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Ünnepi fények
Karácsonyi készülõdés Józsefvárosban

KÖZÉLET

Az Anyatej Világnapja Józsefvárosban
Az Anyatejes Táplálás Világnapja alkalomból a kerületi ÁNTSZ vezetõi köszöntötték a józsefvárosi
kismamákat. A rendezvény az eredeti, augusztusi idõpontról az ÁNTSZ
épületének felújítása miatt csúszott át novemberre,
így a már gyönyörûen
megújult intézmény fogadta a védõnõk által meghívott kismamákat.
z ünnepségen azok az
anyukák vehettek részt és
kaptak jutalmat, akik saját
gyermekük szoptatása mellett,
befogadtak egy „tejtestvért”.
Így nevezik, amikor egy idegen babának juttatják el saját
tejüket. Ennek köszönhetõen a
kórházban lévõ gyerekek is
hozzájuthatnak az elengedhetetlen táplálékhoz, ha édesany-
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juk szûkölködik az „élet elixírjében”.
A rendezvény célja, hogy tudatosítsák a kismamákban,
hogy az anyatej olyan immunerõsítõ enzimeket tartalmaz,
amely pótolhatatlan szellemi
és testi táplálék a csecsemõk

számára. Az újszülött létfontosságú szervei születésekor
nincsenek teljesen kifejlõdve.
Az emésztõrendszer az egyik
olyan szervrendszer, mely ekkor még fejletlen. Az anyatej
pontosan azokat az összetevõket tartalmazza, melyet a baba

képes oly módon megemészteni, hogy teljes mértékben hasznosítsa is azt. Egyébként nem
csak a babának fontos az anyatej, hanem az anyukáknak is
védelmet nyújt, ha sokáig
szoptatnak. Szakmailag bizonyított tény, hogy ezeknél az
édesanyáknál sokkal kisebb az
emlõrák elõfordulása. Rendkívül fontos, hogy a szoptatás
idõszaka alatt minden rendben
történjen, mert ez olyan élményt nyújt mind az édesanyának, mind gyermekének,
ami egy életre megalapozza a
kettejük közötti bensõséges
kapcsolatot.
Az egybegyûlteknek a Napraforgó Óvoda ovisai énekeltek, szavaltak. A rendezvény
végén Sántha Péterné, Józsefváros alpolgármestere adta át a
szervezet ajándékait az önzetlenül segítséget nyújtó édesanyáknak.
I.J

A Ruttkai Színház dallamdélutánja

Karácsonyváró koncert az Apáczaiban
Lakásaik nyugalmából gyûltek össze a kerületben élõ
„szépkorúak”, hogy az önkormányzat karácsonyváró zenedélutánján közösen, meleg, baráti légkörben hallgassanak szép muzsikát.
z önkormányzat nevében,
Kaiser József képviselõ,
ötletgazdaként és szervezõként
„varázsolta” a színpadra a közönség kedves elõadómûvészeit, Rák Katit, Bálint Antóniát, Géczy Dorottyát, Marik Pétert. Énekük nyomán patinás
dallamok, sanzonok, operettmelódiák idézték a hallgatóság
ifjúságát, amikor olyan slágerek ideje járta, mint „A két szemét, még most is látom”, „Egy
autó jár Budára át”,vagy az
„Éjjel az omnibusz tetején”. A
mûsor egyik meglepetése volt,
hogy Bálint Antónia énekesként is csillogtatta tehetségét, s
a vendégeskedõ Ruttkai Éva
Színház nevében mûsorvezetõje volt a gála-délutánnak.
Sántha Péterné alpolgármester
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a Józsefváros újságnak elmondta, hogy szívesen kapcsolódik a kerületi idõsek életéhez, csak a legutóbbi hetekben
vers és prózamondó vetélkedõn, süteménysütõ versenyen,
s most múlt-idézõ hangversenyen tapasztalja, hogy a kerületi idõsek társadalma nagy
életerõvel szervezi önmaga életét, s teszi tartalmasabbá az
idõskor idejét. Kaiser József
képviselõ pedig arról beszélt,
hogy a Ruttkai Színház, így,
ilyen gáladélutánok során, elõre megszervezheti saját törzsközönségét, hiszen a Kálvária téri színház élete és mûködése
mindig a környék lakosságából
építette közönségbázisát, s sok
évtized multán, napjainkban is
ez számára a recept. Szalay

Zsolt, a Ruttkai Színház igazgatója, a gazda szemével nyugtázta a fellépõ mûvészek és a
„szépkorúak” közös hullámhosszát, s dicsekedett, hogy januárra minden bizonnyal kaput nyit a színház, aminek közönsége itt szervezõdik lelkes
kemény maggá, dörgõ vastapsokra képesen.

A dallamok „ölén” kialakult
baráti légkörben, a zsúfolásig
telt elõadóteremben, többen
megfogalmazták: köszönik az
önkormányzat karácsonyi zenegáláját, s hálásak mindazoknak, akiknek munkája nyomán
önfeledt zenei ki, illetve bekapcsolódásra nyílt alkalmuk.
H.I.
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Kedves józsefvárosiak!
keresztény-keresztyén világ
egyik legszentebb, legnagyobb ünnepe Karácsony, a Megváltó eljövetelének áldott pillanata. Idén is készítjük lelkünket,
hogy magunkban mindent rendbe téve, nyitott szívvel és lélekkel
köszönthessük Jézus Krisztus eljövetelét.
De addig még sok dolgunk
van, sokszor kell számot vetni
magunkkal, a mögöttünk hagyott
esztendõvel. Ezekre figyelmeztetnek az adventi koszorú gyertyái,
amelyeket hetente, vasárnap
gyújtunk meg, így távolodva az
év tehertételeitõl és közeledve a
várva várt Szentestéhez. Elszámolás és várakozás. Most már ez
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a két szó jut legtöbbször eszembe
Advent kapcsán. Gyerekként,
természetesen, a rám váró – titkon remélt, néhanapján meglesett – ajándékok kötötték le a figyelmemet és legkevésbé sem a
számadás. Felnõtt fejjel már érzem ennek az adventi idõszaknak a félelmetes súlyát.
Valami, higgyék el, megfogalmazhatatlan, szavakkal
ki nem fejezhetõ béke telepszik az emberre, ha egy-egy
gyertya gyújtása közben végiggondolja, hogy mit tett,
mit ígért, azokból mit tartott be, miben hibázott, miben kell másképpen, jobban
cselekednie. S ha elkészült

ez a belsõ számvetés, akkor megkönnyebbülve, erõvel telve nézi a
gyertya lángját, a tüzet.
A tüzet, amely hite szerint sohasem huny ki, alszik el. És ez az
örök-tûzbe, lángolásba, szépségbe, akaratba, melegségbe vetett
hit az, amely erõt ad a mindennapi nehézségek leküzdéséhez. A
láng lebeg szemünk elõtt, amely
azt jelzi: lehetsz fáradt, letört, el-

Advent fényei
Józsefvárosban
A karácsonyi készülõdés és várakozás idejére Józsefváros is ünnepi
fénybe öltözött. Advent elsõ vasárnapján jelképesen meggyújtották
az adventi koszorú elsõ gyertyáját és felkapcsolták a karácsonyi
díszkivilágítást.
Harminckettesek terén ünnepi hangulatban telt az este – ismert karácsonyi dalok szóltak, sült gesztenye és forralt bor illata szállt a levegõben. A hóesés sem maradt el, de ennek ellenére sokan gyûltek össze
a kerületi adventi koszorú körül.
A karácsonyi díszkivilágítást tíz kisiskolással együtt Kocsis Máté kapcsolta fel. Minden kerületi általános iskola alsó tagozatából egy-egy gyermeket
választottak ki, akik a tanulásban, sportban, vagy valamilyen más területen
kiemelkedõen teljesítettek. A polgármester a tíz
gyermekkel közösen lépett a Harminckettesek terén felállított adventi koszorúhoz
és együtt nyomták
meg azt a gombot,
amely elõször az
elsõ gyertyát gyújtotta meg a koszorún, majd az egész
kerületben felkapcsolta a díszkivilágítást.
Idén a József körúton, a Harminckettesek terén, a Horváth Mihály téren, a Mátyás téren, és a Lõrinc pap téren ragyog a karácsonyi világítás.
A körúton a fákra kerül fényfüzér, de több helyen az úttest felett is kifeszítenek ünnepi égõsort.
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esett, elkeseredett, de hitetlen soha. Valamiben mindig hinni kell,
valamihez mindig tartozni kell,
valakinek mindig felelni kell. De
leginkább lelkiismeretednek.
S ha ezen adventi számvetésekkor el tudunk számolni magunkkal magunknak, akkor megnyugodhatunk: mégsem olyan
szörnyû ez a világ.
Ebben a hitben és meggyõzõdésben kívánom minden
józsefvárosi polgárnak, hogy béke és tettrekészség ülje meg
lelküket, és újult erõvel közösen építsük
kerületünket 2011ben is.
Áldott Karácsonyt!
Dr. Kocsis Máté
polgármester

Betlehemi jászol
etlehemi jászolt állítottak fel a Jézus Szíve
templom elõtt, a Lõrinc pap téren megidézve az evangéliumi eseményeket, Jézus születését, a pásztorok és a napkeleti bölcsek látogatását. A Betlehemet Vértesaljai László, a jezsuita
templom igazgatója áldotta meg december 19én. Advent és Karácsony idõszakában a kis Jézus, Mária, József és a napkeleti bölcsek közel
egy méteres szobrai meghitt légkört varázsolnak
a térre, rávilágítva az ünnep valódi jelentõségére, Jézus születésére.
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Kedvezõbb parkolási lehetõség
Két ingyenes parkolási matrica is jár a józsefvárosi családoknak a jövõ évtõl.
Az eddigi rendszerrel szemben 2011-tõl nem lakásonként, hanem lakosonként
jár az ingyenes várakozási engedély – a parkoló övezetben lakóknak.
saládonként két ingyenes parkolási
matricát ad a kerület a józsefvárosiaknak 2011-tõl. Az új rendszer életszerûbb
lesz, hiszen alkalmazkodik a modern kori
viszonyokhoz. Napjainkban egyre több
család használ egynél több autót és a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy anyagi
megterhelést jelent ezeknek a családoknak.
A módosított parkolási rendelet szerint,
jövõ évtõl az elsõ és a második autóra is
100 százalék kedvezmény jár, míg a továbbiakra az eddig ismert kedvezményi rendszer vonatkozik.
A harmadik autótól, a motor típusától
függõen adnak kedvezményt, amely mértéke az autók motorjának környezetvédelmi kategóriájától függ. Az EURO 3-as besorolásúak legfeljebb 30, az EURO 4-es 50,
a hibrid üzemû, vagy az EURO 5-ös 70
százalékos kedvezményben részesülhet-
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nek. A teljesen gáz vagy elektromos üzemû autók pedig szintén 100 százalék kedvezményt kaphatnak.
Változik azonban a matrica kiváltásának díja, ami az eddigi 1000 forintról 3000re nõ. Ez az elõzetes számítások szerint, a
kerület számára fontos bevételt jelent, míg
az autó éves fenntartásához képest nem jelent jelentõs terhet.
Fontos változás azonban, hogy szintén
2011-tõl, a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság sem dönthet méltányosságról,
ingyenes, illetve kedvezményes matricát
csak az kaphat, aki a rendelet szerint jogosult. Az új matricákat 2011. január 3-tól lehet igényelni, azonban a 2010-re szóló matricák 2011. január 31-ig érvényesek lesznek. Az engedélyeket a következõ évben
szigorú ellenõrzések mellett adják ki, így
azok, akiknek adótartozásuk van, nem
kaphatnak matricát.

Büntethetõ lesz a kukázás

Tilos belenyúlni!
Tilos lesz a közterületi szeméttárolókat kiborítani, vagy
azokból szemetet kiszedni.
Józsefvárosban is megkeseríti az emberek életét a kiszóródott hulladék, ami minden
esetben a kukázás „végterméke”. Ennek szeretné elejét
venni az önkormányzat a
közterületekrõl ingatlanok
rendjérõl és a köztisztaságról
szóló rendelet kiegészítésével. Januártól 50 ezer forintra
büntetik azt, aki belenyúlt
egy kukába.
i ne ismerné a látványt: kiborított szemetesek, bûzölgõ hulladékgyûjtõ szigetek.
A kukázás visszaszorításával
nagyobb rend, tisztaság és kevesebb bûz lehet a kerületben.
Ezért döntött úgy a kerület vezetése, hogy szabálysértési cselekmények közé sorolja a szemetesben való keresgélést. Január 1-tõl Józsefvárosban, aki
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mégis benyúl egy szemetesbe,
hogy onnét szemetet vegyen ki,
szabálysértési eljárás keretében
50 ezer forint pénzbírsággal
sújtható. A szabály betartatását
mind a térfigyelõkamera rendszer, mind a közterület felügyelõk segítik.
De nem csak a tisztaság megõrzése miatt van szükség erre,
hanem közegészségügyi szempontból is. A kukázás betiltása
egyértelmûen az elkövetõket is
védi, hiszen az ismeretlen eredetû szemétbe nyúlva baleset- és
fertõzésveszélynek teszik ki magukat.
Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere
hangsúlyozta, a kukázás során súlyos sérüléseket lehet szerezni,
ami megfelelõ ellátás
hiányában akár olyan
fertõzést is okozhat,
ami halálhoz vezet.

Az ilyen közegészségügyi okok
miatt is szükség van arra, hogy
tiltsuk a kukázást – mondta a
polgármester. A lépés égetõen
fontos volt, hiszen a józsefvárosiak egyre gyakrabban fordultak panasszal az önkormányzathoz. Az ilyen bejelentések –
valamint a december elején tartott közmeghallgatáson elhangzottak – erõsítették meg a kerület vezetését abban, hogy a kerület tisztaságának hatékonyabb védelme érdekében
szankcionálni kell a közterületi
szemétgyûjtõ edények, szelektív hulladékgyûjtõ szigetek, társasházak kukáinak kiborítását,
valamint az azokból kommunális és egyéb hulladék kivételét.

Tisztelt Nyolcadik
Kerületi Lakók!
A Budapest Fõváros VIII
Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2010. december 15-i ülésén elindította
a „Józsefváros Kerületi
Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének"
módosítását. Értesítjük
Önöket arról, hogy az Étv.
9.§ (2) c) pontja alapján,
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve a magasabb
szintû jogszabályoknak
való megfeleltetés érdekében, felülvizsgálatra kerül, és ezzel egyidejûleg
az eddig felmerült, szükséges módosítások is elvégzésre kerülnek, többek
között a Teleki tér területére vonatkozóan. További részleteket illetõen érdeklõdni lehet a foepitesz@jozsefvaros.hu email
címen vagy a Polgármesteri Hivatal központi telefonszámán.
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Kérdeztek a józsefvárosiak
Megtelt a Józsefvárosi Önkormányzat nagyterme a december 1-jén tartott közmeghallgatáson. A 2010-es találkozón a
jelenlévõk korábban feltett kérdéseikre, és a helyszínen
felmerülõkre is kaptak választ. Legtöbben a közbiztonságról és a közterületet érintõ témákról kérdeztek.
közmeghallgatáson leggyakrabban felmerülõ témákból kiderült, továbbra is a
közbiztonság és a köztisztaság
a kerületi lakosok legnagyobb
problémája. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere bevezetõ beszédében hangsúlyozta,
miután átolvasta az írásban feltett kérdéseket, számára is egyértelmû volt, hogy a lakosságnak mely területek okozzák a
legtöbb problémát. Ezért is fordítanak a közbiztonságra és a
köztisztaságra még nagyobb figyelmet a 2011-es
költségvetésben.
A kerület elsõ embere kitért a hajléktalan problémára is.
Hangsúlyozta, hogy
a kerületben élõk érdekeit tekinti a legfontosabbnak és miután Józsefváros az
elmúlt évtizedekben
túlvállalta magát ebben az ügyben, számos
megoldatlan
problémája van a kerületbe áramló hajléktalanok
miatt. Fontos feladatnak tartja,
hogy megoldják ezt a kérdést,
szeretné, hogy Józsefvárosról
ne a hajléktalanok jussanak az
emberek eszébe.
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A közbiztonsági és köztisztasági témában felmerülõ kérdésekre a kerületi rendõrkapitányság képviselõi és a JKKSZ
ügyvezetõje válaszoltak. Fuxreiter Róbert õrnagy, a kerületi
rendõrkapitány helyettese felhívta a lakosok figyelmét, hogy
bármi történik, azt jelentsék be
a rendõrségen, hiszen csak akkor tudnak intézkedni, ha tudomásukra hozzák a bûncselekményeket. Hangsúlyozta,
Salgó Lászlónak, a kerület megbízott rendõrkapitányának kü-

lön kérése, hogy minden bejelentéshez menjenek ki – azt
azonban a lakosságnak is figyelembe kell vennie, hogy a rendõrségnek rangsorolnia kell az
eseteket, így lehet, hogy egyes

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI
HIVATAL TÉLI/ÉV VÉGI SZÜNETÉRÕL
Tájékoztatom a kerület lakosságát, hogy a Képviselõtestület 8/2010.(II.08.) sz. rendeletében 2010. december
27. - december 31. között igazgatási szünetet rendelt el.
Az igazgatási szünet alatt a Hivatal zárva tart. A halaszthatatlan ügyek intézésére az Okmányiroda és
Ügyfélszolgálati Ügyosztály 08.15 órától 12.00 óráig
ügyeletet tart.
Az elõre nem látható, halaszthatatlan ügyek, bejelentések fogadását a Hivatal központi telefonszámán
(459-2100) lehet megtenni.
Budapest, 2010. december 06.
dr. Mészár Erika a jegyzõt helyettesítõ aljegyzõ

bûnesetekhez csak kis idõ elteltével tudnak kimenni. Murányi
László, a JKKSZ Kft. ügyvezetõ
igazgatója elmondta: cégük
mindent megtesz, hogy minél
tisztábban tartsák a kerületet és õ is arra kérte
a lakosságot, hogy tegyenek bejelentést, ha
valahol rendellenességgel találkoznak. Felhívta
azonban arra is a figyelmet, hogy minden nap
délelõtt takarítanak, így
a délután során az utcára kerülõ szemetet csak
másnap reggel tudják
elszállítani.
A
térfigyelõkamerákkal
kapcsolatban is számos
kérdés hangzott el. A rendõrök
elmondták, ugyan nagyon sokat segít a térfigyelõ kamera –
amelybõl a jövõben még több
lesz Józsefvárosban – de a felvételek elemzése még nem úgy

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom Tisztelt
Ügyfeleinket, hogy
a Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály
Szociális Iroda
(1082 Budapest, Baross utca
66-68. szám)
ügyfélfogadási rendje
2011. január 03. napjától
megváltozik az alábbiak szerint:

mûködik, ahogy a ma olyan
népszerû „nyomozós” sorozatokban látják az emberek, ezért
kis türelmet kérnek mindenkitõl.
Kocsis Máté, a kerület polgármestere hangsúlyozta: mindenkinek figyelnie kell az
együttélés szabályaira, különben nem számíthat támogatásra.
A közmeghallgatáson többen emeltek szót a rossz állapotú utak miatt. A polgármester válaszában kiemelte, hogy a
felmérések szerint a kerületi
utak nincsenek rosszabb állapotban, mint a fõváros más útjai. Hozzátette: több olyan útszakasz van, amely fõvárosi
kezelésben van, azok felújításáért nem a VIII. kerület felel.
A két és fél órás közmeghallgatáson megjelentek közül
mindenki elfogadta a kapott
választ.

Hétfõ: 8.15 – 18.00 óráig
Kedd: 8.15 – 16.00 óráig
Szerda: 8.15 – 16.30 óráig
Csütörtök: 8.15 – 16.00 óráig
Péntek: 8.15 – 11.30 óráig
Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függõen - legkésõbb az ügyfélfogadási idõ vége
elõtt fél órával kerül kiadásra.
Budapest, 2010. november 24.
Dr. Mészár Erika
a jegyzõt helyettesítõ aljegyzõ
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Informatikai fejlesztés a kerületi kapitányságon
Számítógépeket és kamerákat kapott a BRFK Józsefvárosi Rendõrkapitánysága a kerülettõl. A VIII. kerületi rendõrség meglehetõsen rossz felszereltséggel bír, ennek leküzdésében segít Józsefváros vezetése a nagy összegû
fejlesztéssel.
hatékonyabb munkát segítõ felszereltséget szeretné
biztosítani a Józsefvárosi Önkormányzat a kerületi rendõrségnek. A kapitányság 49 számítógépet kapott a hozzájuk
tartozó kiegészítõkkel, valamint
4 digitális fényképezõgépet,
egy videokamerát és memóriakártyákat. A gyakran 10 éve
használatban lévõ gépek nagy
része ugyanis szinte alkalmatlan a rendszeres és biztonságos
munkavégzésre, ami akadályozza a hatékony mûködést.
Az õsszel átadott számítógépeknek köszönhetõen a kapitányság munkaállomásainak
harmada újult meg, de a fejlesztés jövõre folytatódik.
Az önkormányzatnak írt
2009-es rendõrségi beszámoló
szerint „a kapitányságon sok
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olyan számítógép található,
amely a munkavégzés szempontjából éppen csak elfogadható minõségû, ezek folyamatos cseréje elengedhetetlen feladat.” Hangsúlyozták továbbá
azt is, hogy ha ez rövid idõn belül nem történik meg, akkor a
mûködésben komoly zavarok
léphetnek fel.
A beszámoló kapcsán döntött
úgy a kerület vezetése, hogy támogatást nyújt a rendõröknek.
Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere az elmúlt hónapokban többször hangsúlyozta:
drasztikus fellépésre van szükség a bûnözõkkel szemben.
Hozzátette: szeretné, ha a VIII.
kerületben csak a bûnözõknek
kellene félniük. Ennek megvalósításához járul hozzá az önkormányzat az 5 millió forintos

eszközvásárlással. Az elmúl közel egy évben számos fejlesztés
történt a kerületben, amely
szintén a közbiztonság javítását
szolgálja. Nyáron új járõrautót
és számítógépeket kaptak a kerületi rendõrök az önkormányzattól, a Belügyminisztérium
pedig két régebbi járõrautót
újabbra cserélt. Ezen kívül folyamatban van a kerületi térfigyelõ kamerarendszer bõvítése
is. Szeptemberben pedig megkezdte mûködését a Mozgó

Ismertette terveit a kapitány
Salgó: Európai, profi rendõrséget Józsefvárosba!
Európai fõvároshoz illõ, jól
felszerelt, profi rendõrséget
szeretne kialakítani Józsefvárosban Salgó László, a kerület frissen kinevezett
rendõrkapitánya. A képviselõtestületi ülésen köszönetet
mondott a több milliós kerületi támogatásért valamint
beszámolt tapasztalatairól és
terveirõl is.
agy elõrelépések történtek a fejlesztések területén Józsefvárosban – kezdte beszámolóját Salgó László, utalva
az elmúlt hónapban kapott
több milliós támogatásra.
„Tóth Tamás, Budapest rendõrfõkapitánya áthelyezésemkor azt kérte, világítsam át és
újítsam meg a józsefvárosi kapitányságot” – mondta Salgó.
A kerület nem rég kinevezett
kapitánya hangsúlyozta, három pilléren alapuló megúju-

N
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lást szeretne. Egy európai fõváros központi kerülete európai
szintû rendõrséget érdemel,
ami egy alulbútorozott, rosszul
felszerelt korszerûtlen kapitánysággal nem lehetséges –
mondta a kapitány. Hozzátette, ennek javításában sokat segít a kerület vezetése a különbözõ, rendszeres támogatásokkal. A másik probléma a sze-

mélyi állománnyal kapcsolatos. Jelenleg 70 fõvel kevesebben vannak a kerületi kapitányságon, azonban a kedvezõtlen bérekkel és a jelenlegi állapotokkal meglehetõsen nehéz új rendõröket a kerületbe
„csábítani”. Szerencsére a fejlõdés mellett erre is vannak már
megoldási javaslatok, amely
megoldhatja ezt a nagyon súlyos problémát.
Harmadikként a szakmai
professzionalizmust említette,
amelyre szintén nagy szükség
van. „Józsefváros stabil magjára büszke lehet a kerület,
amelynek segítségével a jövõ
generációjának felnevelésé biztosított” – mondta a kapitány.
Beszámolója végén hangsúlyozta, január elején minden
képviselõvel tárgyalni fog,
hogy megismerje minden körzet problémáit, és megoldást
keressenek azokra.

Közbiztonsági Pont, amellyel
nem csak a közbiztonságot kívánják javítani, hanem gyakoribbá teszik a járõrök és a lakosság közötti kapcsolatot. Józsefváros közbiztonsági helyzete az
elmúlt idõszakban jelentõs mértékben javult, ami alapvetõen a
rendõrség bûnüldözõ, bûnmegelõzõ tevékenységének, továbbá az Önkormányzat és a BRFK
VIII. kerületi Rendõrkapitányság szoros együttmûködésének
köszönhetõ.

Újabb
feladatok
A képviselõ testület december 15-i ülésén egyhangú
döntéssel Rimán Edinát fõállású alpolgármesterré választotta. Kocsis Máté polgármester indoklásában kiemelte: Józsefváros az elmúlt idõben szerencsésen
egyre több külsõ forrásához
jut hozzá. Ezeknek a pénzeknek a hatékonyabb felhasználása és a pályázati lehetõségek optimális kiaknázása miatt vált szükségessé
az alpolgármester kinevezése, aki munkájával, és szakmai tapasztalatával tovább
erõsíti a hivatal mûködését.
Feladata a fejlesztések koordinálása és a pályázatok
végrehajtása lesz.
Rimán Edina közel tíz éve
dolgozik a közigazgatásban
és négy éve Kocsis Máté
mellett segíti az önkormányzat fejlõdését.

KÖZREND

Európai díj-esõ Józsefvárosnak
A józsefvárosi fejlesztési projektek egymás után nyerik
el a díjakat. Alig két hónap alatt két nemzetközi díjat is
nyert a VIII. kerület. Míg a Corvin Sétány városfejlesztési projekt az Európában és Afrikában vizsgált fejlesztések között bizonyult a legjobbnak, addig Józsefváros
Bûnmegelõzési Programját Brüsszelben díjazták.
gymás után kapja a kitüntetéseket Józsefváros. A fejlesztésekre fordított munka és
támogatás, a látványos fejlõdés
meghozta gyümölcsét, hiszen
alig két hónap alatt két program is európai díjat nyert.
Pár hete a Magdolna Negyed
Program második ütemének
Bûnmegelõzési alprogramja
kapta meg a lehetõséget, hogy
az ország legjobb programjaként Brüsszelben képviselhesse
hazánkat a European Crime
Prevention Award (ECPA) vagyis az Európai Bûnmegelõzési
Díj elnevezésû versenyen. A Józsefvárosban sikeresen mûködõ programot a pályázók közül
a Belügyminisztérium választotta ki és küldte tovább Brüszszelbe, ahol a józsefvárosi Mag-
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dolna Negyed közbiztonsági
helyzetének tartós javítását célzó bûnmegelõzési program különdíjat kapott. Ez azért különösen nagy elismerés, mert az
ECPA zsûrije minden évben
egyetlen díjat ad át, amit idén
Lengyelország kapott meg,
azonban a VIII. kerületi program annyira elnyerte tetszésüket, hogy különdíjat ítéltek neki
– a Legígéretesebb projekt címet kapta.
A nyolc pontból álló program célja, hogy javítsa a közbiztonságot. Ezt a rendõri jelenlét
fokozásával
(szomszédsági
rendõrök) oldották meg, külön
stratégiát dolgoztak ki a szenvedélybetegek utcai megkeresésére, a megelõzésre és a drogfüggõk felvilágosítására, alkal-

mi munkát biztosítottak a kerületben élõ hajléktalanoknak,
szociális munkásokkal segítették azokat a családokat, akiknél
fennállt a veszély, hogy gyermekeik intézetbe kerülhetnek.
Ezen kívül felelõsség-vállaló
szemléletû csoportfoglalkozásokat tartottak az iskolákban, és
az osztályfõnöki órákon rend-

Új géppel a havas járdák ellen
Akár húsz ember munkáját is képes
elvégezni töredék idõ alatt a JKKSZ
új gépe. A kicsi, praktikus traktornak
köszönhetõen a kerület még tisztább
lehet, hiszen nem csak a géppel tudnak gyorsabban dolgozni, de a felszabadult munkaerõ még több helyen
tud részt venni az utcák takarításában. Az új gép pillanatok alatt szabadítja meg a járdákat a hótól, és ha
szükséges egyúttal a sózást is elvégzi.
téli szezonban veszi legnagyobb hasznát az új traktornak a Józsefvárosi
Közbiztonságért és Köztisztaságért Szolgáltató Kft. (JKKSZ). A napokban megvásárolt
kis munkagép három funkcióval rendelkezik: a járdán havat tol, sóz, és rakodási munkákra is használják. A napokban leesett hó
mennyiség már elegendõ volt, hogy ki tudják próbálni a gépet, amelyet hamarosan
egész Józsefvárosban használnak majd. A
kistraktor hótolólapjával 1,5 méteres, így
befordított hóekével 1,3 méteres szélesség-
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ben lehet eltolni a havat, miközben azonnal
elvégzi a sózást is. Ez a munka eddig szinte
megoldatlan volt, hiszen kézi lapátolással
órákig tartott, így viszont egy-egy járdaszakaszt néhány perc alatt meg lehet tisztítani.
A „sózást” a JKKSZ Kft. a kalcinol nevezetû anyaggal végzi, amely egy különleges
összetételû anyag, teljesen
környezetbarát, viszont tökéletes csúszásmentességet biztosít. A traktor eszköztartója 120kg kalcinol
befogadására alkalmas,
amely több kilométernyi
járdaszakasz kezelését teszi lehetõvé.
A közel 8 millió forintból
megvásárolt gép, a hozzá
kapcsolható három adapterrel (homlokrakodó, hótolólap, sószóró) maximálisan alkalmassá válik a szûk
járdaszakaszok hómentesítésére, valamint a rakodási
munkálatok ellátásához.

õrökkel, civil szervezetekkel
bûnmegelõzési témájú elõadásokat rendeztek a gyerekeknek.
Mindezek mellett szintén az
önkormányzat segítségével lehetõséget teremtettek, hogy a
bérházakban kamerarendszert
építsenek ki, valamint bûnmegelõzési szakmai munkacsoportot is mûködtettek.

A gép ezen kívül alkalmas akár seprõberendezés felszerelésére is, valamint a hasa
alatt fûkasza elhelyezésére. A kft-nek nem
csak a telephelyén, hanem a kerület számos
részén szükséges lett volna korábban is a
kistraktor homlokrakodó funkciója, a sitt és
egyéb nagyobb törmelékek elszállítására,
teherautóra rakodására. Ezzel legalább tizenöt ember együttes fizikai munkáját spórolják meg, akik ezután az utcai munkában
vehetnek részt.
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KARÁCSONY
15 éve a józsefvárosi karácsonyokért

A Galéria kézmûves vására
Józsefváros lakossága már megszokta, hogy a Galéria vezetése a kultúra legkülönbözõbb területein hozza közelébe a lélek épülésére szolgáló „táplálékot.” Hol prózai est,
hol zenei hangverseny, hol civil klubok összejövetele,
hol kiállítás kínálja magát, illetve csábítja a kerületieket.
December eleje óta kézmûves karácsonyi vásár várja a látogatókat, mely éppen tizenöt éve szolgálja a kerületi karácsonyok színeit.
zerencsés idõpontban érkezem, a Galériával szemben
levõ pékségbe most érkezhetett
a karácsonyi foszlós kalács, illata belengi a Nap utca sarkát,
a belépõt elkíséri orrában az illat, s ha fülébe zümmög a kiállító terem muzsikája, egész lényét betölti a karácsonyi hangulat. Horváth Márta, a Galéria

lág, béke és nyugalom önti el a
termeket.
Most valódi vásár veszi körül a látogatót, standok, pultok,
asztalok temérdek portékája
mögött, valódi árusok kínálják
holmijaikat. A vevõk „fürdenek” a szokatlan hangulatban,
hogy itt, zsong a muzsika és a
beszéd, s a portékák mellé, ere-

igazgatója szerint, sokan ezért
is rendszeres látogatói a földszinti kiállítótermeknek, itt pillanat alatt kívül reked a külvi-

dettörténetet, hagyományt,
szokásokat magyaráz az eladó.
Egy textilszövõ, nyersanyagot,
szerszámot is ad az érdeklõdõ-

S

Nagycsaládosok Mikulása
A kerületi nagycsaládosok gyerekseregét, és szüleiket a Józsefvárosi Galériában lepte meg a Mikulás. A
kicsik nagy izgalommal várták a Mikulást és lassan
megszokják, hogy többféle Mikulás kedveskedik nekik. Egy, a bölcsiben, egy az óvodában, egy másik az
iskolában, s ime, itt, a Galériában is ajándékoz a
nagyszakállú. Krampuszt, virgácsot nem mindegyik
cipel magával, ahová viszont elviszi magával a rossz
gyerekek rémét, el kell számolni a csínytevésekkel,
szófogadatlanságokkal is. A Galéria Mikulása színészeket hozott magával, akik már a tavaszi napsugár
szépségeirõl énekeltek, szavaltak. Kiürült az ajándékputtony is, öröm töltötte be a szobát.
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nek, hogy a „gyártást” otthon
maga is kipróbálhassa, Steixner
István bõrmûves-bõrdíszmûves még a bõrvarró csikóját is
magával hozta, helyben készíti
honfoglalás-kori bõrtárgyait.
Hartmann Krisztián keramikus, mécsest, ékszert, táblaképet, edényt, gyertyatartót kínál. Van ásvány - árus is, pár
forinttal érkezõ kisdiákok vásárolnak színes kristályokat,
kartonpapírra szerelve szép
ajándékok kerekedhetnek belõlük. Mikecz Mihályné bábfigurái. rögtönzött bábozásra ingerlik a vevõket, s akkor se tör
ki a lázadás, ha nem lesz vásárlás az akcióból.. Lengyel Beatrix pompás szõttes, varrottas,
hímzett ingei korábban színpadra készültek, mára utcai divattá népszerûsödtek. A lélek
is talál táplálékot, Harz-Nyári
Margó, kerületi költõ, legújabb

verseskötetét kínálja, de megkóstolható és megvásárolható a
mézbor, mely õsi receptek
alapján, gyógyszerként szolgált elõdeink nyavalyái idején.
Horváth Márta igazgatónõ azt
is fontosnak tartja, hogy az itt
kínálkozó portéka mind egyedi
kézmûves produkció, ami ötvös, gyertyaöntõ, textilszövõ
mûvészetekben, fazekas és fafaragó produkciókban látható,
mind védett, bejegyzett, garantált alkotás. Minden korosztály, és mindenféle anyagi
„eleresztettségû” ember megtalálja magának az ajándékozásra valót a Galériában, mely
felesel a szabadtéri, esõverte,
ködlepte, széltõl borogatott hasonló karácsonyi vásárokkal.
Magam azt tapasztaltam, hogy
még akkor is remek program,
ha az ember pénz nélkül érkezett.
H.I.

KARÁCSONY

Elillanó karácsonyi illataim
kkor még hittem.
Mindazt, amiben
egy gyerek hihet. Becsületben, tisztességben, Jézuskában, a jótett
jutalmában, mennyországban és pokolban, a
bûntelenség angyalkáiban, mindenben, ami
akkor, vagy hetvenöt
évvel ezelõtt, a Karácsonyt jelentette. Dobogó szívvel leselkedtem
a kulcslyuknál, s mit
tesz Isten, éppen abban
a pillanatban öntötte el
mennyei fény a szobát,
a feldíszített fenyõt- s én szinte
hiszterikus állapotban hittem,
hogy „kifogtam” a Jézuska jövetelét, hisz még a kulcslyukon át
is fény-nyaláb ragyogta be az arcom. Nem volt kinek eldicsekedjem randevúmat a Kis-Jézussal, hiszen szüleimnek nem
mondhattam, hogy leselkedtem,
kisebb testvéreim pedig végképp nem értették volna. Hetekig-hónapokig dédelgettem a
titkomat, aztán szépen, fokozatosan lefeslett rólam az igézet, a
valóság kiskanalanként tört öszsze bennem minden illúziót. A
kulcslyukon át felragyogó fénynyaláb az akkor debütáló elekt-
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romos égõk elsõ csodája volt,
addig - gyufás-gyertyás karácsonyfák mûködtek nálunk. A
becsület, tisztesség, a jó jutalma,
a bûntelenség meg más akkori
ideálok fokozatosan rongyolódtak a szinte semmivé. Két illat
maradt az orromban. Az egyik,
a diós-rudacskák és kiflik szobai
porral vegyes illata, amiket cérnaszálakkal kötöztünk a fára, s
illatukkal elárasztották a szobát,
a másik pedig Albert bácsi szegénység - szaga, amit ott, akkor
a négy gyerek az orrába temetett egy életre. Albert bácsi az utca szegénye volt, s nálunk meg
az volt a szokás, hogy a Jézuska

jövetelét követõ másnap, szüleim asztalhoz ültették az öreget, s
õ Karácsony tiszteletére együtt
ebédelt velünk.
Látszott, hogy „kiöltözött”,
megbecsülte tanító-szüleim
meghívását, de lényét áthatotta
a semmivel össze nem téveszthetõ szegénység-szag s az alázatos hála test-beszéde.
Az idõközben elpergett négy
generációnyi idõ eltemette bennem az emlékeket, az illat-élményeket. Hittem én.
Aztán a padlásrámolás során,
egy megörökölt láda alján, diósstanglis dobozba botlottam. Beleszagoltam a szoba-porral le-

Elrejtett csoki-csodák
Ahogy a karácsony közeleg, kezdetét
veszi az izgalmas készülõdés az ünnepekre. Ebben az idõszakban díszítjük fel otthonunkat kívülrõl belülrõl, finomabbnál finomabb ünnepi ételeket sütünk, fõzünk, jelképes
igyekezetekkel készítjük fel lelkünket is az ünnepi idõszakra.
lyenkor a gyermekeknek is meg kell adni a lehetõséget, hogy kivegyék részüket
a készülõdésbõl, sõt, legyen ez egyúttal
öröm is számukra. Ebben segítség lehet a
mára hagyománnyá vált adventi naptár. A
mindenki által jól ismert karácsonyi „kellék” kitalálója, egy Németországban élõ
édesanya volt az 1900-as években. Az ötletet kisfia adta, aki minden nap azt kérdez-
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te tõle „még hány nap van karácsonyig?”
Az anyuka a türelmetlen gyermeknek 24
darab, kétszárnyú ablakot vágott egy kartonra, egy másik papírlapon pedig minden
ablak elé egy cukorkát helyezett. A kisfiú
napról-napra kinyithatott egy cukorkát rejtõ „odút”. Az elsõ csokoládét rejtõ ünnepi
naptárnak nagy sikere lett, azóta is folyamatosan készítik a világon mindenhol,
megédesítve a várakozás idõszakát.
Ez a hagyomány az én családomban is
intenzíven élt. Az ünnepek közeledtével a
testvérek kaptak egy-egy adventi naptárt,
amely minden napra ígért egy csoki-meglepetést, majd a napról-napra kevesebb
édesség jelezte nekünk, hogy már nem sokat kell aludni a Jézuska megszületéséig.
Az adventi naptár a falánkság bûne ellen is
kiválóan nevel, hisz ügyelni kell arra, hogy

pett hajdani karácsonyfadíszek zacskójába, s
egyszeribe felrémlettek
a 75 évvel ezelõtti karácsonyok ujjongó - lelombozódó hangulatai,
s a család nem értette,
miért matatok zsebkendõ után.
A szegénység-szag
pedig a minap gerjesztette bennem valósággá
a hajdani karácsony illatemlékeit. Egy édesanya lépett a szerkesztõségbe, karján a gyerekkel, s 28 forintot kért,
hogy befizethesse a nagyobbik
gyereke napközijét…
Aztán elment, és befizethette.
Cserébe itt hagyta azt a szagot,
ami összetéveszthetetlen, s emlékidézõ, s egyes-egyedül az
enyém. Át nem adható, s van
benne diós stanglis beütés is…
Áldott Karácsonyok, maradjatok meg élményformáló katalizátorai életünknek. Cserébe
ígérjük, hogy személyes életünk
lehetõségei szerint õrizzük fényedet, hagyományaid, s illatokba nemesült emlékeid, amiben por-íz és szegénység-szag is
fellelhetõ.
2010 Karácsonyán
H.I.

naponta csak egy csoki-csodát nyissunk ki,
és ne essünk kísértésbe a többi láttán. Ez
igen nehéz volt…Mikor végre elérkezett
december 24-e, az adventi naptár iránti figyelmünket a fenyõfa díszítésére fordítottuk és alig vártuk, hogy beköszöntsön a
Szenteste. A nagycsalád körbe ülte a csillogó karácsonyfát és mindenki boldogan
bontogatta a maga kis meglepetését.
I.J
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KÖZTÜNK ÉLNEK

Kiss Katalin karácsonya
Kiss Zoltán vegyészmérnök, siheder korában gond nélkül fújta a mesebeli kilenc-gyerekes apa könnyes-vidám magyar népdalát. Soha nem gondolta volna, hogy huszonöt évi házasság után, a nóta kicsit róla szól… Kissné, Hajling
Katalin tanárnõ, férjével, Zoltánnal, a családfõvel, Józsefvárosban, az Orczyúton lakik. Kilenc gyermek édesanyja. Két év pedagógiai munka után, felhagyott a tanítással, hiszen saját családja, férje és a kilenc gyerek ellátása, bõven
kínálta a tennivalót, s a nevelési feladatokat. Amikor beszélgetésre kérem, elfogódott vagyok, hiszen ritkán adódik lehetõség, hogy kilenc-gyerekes család
életébe kukkanthat az ember.

Kézfogó
„Kiss Katalin házassága” az egyetemi
évek során alapozódott. Kapcsolatában
életre szóló szövetséget kötött egy hit nélküli, ízig vérig realista férfi és egy hivõ,
lelke mélyéig romantikus leány. Az ember
azt gondolná, hogy az alapvetõ lelki karakterek összecsiszolódása eleve lehetetlen. Ezernyi példa az igazolás. A cáfolat
kevesebb. Kissék ide tartoznak. Katalin és
Zoltán megegyeztek, hogy a gyerekek nevelésében helyet kap a Jóisten, ez Katalin
kikötése volt, s a házasságban nem lesz helye kutyusnak, cicának, ez Zoltán, a mérnök úr feltétele volt. Aztán jöttek a gyerekek, éppen kilencen.

„Minden gondot derûvel kezelünk!”mondja és nincs kifizetetlen számlánk –
dicsekszik. Aztán összegez, hogy mi mindent kell kigazdálkodniuk a rezsiköltségen felül, hiszen a kilenc gyerekbõl három
már egyetemista, sõt õ maga is posztgraduális egyetemi képzésben tanul. Igaz, tanít is, méghozzá hittant, a Törökõri Katolikus Plébánián. Zoltán negyedszázada
nem nyolc, hanem tizenkét, tizennégy
órát dolgozik. Meg amennyi még ahhoz
kell, hogy, a Kiss-család hajója léket ne
kapjon. Mérnöki munkája mellett, fordító

minden gyerek tízféle ajándékot kap, akkor is, ha csak a szülõk és testvérek meglepetéscsomagjait számolják össze. A Szenteste ünnepi vacsorájára kérdezni se merek, hiszen egyetlen reggelihez Kisséknél
két kiló kenyér huszonkét zsemlye, két és
fél liter tej, negyed kiló vaj, fél kiló parizer
kerül az asztalra…

A titok
– Mi a titkuk? - Mi az összetartó erõ?- kérdezem. - Az, hogy mi nem akartunk öszszecsiszolódni a Zolival. Nem akartuk feladni önmagunkat. Mindenki megtartotta
magát olyannak, amilyennek a házasságba érkezett, és ezt a „mást” a végtelenségig tiszteletben tartja.

Karácsony
az Orczy-úton
Nagy családi ünnepekkor énekelni szoktak. A kilenc gyerek közül, hat lány, három fiú. Ideális összetétel egy kamarakórus hangzásához. Klasszikusokat, kórus-

A házasság
Katalin, elpárásodó tekintettel idézi kamasz-éveit, amikor mindig nagycsaládról
ábrándozott, s lám, olyan férjjel ajándékozta meg a sors, hogy ebben egyetértettek. Aztán a temérdek feladat, munka
megosztásában is. Az elsõ „kereszt” a betegen, autistának született Gergõ elfogadása, istápolása, nevelése volt. Vigaszra
vágytak, ép, egészséges gyerekre . -„ A Jóisten megadta!”- meséli Katalin. Talán
túlságosan is, hiszen, nyolcszoros vigasztalás lett az övék. Amikor a gyerekek elsorolására kérem, elõre elnézést kér, az évszámokba gyakran belezavarodik. Gergõ
24, Eszter 23, Júlia 20, Dávid 19, Borbála
16, Mária 13, Rita 11, Veronika 10, és Tamás 7 évesek. A „megszokotton” csiszolódott embernek szinte felfoghatatlan a kilenc ágy, a félszáz zokni, kis ing és bugyi,
amit mosni-vasalni kell, a naponkénti
„mûszak”, amiben bevásárlás - fõzés etetés, korrepetálás, betegápolás, esti mese
szerepel, kilencszeres szorzóval, békével,
derûvel, sugárzó boldogsággal. Ezt a
szomszédok véleményébõl gyúrtam, meg
az iskola környékérõl, ahol elragadtatással
beszélnek a Kiss-gyerekekrõl, akik nyelvben, zenélésben kimagasló tehetségek.

kft-je is van, de a hivatalos segítség a családi költségvetés pillére. –„Részesei vagyunk a rendszeres gyermekvédelmi támogatásnak, ez az iskolai étkeztetésben
óriási segítség, s elvesznénk a kerületi
nagycsaládosok szövetségének segítsége
nélkül”. - mondja. –„Itt példásan segítik
egymást Józsefváros sokgyerekes családjai, s kaptunk az önkormányzattól egy
olyan raktározó helyiséget, ahol gyûjtjük
a mindenfélét, a kinõtt ruhát, téli és nyári
kollekciókat babafelszerelést, iskolai holA hátország
mikat.”
Amikor a napi megélhetés számait firtaAdvent idején készítik már a meglepetétom, Kiss Katalin szûkszavúvá válik.- seiket a Kiss-gyerekek is. A családban
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mûveket énekelnek akár hat szólamban is.
Az idei családi énekléskor - híreim szerint
- a karácsonyfa- gyújtáskor, elhangzik az
„Úgy szeretném meghálálni”slágere is,
amit tán Dávid, vagy Eszter írt át kórusra?
Mindegy. Benne lesz kilenc gyerek karácsonyi köszönete s lelkének közös rezdülése:
– „Úgy szeretném meghálálni, vagy legalább megpróbálni,
Két kezemmel megszolgálni, Mindazt a jót,
mit értem tett az én anyám…”
Aztán csilingel a csengõ, s megérkezik a
Jézuska, éppen úgy, mint máshol…
H.I.

SPORT

Lendítsük fel a kerületi sportéletet
„Sok józsefvárosi fiatalnak szociális helyzetébõl adódóan
kiút lehet a jövõre nézve, ha sportol. Ami támogatást a
sportra költünk, a késõbbiekben megtérül az egészségügyi
szolgáltatások terén.” – mondta Kocsis Máté
ovember 9-én tartotta a
Józsefvárosi Sporttanács
rendes ülését, melyen jelen volt
Kocsis Máté polgármester,
Zentai Oszkár a bizottság elnöke, Fábián László az Orczypark igazgatója valamint Bozsik András és Király Sándor, a
Ferencvárosi Torna Klub képviseletében.
A tanács feladatául tûzte ki,
hogy segíti a kerületi sportélet
fellendülését és az ezzel kapcsolatos döntéseket véleményezi.
Az ülésen Kocsis Máté ismertette az új önkormányzati
és hivatali struktúrát, kiemelve, azt, hogy a józsefvárosi az
ország legkisebb és legolcsóbb
önkormányzata. Ezt követõen
a jövõ évi sportszervezésekrõl
és a sporttámogatást meg-

N

könnyítõ törvényrõl beszélt.
Elmondta: jelenleg az utánpótlás-nevelés támogatás hiányában nem képes szakszerûen
mûködni, de, ha ez a támogatás megvalósul, az a késõbbiekben megtérül az egészségügyi szolgáltatásokban. Ez
azért is fontos - fõleg Józsefvárosban - mert az itteni gyerekeknek, fiataloknak szociális
helyzetükbõl adódóan, a sport
fontos kitörési lehetõség. Ennek elõsegítésére gondolta ki
az önkormányzat, hogy a 23
hektáron fekvõ Orczy-park
adottságait kihasználva a jövõ
évtõl 6-700 milliós fejlesztésbe
kezd. A fejlesztés célja, hogy
olyan sportkomplexumot alakítsanak ki, amely a kiemelt
sportágak ûzéséhez alkalmas.

Így helyet kap a területen négy
új mûfüves, fedett kis focipálya, mely szükség esetén egybenyitható és nagypályaként
funkcionál. Ez már a jövõ nyár
elejére elkészülhet. Emellett
jégcsarnok és futópálya várja
majd az odalátogatókat, és a
faház helyére tervezik a „küzdõsportok házát”. Az önkormányzat fontosnak tartja a két
tóparti épület felújítását, és
csónakok beszerzését a tóba,
valamint parkolók létrehozá-

Józsefvárosi Diákolimpia
Szakmai nap a vívásról
Józsefvárosi Diákolimpia – Testnevelési Munkaközösség, vívás sportágban rendezett szakmai napot november
17-én a Losonci Téri Általános Iskolában.
Az eseményen Imre Géza olimpiai ezüstérmes, világbajnok, Európabajnok vívónk
tartott több mint kétórás tartalmas és magas színvonalú bemutatót. Elõadásának
témája a „Vívás oktatása” volt, mely során

A

a vívás történetével, és a sportág kiemelkedõ személyiségeivel ismerkedhettünk
meg, majd betekintést nyerhettünk a különbözõ fegyvertípusokba, és a résztvevõknek alkalma volt megtekinteni és
megtapintani élõben olimpiai érmeket.
Imre Géza a sportág oktatási gyakorlatairól is beszámolt: a kiválasztásról, az
edzésmódszerekrõl, és a tanórákon alkalmazható elõkészítõ és rávezetõ gyakorlatokról. Végül bemutató vívásnak lehettünk
szemtanúi,
melyben Mach József az Orcy-park
igazgató helyettese
és a Munkaközösség
tagjai vettek részt.
A Diákolimpia kosárlabda versenyszáma november 2425-én került megrendezésre a Vajda
Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolában.

sát és további biztonsági fejlesztéseket. A megvalósításban
segítséget nyújt az FTC-vel való együttmûködés, amely igen
jelentõs marketing erõvel bírhat. Kocsis Máté kiemelte: a
legfõbb és legfontosabb feladat
a példaképállítás, valamint
perspektívák nyújtása a fiatalok számára, amelyben óriási
szerepe van az FTC-nek. Ennek a célnak az elérésével fejlõdhet a jövõben, a kerületi
sportélet.
I.J

A Józsefvárosi Diákolimpia kosárlabda
III. korcsoport fiúk:
1. Németh László Általános Iskola
2. Molnár Ferenc Általános Iskola
3. Vajda Péter Általános Iskola
4. Deák- Diák Általános Iskola
5. Losonci Általános Iskola
III. korcsoport lányok:
1.Vajda Péter Általános Iskola
2.Németh László Általános Iskola
3.Losonci Általános Iskola
4.Molnár Ferenc Általános Iskola
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ISKOLA
kekért Patrona Egyesület zenei
versenyének otthona volt a Zeneiskola, s nagy sikere volt
nyolc józsefvárosi zongora-szakos tanuló produkciójának,
akik felkérést kaptak a Budapesti Zongoraszalon új koncerttermének megnyitójára.
Decemberben Weiner Leo
jubileumának jegyében zajlottak zenei rendezvények, az országos fesztivál helyszínévé lépett elõ a Nap utcai zeneiskola.
A rendezõ Zenetanárok Társasága nagy ünneplésben részesült, hiszen több mint hatvan
növendék és tanáraik bemutatóját szervezte pompás adventi zenés eseménnyé. December
14.-én pedig a zeneiskola karácsonyi gálamûsora zajlott. Aki
beleszorította a programot a
karácsonyi elõkészületekbe,
korrepetitorként, a Józsefvárosi kájáért nyert különdíjat. No- nagyszerû élménnyel gazdaZeneiskola pedig nevelõ mun- vember végén a Magyar Érté- godott.
h.

A Zeneiskola Adventje
A karácsonyvárás hangulata
elválaszthatatlan a muzsikától. A lélek indulatait- s ezt
mindenki tudja - leginkább
a zene fejezi ki. A Józsefvárosi Zeneiskola életében tehát a Karácsony idõszaka
ünnepi idõ, összegezõdik az
év, zenei események nemesítik a várakozás idejét.
ár novemberben elindult
az ünnep, a Szombathelyi Koncz János hegedûverseny
nyitotta meg az Advent zenei
programját, hiszen a józsefvárosi Oláh Ernõ korcsoport-elsõ
lett, Somogyi Barnabás pedig
harmadik hellyel dicsekedhet.
Gyülvészi Gábor zongorista

M

Adventi Dalok
Szárnyán
A

zene és a képzõmûvészet,
nem áll távol egymástól.
Szép példája volt ennek a találkozásnak a Háry Pódiumon
rendezett Adventi zenés est és
Takár Emõke festõmûvész kiállításának megnyitója. Az Adventi Dalok Szárnyán címû elõadáson a fellépõk között olyan,
zenészek, mûvészek szerepeltek

mint Lipcsei Edit énekmûvész,
az Operett Színház volt primadonnája, Hegedûs Valér zongoramûvész és Berki Béla a 100 tagú cigányzenekar prímása.
A rendezvénynek helyt adó
Háry Pódiumnak külön története van a mûvészvilágban. A 70’es években a színmûvészeti fõiskolások nap mint nap látogatták
a „Háry”-t, ez volt a törzshelyük, itt öblítették le egész napos
örömüket, bánatukat és itt dédelgettek álmokat a világot
megváltó terveikrõl. A fõként gárda, pontosan ezt a hangula- mûfajú zenei mûsorokkal.
egyetemistákból álló fellépõ tot hozta el nekünk, különbözõ

I.J

„ Az iskola dolga pedig ne legyen kín, hanem gyönyörûség…”
Molnár Ferenc MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû Iskolában, a hagyományokhoz híven, az alsó tagozaton
ebben a tanévben is megtartották az érdeklõdõ szülõk számára a nyílt tanítási órát.
A siker rendkívüli volt. Három napon keresztül közel
százhuszan tekintették meg a
változatos munkaformákkal
tarkított, jó hangulatú, minden résztvevõ számára sok sikerélményt nyújtó foglalkozásokat. A matematika, magyar
nyelv, magyar irodalom és angol órákon a szülõknek lehetõségük nyílt arra is, hogy

A

12

(Comenius)
megfigyeljék, miben és
hogyan segíthetik csemetéik további eredményes
tanulását.
A tanítók szívesen mutatták meg, mit tudnak tanulóik és jólesõ érzéssel fogadták a szülõk elismerõ
szavait. Minden résztvevõ
számára hasznosak voltak
és kellemes emlékként élnek tovább ezek az iskolai
órák!
Mózsik Mária tanító –
Varga Sándor igazgató

MOZAIK

A „Napraforgó” süteménysütõ versenye
Egy sohasem - volt ötlet nyomán, sohasem - volt süteménysütõ versenyt rendezett a Napraforgó Idõsek Klubja.
Ki gondolta volna, hogy az idõsotthonok közössége „rámozdul” Lukácsné, Ódor Olga ötletére, s egyszeribe nem
az idõskori „itt fáj - ott fáj” lesz a téma, hanem recepteken
vitázik Józsefváros idõsklubjainak mintegy 350 tagja.
miben kevesen hittek, huszonegy induló hozta tálcán, az otthon sütött süteményeket, s a Napraforgó Idõsek Klubjában avatott zsûri bírálta el a
készítményeket. Az édes produkciók lekörözték a sós süteményeket, s közülük Veress
Istvánné „Kosárka” névre hallgató süteménye nyert. A cuk-

A

rászmesternõ 68 éves, és társaságot a Reménysugár klubban
talált magának. Második helyet
Ódor Lászlóné püspökkenyere
nyert, a harmadik díjat pedig
férje, Ódor László túróskrémese.
A zsûriben Gábossy Csaba Endre, az Idõsügyi Tanács titkára, a
Szodex étel-kft két szakembere,
s az elnök Sántha Péterné alpol-

gármester bírált, azaz kóstolta a
remekeket, s a döntésekkel a kerület hat idõs-klubjának közönsége messze egyetértett, amit az
eredményhirdetés után, a tálcák
„kiürítésével” bizonyított.

A Napraforgó Idõsek Klubjának legújabb ötlete szerint a huszonegyféle sütemény receptje,
színes fotókkal illusztrálva, hamarosan megjelenik
H.I.

Újabb ingatlanpiaci díjak a Futurealnak
agyar Ingatlanfejeredményessége, valamint
lesztési Nívódíjat
az, hogy az adott létesítnyert a Futureal Csoport a
mény hogyan járul hozzá a
Corvin Sétány Projekt
környezetében lakók életmegvalósításáért. A dekörülményeinek javításácember 8-án megrendezett
hoz. A szakmai zsûri dönünnepélyes díjátadáson a
tése alapján idén a Corvin
városfejlesztési projekt az
Sétány bizonyult a legjobbelsõ díjat vehette át.
nak a hazai mezõnyben.
A CIJ Awards hazai és
A kelet-közép európai
romániai díjkiosztóin sziningatlanfejlesztõ szakma
tén gyõzelmet aratott a
üzleti díja a CIJ Awards az
cég: a Corvin Bevásárlóingatlanüzlet fõbb területeközpont a legjobb retail
in mûködõ cégeket és szefejlesztés díját kapta.
mélyiségeket ismeri el, ilA Nemzetközi Ingatlan
letve a legjobb fejlesztéseSzövetség (FIABCI) Maket díjazza. A Corvin Bevágyar Tagozata idén tizenkette- díj Pályázatot. A FIABCI értéke- valósításának mûszaki megol- sárlóközpont nyerte a hazai CIJ
dik alkalommal rendezte meg a lési szempontjai az építészeti ér- dása, a kivitelezés minõsége, a Awards „Legjobb BevásárlóMagyar Ingatlanfejlesztési Nívó tékek mellett a projektek meg- fejlesztés gazdaságossága és központ Fejlesztés” díját.

M

„Gyõzzön az egészséges életmód”
J

ózsefvárosba látogatott, Kósz Zoltán olimpiai bajnok, világbajnok ezüstérmes, Európa-bajnoki
bronzérmes, Világkupa-gyõztes, KEK-gyõztes, vízilabdázó. Manapság a Modern Üzleti Tudományok
Fõiskolájának sport nagykövete. Ebbéli minõségében járt Józsefvárosban is. Az elkövetkezõ hetekben,
hónapokban az ország körülbelül száz középiskolájába ellátogat, hogy saját példáján keresztül ismertesse meg az egészséges és felelõsségteljes életmód, a
környezetvédelem, a sport, illetve a tanulás örömét
és fontosságát. A „vizitek” során ezen eszméket szeretné terjeszteni, hiszen a cél az, hogy minél többen
csatlakozzanak a programhoz.
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KULTÚRA
„Szelíd emberek az örömök völgyében”

geltõl estig- tevékenységek”világába,
ugyanakkor ünnepi alkalmat is teremtettek a Zászlómúzeum alapítása 15 éves jubileuma számára. A pápua fotokiállítással
a múzeum, és alapítója Balogh László tofelcímben emlegetett „szelíd embe- anyagot jelentenek a látogatónak egy távo- vább lépett a maga teremtette úton, hiszen
rek” azok a szerencsések, akik a közel- li ország múltjáról és jelenérõl. Kirschner nem csak zászlókat, ikonokat, nemzeti jelmúltban lehettek részesei Indonézia ven- Péter fotói mesterfokon avatnak be a „reg- képeket ismertet, hanem testközelbe hozdégszeretetének. Az „öröza egy távoli nép mindennamök völgye” pedig az a pápi életét, hagyományait, szopua tartomány, amely a
kásait, ruházatát és ünnepeit
sokezer sziget egyike, ahol
is. A tárlatot az Indonéz Közaz idelátogató egyszerre tatársaság nagykövete nyitotta
pasztalhatja meg az õsi hameg. Az érdekes foto-tárlat
gyományokat és a cunamifebruár 15-ig várja a látogatóként iderobbanó elektronikat, keddtõl péntekig 12 órákai forradalmat.
tól 17 óráig, a József körút 68
Itt együtt fityeg az õslasz. alatt. Elõre bejelentkezõk,
kos övén a nyúzókés és a
csoportok külön idõpontokmobiltelefon. A Zászlómúban is meglátogathatják a kizeumban látható indonéz
állítást, illetve a Zászlómúzefototárlat fényképei érdeumot.
kes, friss és hiteles hírH.I.

A Zászlómúzeum indonéz tárlata
A

Józsefvárosban a Budapesti Cigány Filmfesztivál
Negyven film és számos program
A VIII. kerületi Kesztyûgyár Közösségi Ház, a Napház és
az Örökmozgó Filmmúzeum adott otthont december 6.
és 11. között a második Cigány Filmfesztiválnak, ahol
negyven roma témájú filmet mutattak be. Az egyedülálló programsorozat mindezen túl értékes zenei programokat, kerekasztal beszélgetéseket, kiállításokat kínált az
érdeklõdõk számára.
filmek vetítése ingyenes, és
teljesült az egyik legfontosabb álmunk, hiszen sikerült elhoznunk a rendezvényt a VIII.
kerületbe, oda ahol az, a legtöbbeket érint. – így lapunknak Sós
Mária. A II. Cigány Filmfesztivál fõszervezõjétõl azt is megtudtuk, az idei programsorozat
szervezésekor mindenkire gon-
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doltak, ezért igen széles a kínálat. A dokumentumfilmek és játékfilmek vetítése mellett, minden nap kerekasztal beszélgetések voltak, míg a szombat a gyerekeké, a péntek pedig az értékes cigányzene napja volt. A
szervezõk egyik célja, hogy a
magyar és az európai cigány
kultúra bemutatása mellett a kö-

8ker + Én fotókiállítás
8ker+én címû fotókiállítás nyílt december
17.-én a Kesztyûgyárban. Környékbeli
életképek a vegyesbolt kirakatában, portrék a kávézófalon, jövõképek a boltok
polcai közt. Szokatlan kiállítás-sorozattal
zárult a kerületi gyerekek aktív részvételével zajló 8ker + én elnevezésû program,
melyben egy tucat, Józsefvárosban élõ 1015 éves roma és nem roma származású fiatal vett részt. Öt mentor közremûködése
mellett, hetente kétszer másfél órában is14

zönség - különösen a fiatalok reális képet kapjanak a hazai cigányság helyzetérõl. A filmek
egy része épp ezért olyan problémákat is érint, amelyek jelenünkben egyre inkább az egész

merkedtek a fotózás technikai oldalával,
és foglalkoztak közösen a témákkal.
A fotóanyag december 20-án „sétáló kiállítássá” alakul és tíz, nyolcadik kerületi nyilvános helyen: könyvesboltban,
ABC-ben, kávézóban stb. lesz látható.
Mielõtt külsõ helyszínekre települtek a
fotók, az alkotók és szervezõk kiállítást
és közös ünnepséget tartottak a Mátyás
téri Kesztyûgyár Közösségi Házban december 17-én.
További információ:
http://8kermegen.hu/

magyar társadalom kérdései,
míg a többi alkotás az európai
cigányság életébe, kultúrájába,
hagyományaiba enged betekintést.
Vigh Mihály

KULTÚRA

Hazám-díj Szakcsi Lakatos Bélának
Újabb kitüntetést vehetett át Szakcsi Lakatos Béla, Kossuth-díjas zongoramûvész, zeneszerzõ. A Hazám-díj kuratóriuma a kitüntetést minden évben azoknak
a mûvészeknek és tudósoknak adományozza, akik a magyar közgondolkodásban, az ország tudományos, illetve kulturális és mûvészeti életében kiemelkedõ
tevékenységet folytattak.
kuratórium idén is harmincöt jelölt
közül választott; a kitüntetett személyiségek között egy külhoni magyar mûvészt is értékeltek. Szakcsi Lakatos Béla
mûvészetével és a Hazám-díjjal tovább
erõsítette Józsefváros hírnevét és azt a vélekedést, miszerint ez a városrész a tehetséges magyar cigányzenészek bölcsõje.
„Örülök, hogy munkámat a «Hazám» cí-
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mû vers szellemiségéhez méltónak találták, ráadásul, tevékenységemet két kiváló
elõdöm, Rácz Aladár és Cziffra György
munkásságához hasonlították. Mindhárman cigányzenész családból származunk,
és ebbõl a légkörbõl kiindulva léptünk tovább a zenében.” – így a díjátadás után zottak november közepén vehették át a
Szakcsi Lakatos Béla, a jazz kiválósága. A Magyar Tudományos Akadémia székháXXI. Század Társaság elismeréseit a díja- zában.

Bemutatkozott az egyik leggazdagabb magyar
A Kelet-kutatás elõmozdítása érdekében 50 millió forinttal támogatja az ELTE BTK–át. Jövõ tavasszal az
Andrássy út 110-ben, magánvagyonából megnyitja hazánk elsõ Aranymúzeumát, ahol többek között megtekinthetõ lesz az a 150 mûkincs, melyeknek nincs párja a
világon. Dr. Zelnik István az egyik leggazdagabb magyar, aki elsõsorban nem magánvagyona (óvatos becslések alapján 300 milliárd forint) miatt érdekes. Csúri Ákos
sem emiatt írt róla könyvet. A Kossuth Klubban tartott
könyvbemutatón bepillantást nyerhettünk Zelnik István
átlagosnak éppen nem nevezhetõ életébe.
néhány éve a semmibõl
feltûnt kultúrabarát üzletembert, (múzeumalapítót) a világon egyedülálló gyûjtemény
tulajdonosát, hazánkban eddig
alig ismerték. Csúri Ákosnak a
könyv megírása elõtt az sem jelentett kis feladatot, hogy rávegye Zelnik Istvánt egy sikeres
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életút összegzésére. Gyûjteményében aranymaszkok, több
ezer éves törzsi szobrok éppen
úgy szerepelnek, mint a Ca
Mau elsüllyedt kínai szállítóhajóról származó páratlan porcelánegyüttes. Zürichben ezért
a tárlatért palotát kínáltak neki.
„Az álláspontom az volt, hogy

az aranygyûjtemény nevemet
viselõ magyar magánmúzeumban kerüljön közszemlére” így elhatározásáról Zelnik, aki
a Kossuth Klubban tartott
könyvbemutatón is megígérte
a múzeumot. Emellett világlapot indít Délkelet-Ázsia mûvészete címmel, melyben tizenegy ország kultúráját, mûvészetét mutatja be. Talán ennél
is nagyobb vállalkozás a Délke-

let-Ázsiai Kutatóintézet létrehozása, valamint az Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel
kötött megállapodás, egy Délkelet-Ázsiai Tanszék létrehozására. Ez õsztõl indult, és legalább öt tehetséges, magyar kelet-kutató fiatalnak ad ösztöndíjat, akik életpályát látnak a
délkelet-ázsiai kutatómunkában.
Vigh Mihály

Fenyõfa begyûjtés

Biblia Szól Egyház

Felhívjuk a Tisztelt Lakóközösség figyelmét, hogy a Recycle Hungary
Kft. a szelektív hulladékbegyûjtés mellett, zöldhulladék begyûjtést is
szervez a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtéssel ellátott területeken.
Ennek keretében a feleslegessé vált fenyõfákat kérjük, szíveskedjenek
kihelyezni a társasház elé (lehetõleg díszítés nélkül).
A begyûjtési idõpontok: 2011.01.07. péntek és 2011.01.10. hétfõ. A begyûjtés reggel 5:00 kezdõdik.
A zöldhulladékot elszállítjuk a társcégünk komposztálótelepére, ahol
feldolgozzák, így Önök is hozzájárulnak, hogy a fahulladék nem a szeméttelepre kerül, hanem újrahasznosul, a kerület közös területeit gazdagítva.
További részletek: www.recyclehungary.hu
RECYCLE Hungary Kft.H-1052 Budapest, Váci utca 16/C.
Tel: +36 (1) 253-0987, e-mail: david@recyclehungary.hu

December 21. kedd, 18.00: Sötétségbõl hajnal támad c. fény- és árnyjáték. A Biblia Szól Egyház
színjátszó körének Karácsonyi elõadása a Golgota
Közösségi Ház Dísztermében. Belépés díjtalan.
A Józsefváros kerületi újság minden kedves
olvasójának ezúton szeretnénk békés boldog
Karácsonyt és Isten áldásaiban gazdag
új esztendõt kívánni.
Cím: 1089 Budapest, Golgota u. 3.
www.bibliaszol.hu
“Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert
született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus,
a Dávid városában.”
Lukács evangéliuma 2:10-11
15
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Ünnepi teendõk – csak férfiaknak
Ne kerteljünk, a Józsefváros újság évek óta diszkriminál. Megírja okosságait „Csak nõknek” címmel, teljesen úgy, mintha
egy háztartásban mi, férfiak elhanyagolható tényezõk lennénk, néma közönség a nõi okosságok, praktikumok csodálatára kitalálva. Mert, ha például kávézaccal javítom fel a szobai
fikusz talaját, ugyan mondja már meg nekem valaki, hogy mitõl nõi dolog ez a dolog?
gy szó, mint száz, kedves
férfitársaim, íme itt kínálja
magát az ünnepekre a férfias
tettek egész ármádiája, vágjuk
ki a rezet, s kuncogjunk, ha a nõi
asszonyságok elragadtatva mesélik egymásnak, hogy ezen az
év végén megtáltosodtak a fiúk.
A karácsonyi - újévi porszívózás kapcsán, mutassunk be
egy mintaszerû, ésszerû takarítási szeánszot, száraz és nedves
portalanítással, a vitrintárgyak
egyenkénti letörülgetésével,
olyan tökéletességgel, hogy
egész évben lehessen hivatkozni rá.
Készítsük be a tüzelõt, pincébõl, sufniból, ha olyan lakásban lakunk. Tisztítsuk átlátszóra a sütõ ablakát, ez látványos
dolog, sokáig lehet hivatkozni
rá. Lefogadom, hogy a réztárgyak egy éve nem találkoztak
Sidollal, ha az ünnepekre- felszólítás nélkül, teljesen önszántunkból, megtisztítanánk a mozsarat, habverõ üstöt, a ház
asszonya ijedten hívná a körzeti orvost, hogy férjurammal valami baj van, - takarít. A fenyõ

E

kiszemelése, hazafuvarozása,
talpba-faragása az igazi megmérettetés terepe.
Szomorú, ha a fenyõ ferde,
vagy inog, ha a díszek között
kell az égõsor megdöglött izzója
után matatni, hiszen a díszítést
mindig a díszkivilágítás felszerelésével kell indítani.
A fenyõt, egyébként a szentestei szerepléséig vödör vízben
tároljuk, akár erkélyrõl, akár
lépcsõházról, akár kamrasarokról van szó, hetekkel késõbb
kezdi hullatni a tûleveleit, mint
azok a társai, amelyeket nejlonhuzattal együtt a sarokba vágunk. Egy darab horgász- damillal szépen fixre rögzíthetõ a
feldíszített karácsonyfa, a kötözõ-damil végét egyetlen szöggel
rögzíthetjük a szekrény tetejéhez- s ettõl feldönthetetlen, s
nem is borul nyakába a gyereknek, vendégnek. Az ünnepi asztal terítésekor is megmutathatjuk oroszlánkörmeinket, névkártyát írhatunk, vagy nyomtathatunk, s ha eddig nem volt
szerepe a karácsonyi csengõnek, az idei karácsonytól le-

Megelõzõ akció

– Ezt a poroltót grátisz adták karácsonyfatûz esetére
gyen. Nem is drága, és a család
férfiembere magához ragadhatja a kezdeményezést, és a csilingelést, amikor „megjön a Jézuska”, elkezdõdik az ajándékok
bontása, vagy éppen asztalhoz
ül a család.
A szilveszteri buli idejére legyen egyértelmû, hogy ki a bandavezér, - természetesen a férfiemberrõl lehet szó, igaz az õ felelõssége, hogy az innivalókat
ne keverjék a társaságban, mindenki maradjon meg annál az
itókánál, amivel elkezdte. Gyufa, gyertya, vagy csillagszóró,
tortarakéta gyújtására csak a
klánvezér kezelésében szerepelhet, aki csak férfiember lehet, és
gondoskodik kabát-elhelyezésé-

rõl, taxi rendelésérõl, a zenegép,
vagy a tévé mûködtetésérõl, a
gyerekek kordában tartásáról.
Az ünnepek utáni teendõk leosztásánál már nem kell annyira
tülekednünk, a Szonda Ipszosz
felmérése szerint ezzel nincs is
gond. Egy-egy törülgetés, elpakolás fontos jelei a férfiember
családfõi szerepének. Ezt
Schoppenhauer, a híres filozófus mondta, az eszeveszett. Ha
ünnepi aktivitásunk visszacsendesedik a megszokott hétköznapira, még világosabbá lesz,
hogy ünnepi teljesítményünk
része volt a közös ünnep tehervállalásainak, s azzal szeretteinknek akartunk örömet szerezni.
H.I.

Gyógyleves másnapra
– Na látja, Szabóné, ez az az eset, amikor szóba se jön a hideg-koszt,
a másnaposság gyógyszere a forró leves, tudták az öregek, hogy miért nevezték korhelylevesnek. A savanykás ízvilág valóságos gyógyszere a gyomornak, higgye el többet ér, mint megannyi szódabikarbóna, meg puffadás elleni tabletta!
– Nálunk, a nagyi már jóelõre el is készítette, ott állt a spájzban,
konyharuhával letakarva, aztán mikor elérkezett a „másnap”, valóságos búcsújárás vette kezdetét, volt aki egyenesen a merõkanálból
szürcsölte az elixírt, ami akkorra már felmelegítve árasztotta az illatokat.
Fél kiló savanyú-káposzta, egy pár füstölt-kolbász, 15 deka füstölt
szalonna, két fej vöröshagyma, egy csokor petrezselyem, egy babérlevél, egy kiskanál fûszerpaprika, egy kis borsikafû, fél citrom leve,
egy kanál cukor, két deci tejföl, egy evõkanál liszt és feketebors a
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hozzávalója. Még azt is elárulom, hogy a Nagyi a káposztához vásárolt egy jó nagy marék csalamádét is, amitõl a leves
finoman csípõs és pikáns lett.
A szeánsz azzal indul, hogy felvagdossa a füstölt szalonnát és kiolvasztja a zsírját, üvegesre párolja benne az apróra
vágott hagymát. A fûszerpaprika betételekor lehúzza a tûzrõl
a fazekat, mert a paprika megégve megkeseredik. Rászedjük
a káposzta-csalamádé keverékét, kicsit átpároljuk s felengedjük vízzel. Beletesszük a borsikát, petrezselymet, babérlevelet, negyedóra rotyogás után beletesszük a karikára felvágott kolbászt, és készre fõzzük, ízesítjük. Ekkor kavarjuk
bele a liszttel sûrített tejfölt, s végül belecsavarjuk a citrom
levét és megszórjuk fekete-borssal. Puha-belû friss kenyér a
velejárója, de sütõben melegített „tegnapi” is megteszi.
A leves után, új emberként lesznek éhesek a kosztosok, de
inni már ne engedje õket!
H.I.

R E C E P T

Fõzzünk, vagy hideget együnk?
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Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

Karácsonyi stollen
z angolszász területek
tradicionális ünnepi
süteménye, mely sokáig eláll, ízletes, s elkészítése sem
jelent gondot egy háziaszszonynak. Egy gazdag gyümölcskenyér ez valójában,
melynek alapja élesztõs tészta, szárított gyümölcsökkel,
mandulával gazdagon. Nem
kell hozzá semmilyen komolyabb konyhai tudás: összeöntjük a jól megválogatott
hozzávalókat, azután megsütjük szép türelmesen, az
eredmény pedig egy nagyon
ízletes, sokáig eltartható
édesség lesz. Még a gyerekeim is fenntartás nélkül lelkendeztek, amikor pár éve
elõször kipróbáltam, pedig
az újdonságokat, fõleg karácsonykor, legyen az bármilyen édesség, mindig gyanakodva fogadják. A süti elõnye, hogy jóval az ünnepek
elõtt elkészíthetõ. Fóliába
csomagolva eláll a hûtõben,
sõt az ízek még jobban öszszeérnek,
intenzívebbek
lesznek. Ajándéknak is tökéletes egy kis karácsonyi díszítéssel.
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Borleves Szentestére
z ünnepek egyik elmaradhatatlan, nagyszerû
fogása, ez a roppant egyszerû
leves. Hátránya, frissen kell
elkészíteni. Ezért maradt ki
mindig az ünnepi menübõl,
de idén szenteste megcsinálom! A bort felforraljuk pár
percre pár szem szegfûszeggel, fahéjjal, egy citrom levével
és feldarabolt héjával, majd le-

A

Karácsonyi libasült
égóta a karácsonyi ünnepek szimbóluma, és a karácsonyi ételek közül a mai
napig az egyik legpompásabb
fogás. A sült liba nem olyan
gazdaságos, mint a pulyka,
hiszen nincs sok hús rajta, de
különleges íze és jelképessége
miatt tökéletes fõszereplõje
egy karácsonyi menünek. Személyenként számoljunk minimum 75 dekagrammal. Egy
átlagos liba 4 fõre elég, így vásároljunk nagyobbat, mint
amire szükségünk van. Egyszerûen fûszeres sóval bedörzsöljük és elõször nagyon ma-
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fedve pihentetjük 5 percig,
hogy kicsit lehûljön. A tojások
sárgáit keverjük ki habosra cukorral, majd egy habverõvel

gas hõmérsékleten sütjük,
majd közepes hõmérsékleten,
kilóként 20-30 percig. Valójában úgy az igazi, ha a hús kissé rózsaszín marad. Húsa kiszárad, ha túl sokáig sütjük!
Sütés után a libát ne tálaljuk
egybõl! Pihentessük
20-30 percig, fólia
vagy fedõ alatt, ezáltal puhul a hús, és
könnyebben lesz szeletelhetõ. A szeletelés
az ünnepi asztalon
történjen, hisz ez az
étkezés csúcspontja.
A lábakat elõször egy
éles késsel levágjuk,
majd a szárnyaktól

keverve lassan adjuk hozzá a
bort. Tegyük vissza a tûzre, s
folyamatosan kevergetve lassan forraljuk, míg a leves kicsit besûrûsödik. Végül szûrjük át és leveses csészékben
tálaljuk. Díszíthetjük mazsolával, pirított mandulával fahéjas sült almával, amit karácsonyi sütemény kiszúró formával még inkább ünnepivé tehetünk.
Kiss Éva

indulva, a mellkasról óvatosan szeleteljük a húst. A sült
liba mellé legalább 2-3 köretet
készítsünk. Savanyúság, saláta vagy kompót illik hozzá
leginkább, de áfonyaszósszal
is fenséges ízû lesz!

Süssünk ehetõ fenyõdíszt!
– Látja Takácsné, karácsony közeledtével mindig orromban érzem a gyerekkori keksz-illatot. Ráadásul ezekbõl a kekszekbõl édesanyám karácsonyfadíszeket formált, s mi
gyerekek nagy élvezettel aggattuk az
ágakra az illatos, felcérnázott figurákat.
– Diktálja Szabóné, lehet, hogy nálunk
nem kerül a fára, de szépen becsomagolva, remek ajándék lesz!
– Készítsen maga köré 30 deka lisztet, 10 deka vajat, 10 deka darált diót, vagy mandulát, 10 deka porcukrot, két citromot
a leve miatt, de elõzõleg reszelje le a héját. Készítsen kristálycukrot is, mert majd ebbe hempergeti a figurákat.
A kristálycukor kivételével mindent gyúrjon egybe, nyújtsa
ki fél centi vékonyságúra, s keressen karácsonyi kiszúró-for-

mákat, fenyõt, csillagot, szánkót, lovacskát, rénszarvast.
Ha nem talál ilyen formákat,
gyúrjon vékony „gilisztákat” a
tésztából, s formáljon belõlük perecet, karikát, nyolcasokat. Forró
sütõben gyorsan megsül, s míg
meleg, hempergesse a kristálycukorba. Úgy csillog majd, mintha
hópelyhekkel lenne tele. Aki igazán
szépet akar alkotni, habzsákból nyomjon
tojásfehérje-habot a figurákra. Pöttyöket,
kontúrvonalakat, virágot, nevek feliratát,
évszámot! Meglátja, egyedi szépségû lesz
a karácsonyfa, olyan, amilyen nincs a
szomszédnak!
H.I.

RECEPT

Fõzzünk, vagy hideget együnk?
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és tanfolyamokkal kapcsolatban
a rendezvényszervezõnél, terem- és sportpályabérléssel
kapcsolatban a parkigazgató-helyettesnél 9.00 – 16.00 óra köTanfolyamok
zött a 333-9501-es telefonszá Tehetséggondozó tanoda
mon, vagy keressék fel honlaVárjuk a 8 év feletti gyerekeket, punkat: www.orczypark.hu
akik kreatívak és képességeiket
Józsefvárosi
szeretnék fejleszteni: SzámításGaléria
technika, angol-, táblajáték oktatás és kézmûves foglalkozások. (1085. Budapest, József krt. 70.)
 Napfény TáncSport Egyesület Telefon: 313-9883
Gyermek és felnõtt társastánc
Karácsonyi
oktatás a kezdõtõl a versenytánkézmûves vásár
cos szintig, továbbá pilates és
december 1-december 23-ig
zumba.
minden nap 9-20 óráig. Várunk
Hobbytánc felnõttek részére.
mindenkit szeretettel.
honlap: www.napfenytanc.hu
 Tánc- Lánc Egyesület
Idén is megrendezésre kerül a
már hagyományosnak tekinthetõ
karácsonyi kézmûves vásár.
Nagy öröm volt látni, hogy a kerület lakói szeretettel fogadták a
kezdeményezést. 2000-tõl a választék bõvítése érdekében a teljes földszintet a vásár rendelkezésére bocsájtottuk erre az idõre.
A visszajelzések azt mutatják,
hogy sikerült olyan színvonalas
Szerdánként 17:30-tól 18:30-ig: és egyedi termékekkel megjelenKreatív Mozgás- Zene- Tánc fog- niük a kézmûveseknek, ami pólalkozás a Tánc-Lánc Egyesület tolhatja a havi rendszerességgel
szervezésében, a foglalkozást megrendezésre kerülõ képzõmûvezeti: Harsányi Ildikó
vészeti kiállítást. A több mint tíz
 Fotótanfolyam
éves tapasztalat megmutatta,
Fotótanfolyami felnõttképzés kez- hogy szükség van az ilyen típusú
dõtõl a profi szintig. Idõpontok: meleg, családias, közvetlen em2011. január 17-én, 18-án és 20- beri kapcsolaton alapuló vásáán, 18.30 – 21.00 óra között
rokra is. A személyes kapcsolat,
 Anonim Alkoholisták
a nagy mennyiségû információ
Közössége
segít vásárlóinknak, az ajándék
Mindenki számára nyitott gyûlé- kiválasztásában, hogy az valósek vasárnaponként 11.00– ban személyes és hasznos lehes12.00 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 sen. Vásárlóink és kézmûveseink
17.30–21.30 óra között.
hûségesen járnak vissza évek
18 éven felüliek kérhetik felvéte- óta. Igazi emberi kapcsolatok
lüket a csoportba.
alakultak ki a tizenkét év alatt.
A foglalkozást Nagy Márton  Januártól hétfõnként egy órás
pszichoterapeuta vezeti. További ingyenes múzeumpedagógia, a
VIII. kerületi iskolák jelentkezéinformáció és jelentkezés:
nagy.marton2@chello.hu vagy sét várjuk 10-16 óra között. Elõzetes bejelentkezés szükséges
telefonon: (1) 314 5944
(ludwiginzert@ludwigmuseum.h
Elérhetõségek:
Érdeklõdni lehet a programokkal u, Tel.: 555-3479).
Mûanyag játékterû teniszpálya
bérelhetõ, 1.800 Ft/óra összegért.
A KRESZ Park használata ingyenes!

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!
 Erdei futópálya
Örömmel értesítjük Önöket,
hogy az Orczy Futópálya újra
nyitott, kibõvítve, új nyomvonalra átépítve várja sportkedvelõ látogatóinkat.
 Labdarúgás
Internationale CDF – utánpótlás
labdarúgás
Edzések: hétfõ – szerda –
16.00–18.00 óra között és
szombaton – 9.00–12.00 óra
között
Az edzéseket Pindák László vezeti
 Infracsata
Stratégiai csapatjáték. Lehetõség arra, hogy egy csapatban
barátaiddal küzdjél mások ellen.
Mindezt szabad levegõn, természetes környezetben.
 Fitness
Sportolási lehetõség családias
hangulatban minden nap a Herkules Klubban. Szolárium – infra
szauna – büfé. További részletek: www.herkulesklub.hu
Mûfüves labdarúgó-pálya korlátozott idõpontokban bérelhetõ
9.000 Ft/óra összegért villanyvilágítással.
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 Hétfõnként LudwigInzert Klub
– minden korosztálynak 16-18
óra között. Szeretettel várjuk Önt
és kedves ismerõseit egy csésze
forró teára. A közös teázás élményét tárlatvezetés és a kortárs
mûvészetrõl szóló kötetlen beszélgetés kíséri. A részvétel ingyenes. Elõzetes bejelentkezés
nem szükséges.
 Társasházak Lakóközösségeinek Érdekvédelmi Szervezetének tanácsadásai (KEKEC) társasházakkal kapcsolatos ügyekben januártól minden kedden
16-18 óráig, vezetõ tanácsadók:
Mozsár Endréné (Alizka) és
Galler Gábor.
 Hatha Jóga – 75% gyakorlat,
25% elmélet. A hindu csakrarendszer, fiziológiai, pszichológiai, energetikai, tudati összefüggései. Több évre rendezett,
nyomtatott tananyag, CD-k. Az
elsõ alkalom ingyenes. Kezdõ
csoportok hétfõnként 19 órától,
csütörtökönként délelõtt 10 órától és délután 18 órától december 21-ig, folytatás januárban
www.yoga.atw.hu
 Menõ Manó zenés-tornás
foglalkozás 1-4 éves gyerekeknek, dalokkal, mondókákkal,
hangszerekkel szerdánként 9.15;
10.05; 11 óra. Elõzetes bejelentkezés a 06/70-948-4604-es telefonszámon, december 15-ig,
folytatás januárban
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, december 16ig, folytatás januárban.
www.helendoron.hu
 Január 8-án 15 órakor Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub
új évi zenés klubdélutánja. Klubvezetõ: Harcz (Nyári) Margó.

SZABADIDÕ

Adventi bábelõadások a Józsefvárosi Galériában
kekkel. A bábjátékos
Bartha Tónit és bábját
sokan ismerik, és elismerik, most viszont a
VIII. kerületi gyermekek élvezhették játékát.
Az Orczy-park munkatársai örömmel vették
tudomásul, hogy jelentõs érdeklõdés kísérte
az elõadásokat, volt
olyan osztály, amely
több alkalommal is
részt vett a bábelõadáson.
A négy bábjáték Advent idõszakához
igazodott, érzékeltetve az ünnep közeledtét, és a karácsonyi készülõdés hangulatát- mondta el Kiss Mónika az Orczy-park kulturális munkatársa.

Jancsi külseje: markánsan elõre ugró állú,
kis, kipödrött bajuszú, esetleg bajusztalan sihedermaszk. Kosztümje egydíszû,
kaftánszerû kabát. Kelléke: bot, fakanál,
palacsintasütõ, vagy bármely más koppanást okozó, verekedõ szerszám…”

z év utolsó hónapjában, decemberben, minden pénteken bábelõadás
várta a kerületi gyerekeket a Józsefvárosi
Galériában, az Orczy-park szervezésében.
A jegyeket érdemes volt már elõre lefoglalni, mert Paprika Jancsi érdekes és Ki is Paprika Jancsi?
humoros kalandjaira, minden alkalom- „Paprika Jancsi népi eredetû hõs, akinek
mal megtelt a terem mosolygó gyerme- a nép lelkét kell megszólaltatnia. Paprika

A

Zöldövezet-program, a közösség bevonásával
z Ökotárs Alapítvány a MOL-lal
együttmûködve, 2010 nyarán kétfordulós pályázatot hirdetett meg civil
szervezetek számára közparkok, pihenõparkok fejlesztésére, közösségi funkciójú
zöld területek létesítésére, vonzerejük növelésére.
Az Ezüst Delfin Egyesület, mely az Orczy-park munkáját segíti, sikerrel vette az
elsõ pályázati fordulót. A második fordulóra benyújtandó projekt célja az Orczypark egyik részletének megújítása, az
összegyûjtött ötletek nyomán, egy új közösségi tér megvalósítása.

A

A projektfejlesztés a lakosság bevonásával történik. A pályázónak az érintett
helyi közösséggel együtt, közösségi akció
keretében, környezetbarát módszerekkel
kell elkészítenie egy fejlesztési tervet. Ez
az Orczy-parkban egy olyan kisebb, lehatárolt zöldterület fejlesztésére irányul,
mely alkalmas a közösségi együttlétre.
Habár az Orczy-park sokat fejlõdött az
elmúlt idõszakban (példa erre a nemrég
megnyílt Kalandpark), a fejlõdési folyamat nem állhat meg!
Kérjük, hogy ötleteikkel segítsék a tervezési folyamatot!

Vegyen részt az Orczy-park közösségi tervezésében!
Ossza meg velünk javaslatait, ötleteit a park kreatív fejlesztésére vonatkozóan!
Járuljon hozzá, egy több száz éves múlttal rendelkezõ park, legújabb közösségi terének
megvalósításához!
Ötleteiket a következõ elérhetõségeken várjuk: info@orczypark.hu; +36 -30/ 502-31-85
(Gebhardt András)
Jutassa el javaslatait az Orczy-park fõépületének portáján elhelyezett ötletládába, vagy
vegyen részt 2011. január 4-én 10:00 – 16:00 óráig tartó fogadónapon, ahol személyesen is
várjuk javaslatait.
Látogassanak el a projekt facebook oldalára (Közösségi tervezés – Orczy-park)
Köszönjük az együttmûködésüket!

A DélUtán, az Idõs Emberek
Telefonszolgálata önkéntes
segítõket keres, akik vállalják
a következõ képzést.
Az ügyelõi munka havi néhány óra nem fizetet elfoglaltság. Jelentkezés február 28ig: +36 30 400 9899 vagy
info@delutan.hu
Nyugdíjasoknak INGYENES
SZÁMÍTÓGÉPES ALAPOKTATÁST TART A DélUtán az idõsek lelki-segély szolgálata. Jelentkezés a +3630 377 9030as mobilszámon
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XVII. Betlehemi Jászol kiállítás
2010. december 8. - 2011. január 2.

A tárlat alkalmával bemutatásra kerülõ
alkotások Jézus születéséhez kapcsolódnak: a betlehemi jelenetet ábrázolják, illetve felelevenítik a betlehemezés hagyományát.
A Magyar Kézmûvességért Alapítvány
által kiírt pályázatra idén is különbözõ
mûvészeti ágak képviselõi jelentkeztek:
mûvészi kézmûvesek, népmûvészek,
képzõ- és iparmûvészek, amatõrök egyaránt, és a kiállítók között minden évben
örömmel találkozhatunk határon túli magyar alkotókkal is. A pályázók között hivatásos alkotók, Népi Iparmûvészek, A
Népmûvészet Mestere címmel rendelkezõ kézmûvesek; az amatõrök között óvodások, diákok, óvónõk, pedagógusok, fogyatékkal élõ emberek, nyugdíjasok és
olyan új alkotók is bemutatkoznak, akik a
felhívást olvasva kezdtek betlehem-készítésbe. Évrõl évre megnyugtató látni, hogy
az érdeklõdés nem csökken, a résztvevõk
száma minden évben nõ.

Varázslatos opera
Hatalmas érdeklõdés övezi az Operaház gyerekeknek
szervezett programsorozatát, a Varázslatos operát.
Az õszi rendezvényeket látogató kisiskolások közül néhányan rajzokkal
örökítették meg élményeiket. A budapesti Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium alsós diákjai küldték
be a Varázslatos opera szervezõinek azokat a rajzokat, amelyeken az Operaházban tett zenés délelõttöt örökítették meg.
A gyerekek elmondásuk szerint az Operaházat mesevilágnak látják, az Ybl-palotát valóságos palotának, az operaénekesnõket királynõknek. A Varázslatos opera
célja éppen az, hogy a legfiatalabb generációkat játékos formában vonják be az
opera világába, és megszerettessék velük
a klasszikus zenét, a dalszínház hangula20

tát. A program a Székely Bertalan teremben kezdõdik, ahol a gyerekek a hangszerekkel, a zenészekkel és az énekesekkel
ismerkedhetnek meg. Ezután végignézhetik az dalszínház legszebb termeit, miközben érdekes történeteket hallhatnak
az épületrõl.
A Varázslatos opera idei programjaira
minden jegy elkelt, a 2011-es idõpontokra
(január 9,17; február 12., 26 ; március12.,
április 11.,30. május 9.,28.) jegyek még
korlátozott számban kaphatók.

valamelyik karácsonyi vásárra. Nekem
azért marad a magam két kedvenc terméke, mégpedig a forralt bor és a „tökipompos”. Azt hiszem ebben sokan
egyetértünk…..
(ij)

Fõúri öltözetek
az Esterházy-kincstárból
2010. december 21 - 2011. szeptember 4.

Csillogó- villógó
karácsonyi vásárok
Az idei karácsonyi vásárokat bejárva, egy
dolgot azonnal megállapítottam: a kínálja
évrõl évre nagyjából mindig ugyanaz. A
legtöbb helyen gyertyákat, apró dísztárgyakat, bögréket, mécsestartókat talál-

A leggazdagabb magyar fõúri kincsgyûjtemény, az Esterházy-kincstár több mint
300 magyar, nyugat-európai és keleti remekmûvet foglal magába. A kincstár részét képezik a pompás textíliák, férfi és
nõi fõúri viseletek, lakástextíliák, kárpitok, terítõk, paplanok, ágytakarók, valamint európai és török dísz-lófelszerelések, dísznyergek, ló- és nyeregtakarók,
tegezek. Ezen belül ritkaság a 16–17. századi magyar viseletet reprezentáló, 21 darabos öltözék-együttes, amelyhez fogható
kosztümsorozat Közép-Európában ezen
kívül nem maradt fenn. Páratlan anyagi
értékén túl, mint teljes fõúri gyûjtemény
is egyedülálló a magyar mûvelõdéstörténetben. Az Iparmûvészeti Múzeum
most arra vállalkozik, hogy elsõ alkalommal teljes egészében a nagyközönség elé
tárja ezt a rendkívül jelentõs textilgyûjteményt.

tam, na meg hasznos téli ruhadarabokat,
sapkát sálat és kesztyût. A kellemes esti
séta során jól megéheztem, nem is csoda,
hiszen a belvárosi terekre masszív sült
kolbász, kenyér lángos más néven tökipompos illatfelhõje telepedett. Szóval
ételbõl nincs hiány, forralt bort pedig
szinte mindenhol mérnek.
A Liszt Ferenc téren a bioszappanok,
színes bögrék és festett mécsestartók mellett számos, ajándéktárgyat találtunk:
visszapillantó tükörre akasztható plüss
dobókockát, angyalkákat, keleties jellegû
szobrocskákat. A Vörösmarty téren ennél
lényegesen nagyobb a választék, láthatóan ez inkább
Tisztelt Látogatók!
a külföldieknek szól, csakúgy mint a méregdrága frisKönyvtárunkban az ünnep elõtti
sensültek, és a néptánc elõutolsó kölcsönzési nap:
adás. Bögrébõl, gyertyából,
december 23. (csütörtök) 8-12 óra!
mécsestartóból itt sincs hiány, szinte minden kézzel
2011-ben
festett, egyedinek tûnõ dajanuár 3-án (hétfõn) 12-16 óra
rab. A tér amúgy gyönyörû,
között
hatalmas karácsonyfa, díszvárjuk ismét régi és új
kivilágítás, igazi karácsonyi
olvasóinkat!
hangulat várja a járókelõket
Békés ünnepeket kívánunk!
és a Budapestre látogató turistákat.
Vasas Központi Könyvtár
Ha másért nem is, a hanAlapítvány
gulatért mindenképpen ér1086 Budapest, Magdolna u. 5-7.
demes kilátogatni idén is
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Karácsony a rászoruló gyerekekért
Egésznapos
jótékonysági
program várta a rászoruló
gyermekeket a VIII. kerületi
Önkormányzat, a Bárka Színház és a MINYATA Egyesület összefogásának köszönhetõen.
özeledik a karácsony. Már
érezzük a frissen vágott
fenyõ illatát, a zserbó és bejgli
ízét, és azon gondolkodunk,
vajon mi lesz idén az ünnepi fa
alatt. De vajon eszünkbe jutnak-e azok a rossz körülmények között élõ gyerekek, akik
mindebbõl semmit nem éreznek, csak vágyakoznak?
Józsefváros Önkormányzata,
a Bárka Színház és a MINYA-

K

TA Egyesület idén is tett ezekért a gyerekekért. Kisebb és
nagyobb cégeket keresett meg,
hogy adakozzanak, illetve a
Bárkára érkezõ közönséget
kérte meg, hozza el megunt játékait. Az eredmény: fenyõfák,
sok-sok finomság, és több kosárra való játék.
Az összegyûlt felajánlásokból készült, gondosan összeválogatott csomagokat december 19-én adták át a szervezõk
és a Bárka mûvészei hatvan
rászoruló gyermeknek. A gyerekek 10-13 óráig kézmûves
foglalkozás keretében karácsonyfadíszeket készítettek,
amik azon nyomban néhány
lucfenyõre fel is kerültek. A fá-

kat az otthonmaradt rászoruló
családoknak szállították el. A
foglalkozás után a gyerekcsapat látványos, zenés színházi
élménnyel lett gazdagabb,

ugyanis a Bárka Színház új
elõadását, a Párkák c. meseoperát nézhették meg. Reméljük, ez a nap emlékezetes marad a számukra.

MESEOPERA A BÁRKA SZÍNHÁZBAN
Szabó Borbála - Dinyés Dániel: PÁRKÁK
Meseopera két felvonásban gyerekeknek, szülõknek és nagyszülõknek, tehát mindenkinek
"...Az nagyon jó lenne, ha ennek a meseoperának a végén a gyerekek úgy jönnének ki, hogy a komolyzene, az igazából
nem olyan bonyolult dolog. Játszom egy
rock zenekarban, és ott a zenészek úgy beszélnek a komolyzenérõl, hogy „szomorúzene”. Hogy voltunk egy „szomorúzenei”
koncerten. Ezt én nagyon nem így gondolom. Az lenne jó, ha azok a gyerekek, akik
itt jártak, megértenék, meghallanák, hogy
a dallam az operában személyiséget mutat

meg, hogy a jellem, az hallható a dallamból, meg a vita, amiben kitörünk, az is
hallható a dallamból, hogy az érzés, ami
engem átjár, az visszatér két jelenet múlva,
amikor ugyanaz a konfliktus megint megjelenik. Hogy ezeket majd felismerik, és
lesz „aha-élményük”. Mert a zenét meg lehet érteni." – Göttinger Pál

rea, Telekes Péter, Réti Adrienn, Kardos
Róber, Ilyés Róbert, Gados Béla, Kálid Artúr és a zenekar. Díszlet: Csík György. Jelmez: Kovalcsik Anikó Karmester: Dinyés
Dániel és Cser Ádám Rendezõasszisztens:
Ivánovics Beatrix. Mozgás: Katona Gábor.
Rendezõ: Göttinger Pál
Õsbemutató: 2010. december 17.
További elõadások: decemberi 26. 18 óra,
Játszák: Seress Zoltán, Szorcsik Kriszta, december 30. 18 óra.
Varjú Olga, Varga Anikó, Spolarics And- január 7. péntek, 18 óra, január 16. vasárnap, 18 óra, január 23. vasárnap, 15 óra,
www.barka.hu
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RÖVIDZÁRLAT
Magyarok cselekedetei
Karátok közt
(A sorozat mellékhatásairól olvassa el a tájékoztatót, vagy kérdezze
meg orvosát vagy gyógyszerészét)
elmérések tanúsága szerint, esténként hárommillió nézõ
épül, nevelõdik, szórakozik a „Karátok közt” éppen
aktuális, azaz hatvanhárommilliomodik folytatásának képsorain. A népszerûség érthetõ, hiszen akárhány folytatást hagy
ki a nézõ, a regény érthetõ és felfogható marad, szemben
azokkal, akik mindegyiket végignézik, s mégse értenek meg
semmit. Mert, úgy-e, adva van egy ház, ahol mindenki mindenkit átver, mindenki mindent szanaszét pletykál, mindenki mindenkit magára ránt, illetve meghúz, aztán lelkiismeretfurdalástól gyötörve még továbbiakat fektet gerincre. A díszlet és a kosztümök, jajvörösben, lavór-kékben és rohamsisakzöldben pompáznak, híven a trendihez, ami e színeket diktálja óvodába, plázába, plakátra és tévésorozatba, had szokja
a filinget az emberfia. Adva egy gebines presso is, ami az
agóra szerepében helyszíne a kávézásnak, megcsalásnak,
légyottnak és verekedésnek. Van egy klasszikus, proletkult
konyha is, olyan förtelmes kakabarna, vörös és sárga csempékkel, hogy Hábetlerék is zokogva kérnék a beszerzési
címet a Rozsdatemetõbõl. E falon pompásan üzen a hímzett
faliszõnyeg, mármint, hogy „Az asszony verve jó!”. A forgatókönyv elegye a Pöttyös Panni, Amit a nagylánynak
tudni kell, és Válságkezelés hetero-szekszuálisoknak legjobb
fejezeteibõl, amibe fõbelövés mellett, a kávéba csempészett
mosópor is belefér. A ház összekeveredett lakói közt összeverekedõk is vannak, miközben már senki nem tudja, hogy
kinek a kicsodája, s az állami gondozástól a mágnás
életérzésig minden emberközelbe vagyon lerángatva.
Most éppen ott tartunk, hogy Veruska babáján elfésülte a
copfot a galád Robi, amiért lakolnia kell, a takarító nagyapát
a spejzba zárják, aki a szabadítót, közutálatnak örvendõ, de
angyalnak eltávozott s idõnként visszatérõ volt nejétõl várja.
A fõhõsök pedig késsel, pisztollyal, bunkóval és szerelemmel
dokumentálják lángoló szerelmüket volt kollégiumi társaik
és testvéreik ellen.
És mi volna még, ha az egész, nem „karátok közt” játszódna?
H.I.

F

Vásárlási láz

VICC-MUSTRA
A férj lekési a repülõt, s
együtt vacsorázik otthon a feleségével. Megcsörren a telefon, a férj elõzékenyen felkapja, majd szó nélkül leteszi.
– Ki volt az?- kérdi izgatottan a felesége.
– Valami hülye környezetvédõ. Azt kérdezte: Tiszta-e
végre a levegõ?
************
Mit mondott apád - kisfiam, amikor lezuhant a lépcsõrõl?
– A csúnya szavakat kihagyjam?
– Természetesen!
– Semmit!
************
– Üdvözlöm! Hogy hívják?
– Kovács Gültem!
– Ne haragudjon, nem értem! Miféle név az, hogy
Gültem?
– Mikor megszülettem,
anyukám azt mondta: Legyengültem. Apám erre azt
mondta: Jó, legyen!

A gondolatok
vámmentesek
Csak hívõ emberbõl válhat
hitetlen. Meggyõzõdés nélkül nincs kiábrándulás.
Az egység többes száma a kétség.
Bölcsességeket nagyon könynyû kitalálni. Az ember egyszerûen leírja az ellenkezõjét
annak, amit tesz.
Ezt a levest egy hajszál választja el a tökéletestõl.
Civilizált ember nem fekszik
le aznap, amikor felkelt.
A csapatmunka az, amikor sokan csinálják azt, amit mondok.
A mai nap, az a holnap, amitõl tegnap aggódtál.
Az élet olyan, mint amikor hegedûszólót játszol a közönség
elõtt, s menet közben jössz rá,
hogy melyik kezedben kell tartsad a vonót.

– Jenõ , te megõrültél, elhoztad az eladó kisasszonyt is?
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Uram, ne vigy engem a kísértésbe, oda találok én magam is.

************
Én annak idején nem feküdtem le a feleségemmel, míg
meg nem tartottuk az esküvõt! És te?
– Várj, had gondolkozzam
kicsit! Hogy is hívják?
************
– Anyu! Igaz, hogy a Jóisten
teszi az ételt az asztalunkra?
– Igaz kicsi fiam!
– És igaz, hogy a Jézuska
hozza a karácsonyi ajándékokat?
– Igaz, kincsem!
– És az is igaz, hogy engem
a gólya hozott?
– Igen, kicsim!
– Akkor mond meg, mire jó
a családban az apu?
************
– Doktor úr kérem, segítsen
rajtam! Szörnyû hasmenésem
van!
– Citrommal próbálkozott
már?
– Persze doktor úr! De valahányszor kiveszem, mindig
és újra elindul.!

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
Fogsorjavítás, készítés, alábélelés, gyorsan, precízen, rászorultaknak háznál is. Vécsei Julianna
06-20-230-3547, 06-1-789-2859
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
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! Társasházkezelés, 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
Villanyszerelés,
fürdõkádbeli
áramütés megakadályozásának
szerelése, továbbá minden lakásvillany-hibajavítás, villanyfû-

Mai mágus királyok a jászolnál

tés, bojlerfûtés, stb. felújítása.
06-70-259-0089, 337-0338. Érdemes megõrizni.
Társasházak és Lakásszövetkezetek teljes körû kezelése,
24 órás elérhetõség. Tel.: 0620-219-6255, 06-20-984-1149,
aranyanker@citromail.hu
Kezdõ és haladó bridzstanfolyamok a belvárosban. Indulás: 2011.
január 17-ével kezdõdõ héten.
w w w. b r i d z s a k a d e m i a . h u ,
bridzs@bridzsakademia.hu, 0630-9315-922, 06-1-209-5243
Óra, divatékszer, ajándéküzlet,
a Vajda Péter u. 9. fsz. 4.sz.
alatt. Óra javítás,- eladás,
Swarovsky ékszer, és nemesacél ékszer, bizsu és ajándék.
Várjuk kedves vásárlóinkat hétfõtõl péntekig 9-18-ig, szombaton 9-13-ig.
Dugulás elhárítás, lefolyótisztítása, vízszerelés WC tartály, mosdó, csapok, csövek, javítása,
cseréje. Tel.: 06-30-941-7276
A Bókay János Humán
Kéttannyelvû Szakközépiskola
szeretettel várja az érdeklõdõket a VIII. kerület általános és
középiskoláiból, akik szeretnék
kipróbálni a falmászás és az
íjászat élményét (8–20 éves
korig). Az iskolák a következõ
e-mail címen érdeklõdhetnek:
bokay@bokay.sulinet.hu

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

VÍZSZINTES: 1. „Üdvözlégy Fenség!/ Fény Atyánktól/ földre
szállt szent,/ Fény Fia!” Ez Moldvay József /1941-2007/ versébõl a
befejezõ rész elsõ négy sora. A folytatás kezdete. 13. Kezdõdik az
estély! 14. Város a Francia-Riviérán. 15. Eaton …; Radnóti Miklós álneve vezetékneve betûibõl. 16. Fû és cigaretta mértéke! 18. Tér, mezõ az anatómiában. 19. Ötórai ital. 20. A dél-tiroli Bolzano névváltozata. 22. Füzet, régi szóval. 24. Nigériai néptörzs. 26. Õsi vár és patak Felsõ-Csernátonnál /Erdély/. 27. Azonos zenei hangok. 29. Sziget az Ír-tengerben. 31. Rövidítés aláírások után. 32. Col … /!fával”/;
a hegedûvonó hátával való megszólaltatás. 35. Valamennyi szóban
forgó személyé. 37. A versidézet folytatásának második sora. 38.
Dermesztõen hideg, jeges. 39. … Calvino; az Eleink címû regényciklus írója. 41. Mennybolt. 42. A Move utódzenekara. 44. Az ezüst
/argentum/ vegyjele. 45. Lop …; nagy kínai tó. 47. Íjból kilõtt veszszõ. 49. Kötetlen. 52. Kis Ibolya. 54. Barnásvörös, élénk szín. 55. Egzotikus indonéziai sziget. 57. A radon-koncentráció mértékegysége
/pl. oldatban/. 58. Gyógyászati eszköz. 60. Összegörnyedve megbújik. 62. Üres pad!
FÜGGÕLEGES: 1. Catullus szerelme. 2. Belátásból fakadó érv.
3. New Haven egyeteme. 4. Dátumrag. 5. Lett hírügynökség. 6. Igazgató, tréfásan. 7. USA-beli újságíró, ûrkutató /James/ /OBERG/. 8.
Hajóépítéshez használatos keményfa. 9. Telesport, röv. 11. A Duna
165 km-es mellékfolyója Németországban. 12. Diplomások neve
elõtti röv. 17. Bomlási termékeket tartalmazó víz, régies szóval. 21.
Anyagot durván megmunkál. 23. Szoprán szerep Mozart A pásztorkirály címû operájában. 25. Az i.e. 1. században kihalt itáliai nép tagja. 28. Arthur Schnitzler drámája. 30. Materiális. 33. Most és még egy
ideig. 34. Keletnémet! 35. Toi et …; Géraldy versciklusa. 36. Névtelen. 37. Terjedelmes. 38. A versidézet folytatásának harmadik és negyedik sora. 40. … Lee; amerikai popénekesnõ. 43. Annak aljához.
46. Zsiráfféle kérõdzõ. 48. Láncfonalat erõsít. 50. De, pedig, hanem
németül. 51. Dunakeszi ménesérõl ismert városrésze. 53. Banska …;
szlovákiai bányaváros. 56. Após. 59. Így kezdõdik a zümmögés! 60.
Félhold! 61. Humoros részlet!
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség
címére (1082 Harminckettesek tere 2.)
Beküldési határidõ: 2011.01. 21.
November 16-ai rejtvényünk megfejtése: Ezek a szalmafényû,/ törtszárú délutánok/ úgy borulnak a tájra,/ mint nagy, sárga virágok.
Nyerteseink: Kálmán Ádámné, Lendvári Ilona, Sike József.
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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ÜNNEPEK
A Nagyvárad téri Református Egyházközség
karácsonyi ünnepkörének alkalmai
december. 20. hétfõ 18 óra Adventi evangélizáció
december. 21. kedd 18 óra Adventi evangélizáció
december. 22. szerda 18 óra Adventi evangélizáció
december. 23. csütörtök 18 óra Adventi evangélizáció
december. 24. péntek 15,00 Szentesti istentisztelet
december. 25. szombat 10 óra Karácsonyi istentisztelet – úrvacsora
december. 26. vasárnap 10 óra Karácsonyi istentisztelet – úrvacsora
december. 31. péntek 18 óra Hálaadó istentisztelet
december. 31. péntek 20 óra Gyülekezeti Szilveszter
2011. január 2. vasárnap 10 óra Istentisztelet

Békés, Boldog
Karácsonyi Ünnepet
és
Sikeres Új Esztendõt
Kíván minden kedves olvasójának
a Józsefváros újság szerkesztõsége
A Horváth Mihály téri Szent József plébánia
karácsonyi programjai:
 december 24. péntek délután 3 óra: Isten Irgalmasság imája: a
gyermek Jézus köszöntése.
 december 24. péntek éjjel fél 12 óra: Lakatos István és Lakatos
Vivien: karácsonyi éji harmonika és hegedû meditáció.
 december 25. szombati szentmisék rendje: reggel 9 és fél 12.
Délután 3 óra: Isteni Irgalmasság imája és hajléktalan szentmise, esti mise 6 órakor.
 december 25 szombat déli fél 12 óra: Gounould: C-dur mise.
Karácsony motetták. A Bárdos Lajos vegyeskar énekli.
Karvezetõ: Somorjai Nóra
 december 26. vasárnap: miserend mint Karácsony ünnepén.
E napon este 6 órakor nyitjuk meg Családok éve 2011. ünnepi
sorozatot.
 december 31. péntek: délután 3 óra: ima az Isteni Irgalmassághoz este 6 óra évvégi hálaadás szentmise keretében.

Felhívás
B

udapest Fõváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának a Józsefvárosban
adományozható kitüntetésekrõl szóló 11/2006 (III.10) sz.
önk. rendelete értelmében minden évben
„Józsefvárosi
Aranykoszorú” szakmai kitüntetés adományozható a Józsefváros területén minimum 10
éve kiemelkedõ iparos, kereskedõ, vállalkozó és gazdasági
tevékenységet végzõ magyar
magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel
nem rendelkezõ más szervek
részére, akiknek nincs helyi
adótartozása, illetve az Önkormányzat felé bármilyen más
jellegû tartozása, nincs általános köztartozása és tevékenységüket magas színvonalon, a
lakosság megelégedésére végzik. A kitüntetettek száma
évente ötnél több nem lehet.
A díjjal emlékplakett adományozása jár.

A díj adományozását kezdeményezheti a polgármester, alpolgármester, a jegyzõ, az aljegyzõ, képviselõ, képviselõi
csoport és bármely józsefvárosi
állampolgár, kerületi társadalmi és civil szervezet, a fõvárosi
gazdasági kamarák és azok helyi szervezete.
A kitüntetettekre vonatkozó
javaslatot az Önkormányzat 5
tagú eseti zsûrijének véleménye alapján a Polgármester terjeszti döntésre a Képviselõ-testület elé.
Kérjük, hogy Ön is szíveskedjen javaslatot tenni a 2011.
évi kitüntetettek személyére.
A javaslatát postán, e-mail levélben, vagy személyesen az
alábbi címre kell eljuttatni 2011.
január 20-ig:
Budapest Fõváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal, Hatósági Ügyosztály, Általános Igazgatási Iroda, 1082 Budapest, Baross utca 63-67 sz. II. emelet
210-es szoba, igazgatas@jozsefvaros.hu
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