Nagyfuvaros – József u. sarkán lévõ házban I. emeleti 93 nmes, 3,5 szobás gázkonvektoros
fûtésû 2 bejáratos felújításra szoruló öröklakás eladó. Irányár:
11,9 m Ft. Tel: 06-30-9312-487
Elcserélném! Diószeghy S.u.-ban
lévõ önkormányzati 51nm-es,
komfortos, két szobás lakásomat
kissebbre értékegyeztetéssel.
Érd: +36/302048975
VIII. ker Dugonics u. 15. III./7.
egyszobás, összkomfortos, önkormányzati lakásom elcserélném I. emeletire. Tel: 06-20-4212529
A Tisztviselõtelepen kiadó lakást
keresek 50-és 80 nm között.
Telefon: 06-70-590-2688

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

VÍZSZINTES: 1. Georg Trakl, osztrák költõ /1887-1914/ - szabad
– versébõl idézünk Lator László fordításában. Az elsõ sor. 13. Román pénz. 14. Bevonás cinnel. 15. Francia író, költõ /Boris, 19201959/. 16. A versidézet harmadik, befejezõ sora. 18. Trombitahang.
19. … marcia ; indulószerûen /adandó elõ/. 20. Nem sajnálja tõle.
21. A népies mûdalban ilyen kedvû volt az apám. 23. Éneklõ szócska. 24. Pecsét helye, röv. 26. Vízszint csökkenésével kapcsolatos. 28.
Északkeleti kohó-város. 30. Amely tárgy, dolog. 32. …ide, …oda;
ügyefogyott, tehetetlen. 33. Bútoripari alapanyag. 34. A kezébe tevõ.
36. Ibolya, becézve. 38. Valamint. 39. Bottal játszott népi játék kelléke. 41. Valamitõl kezdve. 42. Schütz …; néhai színmûvésznõ. 44.
Alatta már nincs semmi! 46. Buzdító szócska. 48. Létezik. 49. Annak
lábaihoz. 51. Annyira elöl! 53. Orosz húsos káposztaleves. 55. Zempléni Informatikai Egyesület, röv. 56. Általában ragasztós felületû csomagoló anyag. 60. Ifjabb fiútestvér megszólítása. 62. Az egyik arkangyal. 63. Nyitott oldalfolyosó-szerû építmény.
FÜGGÕLEGES: 1. Egyre gyengébben hangzó /pl. sóhaj/. 2. Durva megszégyenítés. 3. Zéró, németes verzió szerint. 4. Óg-…; zsörtölõdik. 5. Az Una mellékfolyója Boszniában. 6. Lengyel légitársaság. 7.
Abban a 24 órában. 8. Kabátot felsegíttet. 9. Iskolai, röv. 10. Védelmez.
11. A Katalin angol változatából alakult nõi név. 12. …, hajrá!; buzdítás a sportpályán. 17. Újság. 22. Elavult, avítt. 25. Tulajdonképpen.ez
volt a trójai faló is! 26. Félórai! 27. Diétás üdítõ ital. 29. Diplomata gépkocsik jelzése. 31. 48-as honvédtábornok, a pákozdi csata gyõztes
hadvezére /János/. 33. Így szaladgált Petõfi anyjának tyúkja. 35.
Norvég matematikus /Niels, 1802-1829/. 37. A szabadba. 38. A versidézet második sora. 40. Kiszárad /a folyó/. 41. Azonos magánhangzók. 43. Balatoni község lakója. 44. Ételfoltot ejt a ruháján. 45. Egy híres regénybeli tacskó az angol szimatol, szippant szóból. 47. USA-beli szabvány. 50. Somogy megyei község. 52. A tölggyel rokon fa. 54.
Cassius …; legendás ökölvívó, alias Muhammad Ali. 57. Becézett
Aranka. 58. Néhai német államelnök /Johannes/. 59. Zulu-töredék!
61. Idõszámítás elõtt, röv.
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség címére (1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: január 7.
November 2-ai rejtvényünk megfejtése: /A/lapoz, /z/sebes,
/s/alakos, /a/szik, /R/Egan, /o/rom, /l/evet, /ó/Don, /l/Apaj, /e/Ladó,
/v/eresedõ, /É/telek, /l/epedõ: A ZSAROLÓLEVÉL.
Nyerteseink: Vitéz Nagy István, Gáspár Gréta.
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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