A V I I I . K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z AT I N G Y E N E S L A P J A
X V I I I . é v fo l ya m 4 . s z á m I 2 0 1 0 . m á r c i u s 9 . I M e g j e l e n i k : k é t h e t e n t e

VÁ

LA

Tavaszi nagytakarítás

33
SZ

TÁ

S

BERUHÁZÁS

Újabb hat panelház újul meg
önkormányzati támogatásból
86,6 millió forint támogatást biztosít a Józsefvárosi Önkormányzat 6 józsefvárosi panelház energiatakarékos
korszerûsítése, felújítása céljából. Összesen 220 db panellakást érint a beruházás.
ámogatási szándékáról
már 2008. szeptemberében biztosította a képviselõ-testület az érintett lakóközösségeket, de a beruházás
megkezdéshez szükséges állami támogatásról szóló minisz-

T

teri döntésre több mint két
évig kellett várnia a lakóknak.
Most, hogy a miniszteri döntés is megszületett, a támogatási szerzõdést hamarosan aláírja Kocsis Máté polgármester
a lakóközösségekkel.

Az önkormányzati és az állami támogatás mellé a hat ház
vállalta a beruházáshoz szükséges 112 millió forintos önerõt. Így összesen 285 milliós
forint értékû energetikai korszerûsítési beruházás kezdõdhet hamarosan az épületekben.
Józsefváros Önkormányzata
2006. óta támogatja a panelházak energetikai korszerûsítését eredményezõ felújításokat.
2006-ban 28 millió forintos önkormányzati támogatásból valósult meg a Baross u.111/A111/B épület felújítása. 2008-

Az önkormányzati
támogatásban részesülõ
panelházak:
1. Baross utca 113.
2. Baross utca 113/a
3. Baross utca 115.
4. Baross utca 117.
5. Baross utca 119.
6. Losonci tér 2.
ban 162 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást szavazott meg a testület a panelházak felújítására, ennek keretében valósult meg a Szigony
utca 2a. és a Tömõ u. 48-54. felújítása.
2009. decemberében 176,5
millió forint vissza nem téritendõ támogatást biztosított
az önkormányzat a lakóközösségeknek, összesen 8 panelháznak. Ezek a panelházak
(Baross u. 101-101/A, Baross
u. 103, Baross u. 103/A., Baross u. 103/B, Baross u. 111.,
Losonci tér 3., Losonci tér 4.,
Szigony u. 2/B) még a minisztérium döntésére várnak ahhoz, hogy megkezdhessék az
összesen 1,2 milliárd forint értékû felújítást.

Végéhez közeledik a Hérosz házak garanciális javíttatása
Minimális az a javítási munka, amit garanciális körben
még el kell végeznie a kivitelezõnek a Hérosz házakon –
áll a képviselõ-testület által február 17-én tárgyalt jelentésben. A Corvin Sétány Program területérõl kiköltöztetett lakók részére megvásárolt önkormányzati bérházakba (Práter u. 30-32., Vajdahunyad u. 23. , Magdolna u. 53.,
Orczy út 31. , József u. 47.) 2008-ban költöztek a lakók.
Gyakorlatilag onnantól kezdve érkeztek vélt és valós kivitelezési hibákra vonatkozó bejelentések az önkormányzathoz, melynek hatására 2008 novemberében a
képviselõ-testület vizsgálóbizottságot állított fel.
vizsgálóbizottságot
Soós György (FideszKDNP) kezdeményezésére 2008. november 26-án
hozta létre a képviselõ-testület,
annak érdekében, hogy kivizsgálja a lakossági panaszokat az
öt újépítésû önkormányzati
bérháznál. A lakók beázásokra,
vízvezetési problémákra, a fûtés szabályozhatatlanságára, a
nyílászárókra és a liftek üzemelési problémáikra panaszkodtak. A problémák összesen
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171 lakást érintenek, amelyeket
2005-2007 között épített a Hérosz Kft.
A vizsgálóbizottság megalakulását követõen, szervezettebb formában folyamatos
egyeztetések mellett sikerült
összegezni a kivitelezési hibákat. A Rév8 és a JVK munkatársai rendszeresen egyeztettek a
kivitelezõvel, a lakókkal, a közös képviselõkkel. A személyes
szemlék során összesen 1096
mûszaki hibát tártak fel, ame-

lyekrõl a kivitelezõt értesítették
és kötelezték a garanciális hibák javítására. Ezek többnyire
az épületmozgás okozta elváltozások, anyaghibák és üzemeltetési, kivitelezési problémák.
Az önkormányzat közremûködésének köszönhetõen, a ki-

vitelezõ felgyorsította a garanciális javításokat az épületeken. A friss jelentés szerint
már csak minimális garanciális
hibát tartanak nyilván, melyeket az idõjárás függvényében
az elkövetkezõ hetekben ki is
javítanak.

ÖNKORMÁNYZAT

Drog STOP a Kálvária tér és környékén!
eldugottabb helyeken lévõ,
úgynevezett „belövõ helyeket”
is felderíteni, és kitakarítani.

Cél: a fiatalok
megmentése

Mint arról a Józsefváros újság is többször beszámolt a
Kálvária tér és környékén élõk idegeit naponta borzolják
a szerteszét eldobott injekciós tûk. A tûket „belövéshez”
használják a drogosok, akik többnyire a Kálvária tér 5.
szám alatt mûködõ tûcsere program kliensei. Az elmúlt
években csendes beletörõdés jellemezte mind a lakosokat, mind az önkormányzatot, nem tehetett senki mást,
maximum orra alatt morogva felszedte a használt injekciós tût. Azonban most az önkormányzat tetõ alá hozott egy
megállapodást, amellyel a remények szerint a problémákat nem a szõnyeg alá, hanem „elsöprik”...

J

anuár 19-én hívta egy asztalhoz Kocsis Máté polgármester a tûcsere programot
folytató Kék Pont Alapítványt,
az ANTSZ, a VIII. kerületi rendõrkapitányság, a Józsefvárosi
Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Kft. vezetõit, hogy végre együttmûködést alakítsanak
ki az eldobált tûk miatt kialakult áldatlan állapotok felszámolására.
A polgármestertõl megtudtuk, hogy a Kék Pont Alapítvány az önkormányzattól teljesen függetlenül mûködik, irodájuk nem önkormányzati épületben van, és anyagilag is függetlenek Józsefvárostól, de az
együttmûködés szükségszerû a
polgármester szerint, mert az eldobott injekciós tûk köztisztasági, közegészségügyi, de még

közbiztonsági hatásai is a józsefvárosi lakosokat sújtják.
Az alapítvány a januári találkozón együttmûködésérõl biztosította az önkormányzatot, és a
közös fellépést maga is szükségesnek tartja, pláne, hogy adataik szerint a megszûrt droghasználók 70 %-a hepatitis C fertõzött, így az eldobott injekciós tûk
tényleges veszélyt jelentenek a
józsefvárosi lakosságra is.
A találkozón tett vállalásokat
az önkormányzat és az alapítvány egy együttmûködési megállapodásban fektették le, amelyet a képviselõ-testület február
17-én tárgyalt.

Közösen takarítják
el a drogszemetet
A most tetõ alá hozott együttmûködési megállapodásban a

A tûcsere program lényege, hogy az intravénás droghasználók saját egészségük és a civil lakosság egészségének kölcsönös védelmében-, díjmentesen és anonim módon tudják becserélni az általuk használt injekciós tût. Az alapítvány 1600 klienst regisztrált,
közülük 1000 fõ él rendszeresen a szolgáltatással, 60%-uk józsefvárosi lakos. Az ártalomcsökkentõ programok fontosak, hiszen a
steril tûk kiadásával jelentõsen tudják csökkenteni a fertõzésveszélyt ( HIV, hepatitis).

felek rögzítették, hogy a problémát közösen kezelik, a drogszemét biztonságos begyûjtésérõl ezentúl egyeztetett menetrend szerint, együttesen
gondoskodnak. A megállapodás gyakorlatilag azonnali hatállyal életbe is lépett, mert pár
napon belül az önkormányzat
köztisztasági cége munkába állított kifejezetten az injekciós
tûk felszedésére foglalkoztatott közterületi takarítókat, és
velük váltásban a Kék Pont
Alapítvány önkéntesei is naponta járják a környéket, hogy
az eldobott tûket felszedjék.
Az eddigi tapasztalatok szerint
50-60 injekciós tût szednek fel
a gyûjtõk egy nap alatt a Kálvária és a Losonci tér környékén. Ezzel párhuzamosan, a
kerületi rendõrség és az alapítvány közösen megkezdte az

A drogszemét közös felszedésén túl, a megállapodás másik
fontos eleme, hogy drogprevenciós programokat szerveznek a
kerületi fiataloknak. Az adatok
szerint ugyanis a tûcsere programban megforduló intravénás
droghasználók 60%-a józsefvárosi fiatal. A polgármester ezért
azt kérte az alapítványtól, hogy
kezdjenek drogellenes, megelõzõ programokat a kerületi fiataloknak, és dolgozzanak ki közösen egy hatékony kerületi drogstratégiát.
Lapunk úgy tudja, hogy hamar meg is kezdik ezt a drogellenes munkát, méghozzá a kerületnek azon a részén, ahol a legveszélyeztetettebbek a fiatalok:
a Magdolnanegyedben. Márciustól a Kesztyûgyárban drogellenes közösségi programok lesznek a kamaszoknak.
nyz

Elköltöztethetik a tûcsere programot
Az önkormányzat felajánlotta a Kék Pont Alapítvány számára , hogy
új helyre költözteti és egy
olyan új alkalmas helyiséget keres, ahol egyrészt
fejleszteni tudja szolgáltatásait, másrészt kevésbé
zavarja a civil lakosság
nyugalmát. Hogy erre
mikor kerül sor, egyelõre
nem tudni. Tisztázni kell
azt is, hogy amennyiben
találnak minden szempontból alkalmas helyiséget, azt milyen feltételekkel tudja fenntartani önerõbõl az alapítvány.
3
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Nagytakarítás
a Losonci téren

Olcsó, finom és magyar!
Szociális piac
a Fidesz és a MAGOSZ
szervezésében
Hétfõtõl - szombatig

március 16-tól már naponta 2x!
Szeretettel várjuk a kerületi szociális piacokra a józsefvárosi
háziasszonyokat, és mindazokat, akiknek fontos, hogy olcsón finom és magyar árut tegyenek otthon az asztalra!

A NAGYTAKARÍTÁSOK MENETRENDJE:
2010. február 26. péntek
2010. március 26. péntek
2010. április 23. péntek
2010. május 28. péntek
2010. június 25. péntek
2010. július 30. péntek
2010. augusztus 27. péntek
2010. szeptember 24. péntek
2010. október 29. péntek
2010. november 26. péntek
2010. december 31. péntek

Losonci tér és környéke
Százados út
Horváth Mihály tér és környéke
Kálvária tér és környéke
Mátyás tér és környéke
Gutenberg tér és környéke
Köztársaság tér és környéke
Golgota tér és környéke
Baross utca (Kálvin térHorváth M tér közötti szakasz)
Baross utca (Horváth M térOrczy tér közötti szakasz)
Rákóczi út (Astoria –
Baross tér közötti szakasz)

ebruár 26-án pénteken tavaszi nagytakarítást tartott az önkormányzat köztisztasági cége, a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Kft. a Losonci téri játszótér és környékén.
A Józsefvárosi Önkormányzat köztisztasági cége a napi takarítási menetrend mellett ezentúl minden hónapban egy alkalommal intenzív takarítási akciókat folytat a kerület legkritikusabb
pontjain. Az elsõ ilyen akció lakótelepi környezetben zajlott, ahol
egyidejûleg 30 közcélúan foglalkoztatott takarító dolgozott. A takarítási akciókat pénteki napokon, a reggeli órákban tartják.

Budai Gyula
MAGOSZ elnöke

Kocsis Máté
polgármester

F

Szociális piacok
Minden hétfõn:
délelõtt: Mátyás tér 9. (Arany Alkony Nyugdíjas ház elõtt)
délután: Horváth Mihály tér 14-16. elõtti szakasz
Minden kedden:
délelõtt: Práter u. 60. - Losonci téri játszótér mellett
délután: Leonardo köz (a Nap tér közelében)
Minden szerdán:
délelõtt: Kiss József utca - Népszínház utca sarok (Köztársaság tér környéke)
délután: Stróbl Alajos u. 18. számmal szembeni szakasz
Minden csütörtökön:
délelõtt: Stróbl Alajos u 18. Százados út - Stróbl Alajos u. sarok; délután: Köztársaság tér: Kis József utca - Népszínház
utca sarok
Minden pénteken:
délelõtt: Leonardo köz (a Nap tér Közelében)
délután: Práter u. 60. szám körüli parkoló
Minden szombaton:
délelõtt: Horváth Mihály tér 14-16. elõtti szakasz
délután: Mátyás tér 9. (Arany Alkony Nyugdíjas Ház elõtt)
minden délelött 9 és 12 óra között
minden délután: 15 és 18 óra között
Kivétel ünnepnapokon és kampánycsend idején
(április 10. és április 24.).
FIZETETT HIRDETÉS
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A P Á RTO K J E L Ö T J E I
10-es OEVK

11-es OEVK

Fidesz -KDNP

Fidesz -KDNP

dr. Fónagy János

dr. Kocsis Máté

MSZP

MSZP

dr. Szabó Zoltán

Komássy Ákos

Jobbik

Jobbik

Pintér Attila

Losonczy Pál

MDF-SZDSZ

MDF-SZDSZ

Herényi Károly

Takács Gábor

LMP

LMP

Moldován László

Kispál Gergely

MIÉP

MIÉP

Klement Tibor

Medveczky Attila

MSZDP

Magyar Kommunista
Munkáspárt

Trombitás Károly

Gilicze Attila

VÁLASZTÁS

Egy kerület - két választókerület

Józsefváros két része
A VIII. kerület az országgyûlési
választások tekintetében két választási
kerületet ölel fel: a 10-es számú és
a 11-es számú választási kerületet.
A két részen a pártok más-más országgyûlési képviselõ-jelöltet állítanak. Közülük csak
azok indulhatnak a választáson, akik
750 választópolgár érvényes ajánlását
összegyûjtik.
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VÁLASZTÁS
Kocsis Máté támogatására
kérte a józsefvárosiakat
Tarlós István, a fõvárosi Fidesz-KDNP frakcióvetetõje.
A politikus biztos abban,
hogy ifjú polgármesterünk
ugyanolyan sikerrel veszi
az országgyûlési választást,
mint a novemberi polgármester választást.
zsúfolásig
megtelt
Apáczai
Kiadóban
Tarlós István frakcióvezetõ Kocsis Máté támogatására hívta fel a jelenlévõket a
március 2-án tartott kampányrendezvényen. Kocsis Máté
beszámolt eddigi polgármesteri munkájáról, emlékeztetve
arra, hogy a novemberi választáson is csak számonkérhetõ
ígéreteket tett, amelyek megvalósítása elkezdõdött. Új kamerákat szerelnek fel, növelik
a járõrök és járõrautók számát,

Van kiút

A

saját kézbe vették a parkolást,
növelve ezzel a kerület bevételeit. Idén háromszáz embernek
biztosítanak közcélú munkát,
minden eddiginél többet fordítanak köztisztaságra, valamint

folytatták a panelfelújítási
programot. És, mint a polgármester fogalmazott, a hivatal
berkein belül is elkezdték a takarítást, eddig harminc szerzõdés felmondását kezdemé-

nyezte. A polgármester kiemelte, hogy a munkahelyteremtés, a közbiztonság, a
nyugdíjasok és a fiatalok helyzetének javítása csak kormányzati segítséggel valósulhat meg. Ezért fontosnak tartja, hogy már a választások elsõ
fordulójában megmutassa a
polgári oldal az erejét, hiszen
„erõs felhatalmazással lehet jól
kormányozni”. Tarlós István,
a Fidesz-KDNP frakcióvezetõje Budapest és az ország eladósodásáról szólt. 2004-óta kétszeresére nõtt az államadósság, közel húszezer milliárd
forintra. De mire fordították
ezt a pénzt? Az oktatás és az
egészségügy szétesett, a nagy
beruházások elakadtak, a
munkanélküliség soha nem látott méreteket öltött, a szociális háló szétszakadt – értékelte
az ország helyzetét a politikus.
NYZ

Nyolc év után leköszön Hárs Gábor
n 2002-óta országgyûlési
képviselõje Józsefvárosnak.
Hogyan jellemezné ezt a nyolc
évet, hogyan értékeli személyes tevékenységét és kormánya munkáját?
– Ez a nyolc év két, egymástól sok tekintetben különbözõ
ciklust ölel fel. Míg az elsõben
egy felfelé ívelõ görbe mentén
haladtunk, a másodikban inkább lefelé görbültek a mutatók. A külsõ körülmények romlása és a belsõ viszonyok vargabetûi egyaránt meghatározták
mind a kormány, mind a kormánypárti képviselõk teljesítményét. De a kormány még hivatalban van, inkább késõbb
térnék vissza az értékelésre.
– Hogyan látja Józsefváros helyzetét, mi változott az elmúlt nyolc
évben? Milyen a józsefvárosiakat
érintõ ügyben képviselte a kerület
érdekeit a parlamentben?
– Józsefváros helyzetét erõsen egyenetlennek látom. A kerület több része fejlõdésnek indult (pl. a mostanság prioritást
élvezõ Palotanegyed, vagy akár
a Corvin-sétány és az Orczykertet), közben meg nagyívû
tervek (pl. Teleki-tér, Orczy-negyed) maradnak papíron. A la-

Ö
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káshelyzet meg egyre romlik.
Parlamenti munkám elsõsorban szakmámhoz, a külügyekhez köt. Megtisztelõ, hogy én
irányíthatom az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának
és az EBESZ parlamenti küldöttségének tevékenységét is.
Egyéni képviselõként a klasszikus „kijáró” szerepet meghagytam az önkormányzati vezetõknek, magam mindig arra koncentráltam, hogy ne legyen
egyetlen józsefvárosi sem, aki
bármilyen problémájával ne
fordulhatna hozzám, s ne legyen senki, akinek ne próbálnék segíteni. 2006-tól önkormányzati képviselõ is vagyok, s
ez elvileg nagyobb mozgásteret
kellene adjon. De mivel sem lakások, sem munkahelyek nem
állnak a rendelkezésemre, lehetõségeim is elég szûkek maradtak. Kezdettõl fogva minden
önkormányzati jövedelmemet
a „Jó-emberek” alapítványba
teszem, amely már sok hátrányos helyzetû józsefvárosin segített, gyerekeket nyaraltatott,
közüzemi adósságok rendezéséhez járult hozzá stb.
A kettõs képviselõség „hozadéka” az is, hogy rálátásom van

olyan ügyekre, amelyek azt a
gyanút keltik, hogy nincs minden rendjén. A tavaly lefolytatott kerületi vizsgálat, majd a
körülötte kialakult zavaros
helyzet késztetett, hogy bejelentést tegyek az ügyészségen.
Remélem, hogy a már korábban kezdõdött rendõrségi nyomozás tisztázza a körülményeket, s Józsefváros nem sorol be
a sok más vérlázító fõvárosi
„ügy” mellé!
– Az elmúlt két választáson az
MSZP színeiben nyert el képviselõi mandátumot, 2008-ban viszont
kilépett a szocialista pártból, és az
MSZDP soraiban politizál. Új
pártja jelöltjeként elindul a választáson?
– Nem készültem képviselõnek, 2002-ben számomra is
meglepetés volt, hogy elindultam és nyertem. 2006-ban a választók segítettek munkám
folytatásában. Ha voltak kudarcok, azok nem rajtuk múlottak.
A „pártváltásról” már többször
nyilatkoztam, ehhez most semmit nem kívánok hozzátenni.
Az MSZDP pedig számomra
nem a „karrier” folytatásának
terepe, ott semmiféle szerepet,
így képviselõ-jelöltséget sem

vállaltam. Ez már a fiatalok
dolga, ezért támogatom Trombitás Károly barátomat a 10. választókerületben.
– Mik a tervei, vállal-e valamilyen politikai szerepet a jövõben?
– Az ember ahogy öregszik,
egyre rövidebb idõre tervez.
Május végéig még sok parlamenti feladatom van, az önkormányzati választások is meszsze vannak. Tanítok és tankönyveket írok. Decemberben
megjelent „A nagykövet naplója” címû kötetem, amelynek jelentõs bõvítésén mostanában
dolgozom. Távolabbi terveim
között ugyancsak írás szerepel,
a józsefvárosi baloldal legutóbbi két évtizedének történetét
készülök feldolgozni.
nyz

EGÉSZSÉGÜGY

Vigyázzon magára! Segítünk
Szûrõ Szombatok 2010-ben
A Józsefvárosi Önkormányzat 2010-ben is vállalta a Szûrõ Szombatok szervezésének költségeit. Az
önkormányzat népegészségügyi programja egy éve zajlik, 2009-ben 231 józsefvárosi életét mentette meg az idejében elvégzett szûrõvizsgálat.
Az önkormányzat ingyenes szûrõvizsgálatokat szervez az év minden hónapjában TAJ- kártyával rendelkezõ, kerületi lakosok
részére. A vizsgálatokat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat (JESZ) szakemberei végzik az Auróra utcai szakrendelõben.
Dátum
Március 27.
Április 24.
Május 29.

Június 26.
Július 31.

Augusztus 28.
Szeptember 25.
Szeptember 25.
Október 30.
November 27.

Program
Szakrendelés
Emlõ- és végbélszûrés
Sebészet
Prosztata és egyéb urológiai szûrõvizsgálat
Urológia
(vizelési zavarok, férfi nemi mûködési zavarok vizsgálata)
Szemészeti szûrõvizsgálatok
(látászavar, diabéteszes és érbetegek
Szemészet
szemfenék vizsgálata, glaucoma)
Bõrgyógyászati szûrõvizsgálat
Bõr és
(anyajegy, bõrdaganat)
Nemibeteggondozó
Nõgyógyászati szûrõvizsgálat
(nõgyógyászati rákszûrés,
Nõgyógyászat
vérzéses zavarok vizsgálata,
nõi nemi mûködés zavarai)
Nyári szünet
Bõrgyógyászati szûrõvizsgálat
Bõr és
(anyajegy, bõrdaganat)
Nemibeteeggondozó
Kardiológiai szûrõvizsgálat
Kardiológai
Magas-vérnyomás
Allergológiai szûrõvizsgálat
Allergológia
Cukorbetegek neuropathiás szûrése,
Ideggyógyászat, Érsebészet
diabéteszes láb szûrõvizsgálat
Diabetológia

A szûrõvizsgálatok ideje: minden hónap utolsó szombat, 8-14 óráig.
A szûrõvizsgálatok helye: Budapest, VIII. kerület Auróra u. 22-28. Szakorvosi Rendelõintézet.
A szûrõvizsgálatokon való részvétel elõzetes telefonos bejelentkezés alapján történik.
A bejelentkezõ telefonszám: közvetlen 323-0063, központon keresztül 3336-730-tól-739-ig/135, 160, 165 mellék.
Az ingyenes szûrõvizsgálatokon szeretettel várjuk az egészségükért aggódó józsefvárosiakat!
Dr. Kocsis Máté
polgármester

Értékelõ fórum a Népszínház utcában
Komássy Ákos és Szabó Zoltán szocialista képviselõjelöltek beszélgetésre hívták a legkritikusabb baloldali
választópolgárokat, hogy megbeszéljék a párt és az ország helyzetét és elemezzék az elmúlt idõszakot. A
képviselõk elmondták, hogy a sikeres ajánlószelvénygyûjtés elsõ tapasztalatai egyértelmûvé tették számukra, hogy Józsefváros számos lakója
baloldali ember, de
rossz a véleménye
az elmúlt nyolc év
kormányzásáról.
Örülnek
annak,
hogy sor került erre
a találkozásra, hiszen azzal távoztak
a résztvevõk, hogy
nem hiába jöttek el a
Népszínház utcába.

Utoljára szavazunk
75 szavazókörben

A Fidesz kerületi
kampányrendezvénye:

A 2010-es áprilisi országgyûlési
képviselõ választáson szavaznak a
józsefvárosiak utoljára 75 szavazókörben. Az idei õszi önkormányzati
választásokon már csak 60 szavazókör lesz, és eggyel több képviselõ is
lesz a testületben. Mivel Józsefvárosban a lakosságszáma 70 ezer fõ
fölé emelkedett, a törvény értelmében az eddigi 16 egyéni választókerület helyett 2010. õszén már 17
egyéni választókerületben választhatnak a józsefvárosiak egyéni önkormányzati képviselõt. Mindez azt
is jelenti, hogy az eddigi 28 fõs józsefvárosi képviselõ-testület egy egyéni választókerületben megválasztott - képviselõvel bõvülni fog.

Beszélgetés Lázár Vilmos
fogathajtóval.
Március 25. csütörtök 18 óra
Apáczai Kiadó, József krt. 63.
Házigazda: Kocsis Máté, polgármester, országgyûlési képviselõ-jelölt Bp 11. vk
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INTERJÚ DR. TULASSAY TIVADARRAL

Nézõpontok a Semmelweis Egyetem rektorának ablakából

– A ma felnövekvõ ifjúság magára hagyott, elkényeztetett és hátrányokkal indul az életnek!
– Biológiai és mentális hátrányokkal. Biológiai hátrány,
hogy ha születik százezer újszülött, akkor abból nyolcezer koraszülött. Nem élte végig a méhen
belüli programot, védtelenebb
lesz a betegségekkel szemben.

dúlása, és a virtuális tanítási
szisztéma bearanyozása. Idegrendszerünk ugyanis úgy alakult ki, hogy egy meghatározott
mennyiségû információ befogadására alkalmas. Amikor szörfölünk az interneten iszonyú
mennyiségû információ zúdul
ránk, nem tudunk szelektálni, a
felszínes ismeretanyag nem alakul tudássá, és a feldolgozhatatlanság magatartászavarokat
gerjeszt. Az agyunk úgy szocializálódott, hogy két-háromszáz
ember közösségébõl származó
információt képes csak befogadni. Az emberi agy tiltakozik, a
lélek pedig frusztrálódik az információözönben, és akkor már
csak egy lépés a drog, ami oldja

Hogy miért magas a koraszülöttek száma? Ahol dohányzás, és
szeszesital-kultusz van, ahol a
terhesség nem áldott állapot, ott
bravúr-teljesítményekre van
szükség, hogy a magzat életben
maradjon.
A népesség húsz százaléka
túlsúlyos, és ez egy sor betegség
indikálója lehet. A mozgás elleni
elemi restség, hogy a „menõ fej”
gyerek felmenteti magát tornából, és csipszet majszolva nézi a
tévét vagy a képernyõt. Mentális hátrány az iskolarendszer fel-

a feszültséget. Közben manipulálódik az egyén. Ne értsen félre,
nem az információrobbanás ténye ellen vagyok, csak rögzítem
a következményeket. A vizuális
kultúra szerepe oda jutott, hogy
a bennünket érõ információözön hetven százaléka a szemünkön át érkezik. Ezért sorvadt el a beszédkultúra, az érvelõs vitatkozás.
– Professzor Úr a 240 éves Semmelweis Egyetem rektora. Ilyen
helyzetkép tudatában, hogyan képes
lelkes, szakmája iránt elkötelezett

Amikor az egyetem Üllõi úti épületének hatalmas tölgyfakapuján át belépek az eredeti tervek nyomán, gyönyörûen
felújított aulájába, egyfajta ihletettség fog el a hely szellemétõl. A Semmelweis Egyetem kétszáznegyven év múltán
is az orvosképzés központja. A rektor, dr. Tulassay Tivadar, korhû bútorok között a Szalonban fogad, s megértéssel veszi tudomásul, hogy nem az idilli történelmi idõkrõl,
hanem napjaink szorító gondjairól kérem a véleményét.
statisztikák
szerint,
évente tízezerrel csökken
a lakosság lélekszáma
Magyarországon, s ez az adat,
még a hozzá nem értõk körében is
megdöbbenést kelt. Professzor Úr
miben látja ennek okát?
– A válasznak két vetülete
van. Az egyik az euro-atlanti
kulturális mentalitás, amely a
jólét és a gazdagság felé való
igyekezetben a természetes
emberi ösztönöket, a gyermekáldást, a szaporulatot háttérbe
szorította. Hajdani tanárom
modern kannibalizmusnak nevezte a jelenséget.
Elég, ha csak az abortuszszámra gondolunk. Generációkkal korábban Trabantba,
porszívóba, hétvégi telekbe sûrûsödött a családok elõrelépési
szándéka, a közgondolkozás
ezekben látta a boldogságot. E
jelenség mai megjelenése a
szingli életmód kultúrája, amiben a természet törvényein
erõszakot téve próbálják a végtelenbe tolni a gyerekvállalást.
Az önmegvalósítás legszebb
formája a gyermekáldás. Mi
hárman voltunk testvérek, apámék heten. Kimondom, mert ki
kell mondani: önzés áll a jelenség hátterében. A „termékenységi mutató” Magyarországon
1.3, ahhoz hogy növekedjen a
nemzet, kettõ feletti arányszám
kellene.
Azon kell elgondolkozni,
hogy 18-20 éves korában még
minden megkérdezett magyar
2-3 gyerekrõl álmodik, aztán
az élet elmossa a terveket, s
adja helyette az elhelyezkedési, túlélési, és részletfizetési
gondokat. A média szerepe is
igen káros, mert nem azt sugallja, hogy a család, a több
gyerek az érték, hanem mindarról mutat fel képet, ami ennek az ellenkezõje. Ezt én
mentális környezetszennyezésnek nevezem.
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orvosokat nevelni?
– Egy fiatal orvostanhallgatónak vannak víziói, hogy mivé
szeretne válni. Sajnos az utóbbi
évtizedek nem kedveztek ahhoz, hogy ez a vízió elfeledtesse
a jelen mindennapjainak sivárságát, a közéleti elsekélyesedést.
Az itthon szolgálás magasztos
elhatározását felváltotta a „hol
boldogulok hamarabb” praktikuma. Ezért megy el jelentõs
számú végzett medikus külföldre. De én optimista vagyok. Az
ember alapvetõen jó, és a magyar történelemben mindig
akadtak nehéz periódusok,
amin úrrá lett a nép. A katedráról nem lehet pesszimizmust
árasztani.
– Az információ-robbanás ellenére, soha nem áradt annyi tudománytalan híranyag a médiából
mint napjainkban. A tudományos
közgondolkozás legalább száz évvel
ezelõtti színvonalára esett vissza.
Mivel magyarázza?
– A jövõ ismeretének vágya
olyan idõs, mint maga az emberiség. Szerintem ez úgy jó,
ahogy a természet kitalálta: nem
tudom, hogy holnap mi lesz velem. A betegek ma már alternatív utakat próbálnak keresni,
amiben benne van az is, hogy a
bizalom, ami az orvos–beteg
kapcsolat alapja, megingott, a
média éket vert az orvos és a betegtársadalom közé. Az alternatív módszerek keresésével nincs
baj, ha a beteg kritikával illeti az
interneten fellelteket. Vívmány
az információrobbanás, de roszszul élünk vele.
– Professzor Úr egy olyan városrész díszpolgára, amely szomorú rekordokat mondhat a magáénak. Az
átlagéletkor majd egy évtizeddel rövidebb, mint a budai kerületekben.
Ha Önön múlna, ilyen diagnózis
mellett, milyen intézkedésekkel gyógyítaná a sebeket?
– Józsefváros a végletek városrésze. A Semmelweis Egyetem akkor járul hozzá a gyógyítás, újjáépítés gigászi munkájához, ha elkötelezett jó orvosokat
nevel, akik a kultúráltság, mûveltség légkörét teremtik meg
maguk körül. Ebben benne van,
hogy mindenki a maga posztján
újjáteremti a maga kis világát, s
abban legjobb tudása és becsülete alapján szolgál.
H.I.

NEMZETI ÜNNEP

MEGHÍVÓ

„Föl, hazám, föl! százados mulasztást
Visszapótol egy hatalmas óra,
Mindent nyerni, vagy mindent veszítni!
Ezt írjuk föl ezer lobogóra.”

A Józsefvárosi Önkormányzat
szeretettel várja a kerület polgárait
az 1848-as Forradalom 162-dik évfordulóján
közös ünnepi megemlékezésre

Petõfi Sándor: A nemzethez

Idõpont: 2010. március 15. hétfõ 10 óra
Helyszín: Horváth Mihály tér (az emlékoszlopnál)
Ünnepi mûsor józsefvárosi iskolásokkal és cigánymuzsikusokkal.
Beszédet mond Kocsis Máté polgármester.

Március 15.
Nemzeti ünnepünk az összetartozás, a szabadság és függetlenség szimbóluma. A közös nemzeti akarat és az ifjúság birodalmakat meghátrálásra kényszerítõ erejének ünnepe. Ritka pillanata történelmünknek, amikor a nemzet
ilyen egységesen tudott fellépni közös akaratának érvényesítése érdekében.
aroknyi ifjú indult el
1848. március 15-én kora
reggel a Nemzei Múzeum felé,
és délutánra tízezres tömeggé
duzzadva történelmet írt, miközben a magyar szabadság és
forradalom jelképévé vált.
A márciusi ifjak megfogalmazták az alapvetõ szabadságjogokat és nemzeti törekvéseink
sarkalatos pontjait, mint a sajtó
szabadságát, felelõs minisztériumot, évenkénti országgyûlést,
törvény elõtti egyenlõséget, közös teherviselést, az úrbéri viszonyok megszüntetését, a politikai foglyok szabadon bocsátását és nemzeti összetartozásunk
fontos kritériumaként uniót Erdéllyel.

M

juthatott a magyar nemzet politikai akaratának kikényszerítéséhez, a március 15-i vértelen
forradalomhoz, majd az elsõ
független magyar kormány
megalakulásához.
NYZ

1848. Március 15-e egy történelmi kor következménye, egy
olyan koré, ahol az ország erejét
nemzeti öntudata, alkotókedve
járta át. Az 1825-ben Pozsonyba
újra összehívott országgyûlést
követõ, reformkornak nevezett
idõszakban az ország jelentõs
kulturális és gazdasági felemelkedésen ment keresztül. Széchenyi István, Wesselényi Miklós, majd a harmincas évektõl
Kossuth Lajos, Batthyány Lajos,
Eötvös József, Deák Ferenc és
számos más államférfi közremûködésével maga a nemzet
kezdte felemelni önmagát, politikai, társadalmi és gazdasági
értelemben egyaránt. Mindez
szükséges volt ahhoz, hogy el9

IFJÚSÁG

Uniszex óvoda
Nemtelen jogszabályt hozott az Oktatási Minisztérium
Ha Önök közül valaki azt
sem tudja fiú –e vagy lány,
hát örüljön neki! Nemsokára modern lesz a társadalom, (trendi) ahol mindenkinek annyit kell magáról sejteni, hogy személy. Pirospont, ha nyomon követi -mint a kormány-, hogy mi a gender.
Ha errõl még nem hallottak, figyelmesen olvassák
a cikket, mert ha valaki
nem ismer egy jogszabályt, az soha nem mentség a törvényi kötelezettségek alól.
kormány nemrég kiadott rendeletével arra
kötelezte az óvodákat,
hogy a következõ nevelési év
kezdetéig módosítsák nevelési
programjaikat, és a jövõben az
óvónõk tudatosan kerüljék a nemi sztereotípiák erõsítését. Ha
valakinek nem teljes a kép, a
rendeletet alkotó Oktatási Minisztérium magyarázattal is segít. A tárca konkrét példát tár
elénk, az életünket megkeserítõ
negatív sztereotípiákat szemléltetve. Ilyen, hétköznapi eset,
mikor sokan azt mondjuk, hogy
„a tipikus férfi, erõs, célratörõ.”
Másik példa: „A tipikus nõ gondoskodó és kedves.” Legdurvább példa: „mikor egy nõ tisztán tartja az otthont, szó szerint:
„fõz, mos, takarít, a férfi karriert
épít, pénzt keres, azaz eltartja a
családot.” Abszolút sztereotípia!
A minisztérium le is szögezi:
„egy modern társadalomban a
nevelés során kerülni kell, a nemi sztereotípiák erõsítését.” Mit
kell tenni a gyakorlatban? Próbálják meg gyorsan felejteni a
porosodó papás-mamás játékot.
Helyesen akkor járunk el, ha
már gyermekünk ruházatában
is felváltva keverjük a kék és rózsaszín felsõket. És lapozgassuk
szakirodalomként a gendert,
mely szerint „a biológiai különbségeknek sem a személyiség alakulásában, sem a szexuális orientációban nincs jelentõségük, csupán a család és társada-
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lom elvárásai nevelnek minket
férfivá és nõvé.” Ráadásul, „a
társadalmi nem eltérhet a biológiai nemtõl; nincsenek többé férfiak vagy nõk, csak személyek,
akiknek szabadságában áll saját
nemük és szexuális orientációjuk megválasztása”. Kezdik
végre érteni? Fejlõdik a világ, a
fentiek jövõre már a középiskolások által is elsajátíthatók lesznek tankönyvben. Jómagam kicsit feszengek, bevallom, nekem
néha gyors a változás, lehet, korán születtem, mert régen ez teljesen máshogy volt…Olyan eldeformált együgyû meséken
nõttünk fel, ahol még apának és
anyának hívták az „egyes és kettes szülõt”. Nehéz gyermekkor
volt, egyes szülõm és kettes
szülõm még akkor sem
gyanított semmit, mikor
kishúgom sokat babázott,
mi pedig öcsémmel egész
nyáron rúgtuk a bõrt. Most
sem igazán könnyû, egyetlen szerencsénk, hogy legalább a kormány a helyén
van, és törvénnyel, jogszabállyal segíti a közjót. – Srácok! Tornaórán irány a gerenda, harcra a sztereotípiák ellen, lányok közül addig senki nem kap kettest,
amíg ki nem nyomja fekve
a nyolcvanat!
Ehhez, pár év még kell…
Most nem egy helyen még

azt is tapasztalni, hogy manipulatív óvónõk a fiúkat tûzoltónak
orientálják. Áldatlan állapot,
társadalmilag régen hasznos
lenne, ha végre a lányok is rohangálnának a tömlõvel, esetleg
irány a bánya vagy egy-két építkezés. „Az én anyukám tûzoltó”
- dicsekszik majd végre a gyermek… míg jómagam kozmetikus leszek, kizárólag férfiakat
sminkelve. Nõk nem jöhetnek!
Bolond lennék lépre menni, kell
nekem, hogy sztereotipizálás
miatt becsukassák a boltot? Új
világ lesz, ami elõtt páran
megint morgolódnak, tüntetgetnek (majd hazamennek), mert
minden átmenet nehéz és mindig van néhány akadékoskodó.

Minden kezdet nehéz, egyelõre van gond elég. Népszerûsíteni kellene a gendert, miközben nálunk még a családban,
akarom mondani szûkebb közösségünkben is van akadékoskodó. A feleségem. Két hét
múlva születik a fiúnk, illetve a
gyerek és már a névválasztáskor sztereotipizál. Ahelyett,
hogy lapozgatná a gendert, csak
zaklat a kérdéseivel és faggatózik… „Nem azzal kéne inkább a kormánynak törõdni,
hogy éhezik minden ötödik
gyerek? Hogy félmillió embernek nincs állása? Hogy Budapest világváros helyett hajléktalan fõváros? Miért ez a jogszabály volt a legfontosabb? Tudod
mi a szerencsénk? – Miii!? - kérdezek vissza. „Hogy az õsembernek több esze volt, mint sokaknak az Oktatási Minisztériumban. Mert ha anyáink az ötven kilójukkal nekimennek a
mamutnak, miközben apáink
bütykös újaikkal szedik a bogyót, nem csak jogszabály
nincs, de már mi sem vagyunk.”
Ahogy lenni szokott, az aszszony végül erõsebb, mint a jogszabály. Vállalva a földalatti
mozgalmat, titokban eldöntjük:
fiúnk egy tökös gyerek lesz, akit
sok egyéb mellett megtanítok
állva pisilni és a genderek kedvéért cserébe még arra is, hogy
felhajtsa a deszkát. Az óvónõkkel ezt az egészet majd megbeszélem, szeretett kormányunkat, oktatási miniszterünket
meg arra buzdítom, rendelet helyett lepjék meg Õket munkájukhoz méltó fizetéssel. Ilyen
körülmények között igazán
megérdemlik.
Vigh Mihály

KÖZTÉR

Az utca hangja
Mennyit költ gyógyszerre?
Szõke Ilona
nyugdíjas
gyógyszerész

csodagyógyszereket, mert a
beteg, öreg ember a célközönség, inkább éhezik, de a gyógyszerét megveszi.

ségre is szedem a bogyókat.
Társbérletben húztam le a fél
életemet, a maiak azt se tudják,
mi az. A bogyót úgy hívják,
hogy hangulatjavító, amin
csak nevetni tudok, viszont
életem végéig szednem kell.

Kiss László
Dr. Vajda Sándorné
nyugdíjas
nyugdíjas
tévéasszisztens
fõkönyvelõ
Nekem mániám, hogy valami
tartalék legyen. Súlyos asztmás vagyok, nem kívánom
senkinek a rohamokat, amiket
átélek. Tízezerrel és egy nej-

Zeleni Ferenc
nyugdíjas
szobafestõ

Huszonnégyezret kell gyógyszerre költenem, a hetvenezerbõl. Gondolhatja, milyen „vidáman” élek, hiszen a rezsi, a
víz és a csatornadíj-emelés miatt hétezer, a közös költség egy
tízes, távfûtés tévé, telefon,
számoljon. Én az egészségügyben dolgoztam, három évtizede nevetek azon, hogy a fentrõl
jövõ szólamok nem a betegség
gyógyításáról, hanem a megelõzésrõl papolnak. Mondja
már meg mibõl? A bio háromszor drágább, mint a normál,
ha nem ötször. A képernyõrõl
meg mást se hirdetnek, mint

A gyógyszer az, amire elsõnek
teszem félre a pénzt. Ez törvény a családban, mert mit bánom én, ha erre-arra nem jut, a
gyógyszer a legfontosabb. A
kilencvenezerbõl lejön az, amit
a két felnõtt gyerekem támogatására adok, mert anélkül nem
állnának meg a lábukon. Nekem minden olyan bajom van,
ami a korral jár, magas vérnyomás, izületek, sõt pánikbeteg-

rül. Egy krumplilevest három
napra osztok be.
Egy gyerekem van, de kiment Amerikába. Nehéz az
élet egyedül. Nagyon várom a
választást, hogy jobb legyen.

Akarja tudni a betegségeimet? Cukorbeteg vagyok, három éve gyógyultam fel a
mellrákból, huszonötezer a
havi gyógyszer-számlám ahhoz, hogy szinten tartsam magam. Nyolcvanezres nyugdíjból nem nagyon ugrálhatok.
Leszázalékoltak, ötezer-négyszázzal küldtek nyugdíjba, azt
mondják, 1980-ban, rosszkor
nyugdíjaztak. Az egészséges
életmódról meg ne nagyon
szónokoljanak, mert, ha egy
darab sajtot megveszek, háromnapi kosztpénzembe ke-

lonszatyorral megyek a patikába a hó elején. Van felnõtt,
és iskolás gyerekem, had ne
soroljam el, hogy a tisztességes nyugdíjból mennyi tisztességtelen maradék az enyém.
Ötvenévi munka után ott tartok, hogy reménykedem. Sajnos a nyugdíjrendszer kampánytéma lett, s a közbeszédben elfelejtik, hogy ez befizetett pénz, és nem kegy.

Tudta–e ?

Közmûvelõdési feladatokat vállal a Kossuth Klub

Hogy a gender-ideológia szerint „a biológiai
különbségeknek sem a személyiség alakulásában, sem a szexuális orientációban
nincs jelentõségük, vagyis a társadalmi nem
eltérhet a biológiai nemtõl; nincsenek többé
férfiak vagy nõk, csak személyek, akiknek
szabadságában áll saját nemük és szexuális
orientációjuk megválasztása.” Ezen irányzat
elõretörésének legnagyobb veszélye a társadalom elnemtelenedése, a klasszikus identitás elvesztése.
A gender ideológiának megfelelõ kormányzati intézkedés volt a gyes és a gyed
lerövidítése is, a szélsõséges világnézet
szerint a gyermek rabszolgává teszi az anyát.
A gender ideológiát a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium saját honlapján népszerûsíti
esélyegyenlõségi tervek címszó alatt.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
egy Európai Uniós pályázaton nyert pénzbõl
valósítja meg a gender-programot Magyarországon, melyben a "magyar állam" önrésze
17500 euró.

Józsefváros önkormányzata közmûvelõdési megállapodást köt a Tudományos
Ismeretterjesztõ Társulat (TIT) Kossuth
Klub Egyesülettel. A megállapodás célja,
hogy az önkormányzat és az egyesült
szoros együttmûködéssel a kerület lakói
számára elérhetõvé tegye és népszerûsítse az általuk szervezett közmûvelõdési
programokat.
Az egyesület vezetõi olyan kulturális
és közmûvelõdési központ kialakításán
dolgoznak, ahová a helyi lakók is bátran
mehetnek. A klub vállalta, hogy a kerületi lakosok ingyenesen, illetve kedvezménnyel vehetnek részt a programokon
(pl. szabadegyetem, felnõttképzés, kiállítások, elõadások, jazz koncertek, táncházak, nyelvoktatás, tehetséggondozó
programok).
A Kossuth Klub 1954-ben nyitotta meg kapuit, azóta akarva-akaratlanul is
történelmi helyszínné vált mind az 1956-os Forradalom, mind az 1989-es
rendszerváltozás során. Az elmúlt fél évszázad folyamán az ismeretterjesztés és a tehetséggondozás tekintetében is meghatározó szerepet vívtak ki maguknak.
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Megjelent a Hívogató
Hasznos tudnivalók szülõknek,
iskolásoknak és óvodásoknak
A VIII. kerület általános iskoláiról és óvodáiról ingyenes tájékoztató kiskönyvet adott ki a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. A kiadvány hasznos segítség az intézményválasztás elõtt álló óvodások, kisiskolások és szüleik számára. A HÍVOGATÓ
összefoglalja az általános tudnivalókat, a felvételik menetét és bepillanthatunk valamennyi
intézmény sajátosságaiba. A tájékoztatóból
megismerhetjük a szülõk jogait és kötelezettségeit is. A nyolcadik
kerület óvodáiról és a
nyolcadik kerület iskoláiról két külön kiadvány jelent meg, mely
ingyenes, megtalálható
a Polgármesteri Hivatalban, a kerület iskoláinak portáján és lapunk
szerkesztõségében.

Nyertes „Csoda” pályázat
A Losonci téri Általános Iskola és az Artemisszió Alapítvány
Miracle, azaz Csoda címû pályázatával nyert el európai uniós támogatást.
A nemzetközi projekt keretében a migráns tanulókkal foglalkozó tanárok részére dolgoznak ki továbbképzést. Elõször
tréninganyagokat fejlesztenek ki, majd kísérleti képzések keretében tesztelik azokat. Az értékelések alapján aztán módosítják, s a végleges tanárképzést 2011 augusztusában az európai Comenius adatbázison keresztül valósítják meg, összesen
hatvan tanár részvételével.
A program keretében az Artemisszió Alapítvány, szorosan
együttmûködve a Losonci téri Általános Iskolával, 10 darab
45 perces tanórán felhasználható pedagógiai anyagot fejleszt
ki, amelyet az iskola tanárai tesztelnek és értékelnek. A projektet az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programja támogatja.

Remekeltek
a zeneiskolások

„Milyennek képzelem az iskolát?”

Nagy sikerrel szerepeltek a Józsefvárosi Zeneiskola növendékei a közelmúlt zenei versenyein. A Sopronban rendezett XI. Országos Zeneiskolai Oboa- és Fagott-versenyen Héra Anna elsõ díjat, Iványi
Blanka másodikat, Kassab Sarah és
Pálinkás Réka különdíjat, Oláh Jozefa pedig oklevelet kapott. A IV.
Országos Zeneiskolai Ferenczy
György Zongoraversenyen Losó
Lajos a harmadik díjat nyerte el. A
XI. Országos Klarinétversenyen Jónás Dániel és Mády György ugyancsak harmadik lett. A növendékek
sikerében a felkészítõ tanárok,
Munia Zoltán, Tollasiné Kelemen
Livia, Sólyomi Pál, és a zongorakísérõ Hosmann Erzsébet munkája is
elismerést érdemel.
A Zeneiskola életében jelentõs
esemény volt a február 18-án tartott
zongorakoncert, melyen a Bécsben
élõ bolgár zongoramûvésznõ, Dora
Delijszka játszott.
A Józsefvárosi Zeneiskola növendékei egyébként március 27-én 12
órakor a Zenetörténeti Múzeumban (Bp. I. kerület Táncsics Mihály
utca 7) önálló hangversenyt adnak.

dén elõször hirdetett rajzpályázatot a
Molnár-Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola „Ilyennek
képzelem az iskolát” címmel, a kerületi
óvodások számára. Mint Varga Sándor
igazgató elmondta, nagy sikere volt nyílt
napjaiknak, ahol a beiskolázás elõtt álló
gyermekeknek játékos, táncos, dráma- és
sportfoglalkozásokkal, mesemondással
igyekeztek kedvet csinálni az intézményükhöz. Itt biztatták rajzolásra is a kicsi-
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ket, melynek eredményeként több mint
száz gyermek küldte el nekik alkotását.
Ezekbõl a képekbõl rendeztek kiállítást az
iskola galériájában, s osztottak jutalmat a
legügyesebb ovisoknak. Az ajándékokat
Kocsis Máté polgármester adta át a díjazottaknak, aki, mint mesélte, maga is a
Molnár Ferenc Iskolában végezte tanulmányait, és sok kedves emlék köti ide. A
rajzkiállítás március 22-ig látható az intézményben.

ISKOLA

Új egyesületben az igazgatók
Az iskolák mûködését, problémáit leginkább ismerõ
igazgatók február 24-én az Apáczai Kiadó józsefvárosi
központjában egyesületet alakítottak azzal a céllal, hogy
észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék az oktatáspolitika legfõbb döntéshozóit.
z Innovatív Igazgatók
Országos Egyesülete
(INNOE) jelenleg 61 tagot számlál, akik az ország minden megyéjét képviselik. Megalakulásuk oka, hogy úgy vélték, sokszor õket, a legérintettebbeket nem hallgatják meg
egy-egy új, az oktatást érintõ
jogszabály elfogadása elõtt. Öt
szakmai testületben fogalmazzák meg álláspontjukat, ezek:
közoktatás-politika, tankönyv,
tankönyvvé nyilvánítás, inter-

A

aktív tananyagok, továbbképzés és tehetséggondozás. Emellett képviselik a hazai iskolák
nevelõtestületének, szülõi közösségének és diákönkormányzatának szakmai véleményét.
Az alakuló ülésen részt vett
Sió László, a Fidesz oktatáspolitikusa, aki szerint az elmúlt 8 év
legfõbb adóssága annak megfogalmazása, hogy egyáltalán milyen iskolát akarnak. Ennek hiányában egy sodródó oktatáspolitika jellemzi a jelent, amely ka-

Budapest kincsei
Városismereti verseny

Németh László Általános Iskola diákjai február 13-án
tûntek fel az Andrássy út körzetében, hogy a városismereti verseny keretében felfedezzék, feltérképezzék a fõváros
szívében fellelhetõ építészeti és mûvészettörténeti nevezetességeket. A versenyt a fõvárosi általános iskolások számára írták ki, s népszerûségére mi sem jellemzõbb, mint, hogy a kis
földalatti lejárójánál tumultus alakult ki, sokan sztrájkra gondoltak, pedig „csak” a diákok vetélkedtek. A reggel kilenckor
kiadott versenyszámokat délután kettõre, kitöltött feladatlapok formájában már begyûjtötte a zsûri. A verseny végeredménye még nem ismert, de az már biztosan állítható, hogy
minden benevezett csapat nyert, hiszen olyan várostörténeti
érdekességekkel került kapcsolatba, amelyekre korábban nem
volt „vevõantennája”, vagy egyszerûen elrohant mellette. Az
Operaház, a Bazilika a Szent Jobb ereklyével, a Milleneumi
Földalatti Múzeuma, a Postamúzeum, a Gozsdu udvar építészeti és történeti érdekességeit ámulva hallgatták a tanulók.
Pizarro Magdolna és Susits Éva tanárnõk még a séta végén is
érdekfeszítõ újdonságokat meséltek a Zeneakadémia építésének és mûködésének titkairól, valamint a 2002-ben megnyílt
Terror Háza Múzeumról.
H.I.

tasztrófa-forgatókönyvhöz vezethet. Az egy elsõs gyermekre
jutó támogatás, nemhogy nõtt
volna, hanem jelentõsen csökkent 2002 óta, bizonyos területeken tanárhiány van, s egy-egy
iskolaigazgatói helyre is átlagosan 1,2-1,3 jelentkezõ akad. A

pedagógusképzésbe 2-es, 3-as
érettségi eredménnyel be lehet
kerülni, s egyre inkább elnõiesedik a szakma. Ha a továbbiakban is minden így marad,
lassú, de biztos leépülés várja
az ágazatot- jelentette ki Sió
László.

Vajdások titkai
Minisztériumi delegáció tanulmányozta a Vajda Péter Iskola
módszereit, amelyekkel korábban országos elsõ díjat nyertek az
Erõszakmentes Iskolák versenyén.
Szontagh Pál, az iskola igazgatója elmondta: programjuk, az
„Utca helyett iskola” nevében hordja annak lényegét. Iskolájuk
már 2006 óta értelmes, és érdekes „ az iskolai falak közti” szórakozási lehetõségekkel csábítja azokat a tanulókat, akik korábban,
órák után utcai csavargással, lõdörgéssel töltötték idejüket. A
Vajda, minden korosztály számára vonzó számítógépes, testedzéses, vetítõs, zeneszolgáltató, sport és egyéb programokkal

A

lett a fõváros mintaiskolája. A közoktatási küldöttség kihelyezett
ülést is tartott a Vajdában, ahol tanulmányozták a tantervet, és a
projekt szerinti foglalkozásokat. Az „Utca helyett iskola” munkaprogram egyébként már korábban, pénzjutalommal járó díjazásban részesült. A minisztériumi delegációt az önkormányzat
vezetõi, köztük Kocsis Máté polgármester köszöntötték.
H.I.

VÉRADÁS
Március 29-én, hétfõn 12-15 óra között, véradás lesz
a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban.
Várják a kerületi lakosokat!
13

KÖZTÉR

A Pálmaház is megújul
jabb, közel 400 millió forintos támogatást nyert el az
ELTE Füvészkertje „trópusi, szubtrópusi és mediterrán
gyûjteményeinek megújítása a mûemléki védettségû, 1865ben épült Pálmaház és környékének rekonstrukciója keretében” címû pályázatával.
Az egy évig tartó munkálatok során teljesen korszerûvé
alakítják az épületet: a külsõ renoválás mellett, új gépészetet,
világítást és üvegfelületeket kap a Pálmaház. Emellett akadálymentes lesz, és bõvül a trópusi, szubtrópusi növényvilága is.
Egy másik, szintén az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett pályázaton pedig további 250 millió forintot nyertek, amelybõl bõvítik a gyûjteményeiket, és megújul a nagy pesti árvíz egyik utolsó, még látható színtere a
Ligeterdõ, valamint a népszerû Ázsia-kert, és a Sziklakert.
Az eddig elvégzett, és a most lehetõvé vált munkák befejeztével, 2011. augusztusára a teljes Füvészkert megújul.

Ú

Vita a Múzeumkertrõl
gy tûnik, hogy bár végre pályázatot hirdettek a Múzeumkert rendbetételére, az eljárással az Építõmûvészek
Szövetsége és több civil szervezet is elégedetlen.
Tavaly tavasszal a Civilek a Palotanegyedért Egyesület tartott demonstrációt a kertben, amely autóparkolóvá és hajléktalanok menedékhelyévé vált. Nemrégiben kiderült, hogy
végre tervpályázatot írtak ki az átalakításra, amelynek keretében 4 milliárd forintból rendbe hoznák a Múzeumkertet, az
épületet pedig több látogató fogadására és szórakoztatására
is alkalmassá tennék. Igen ám, de az errõl szóló felhívás a korábbi igazgató leköszönése elõtti utolsó pillanatban jelent
meg. Kovács Tibor január végéig volt hivatalban, s utódját,
Csorba Lászlót most arra kéri a Magyar Építõmûvészek Szövetsége, hogy fontolja meg a tender elhalasztását. Õk is kimaradtak ugyanis az elõkészítésbõl, ahogyan a Civilek a
Palotanegyedért Egyesület véleményét sem hallgatták meg
az ügyben. Ráadásul, nem tudni, pontosan mit is takar a Múzeumkert fejlesztése. Hallani lehet két belsõudvar befedésérõl, egy százfõs konferenciaközpont, valamint egy mélygarázs építésérõl is. A Józsefvárosi Önkormányzat a Múzeum
kert beépítését a kerületi építési szabályzat módosításával
akadályozhatja meg.
A pályázati dokumentációt eddig mintegy negyven tervezõiroda vásárolta meg, s már bejárást is tartottak az érdeklõdõk számára.

Ú

Ismét billegnek a kövek
Néhány hónapja állította helyre Józsefváros Önkormányzata a vagyonkezelõ
(JVK) irányításával a fõváros által gyenge
minõségben kialakított Szabó Ervin téri
burkolatot. A gépkocsi akadályokat levágva azonban, ismét tilosban parkolók
tették tönkre a közterületet. Az áldatlan
állapotokhoz egy illegálisan elhelyezett
óriáskonténer is hozzájárult, melyet a JVK
Kft. és a közterület-felügyelet munkatársainak közremûködésével sikerült néhány hét után eltávolítani.
14

HITÉLET
est egykori Golgota téri, felrobbantott kápolnájának és
tönkretett keresztútjának I. és
XIV. stációja áll a Rezsõ téri Magyarok Nagyasszonya temploma mögött. A templom külsõ
falán pedig a hiányzó állomásokat pótló mészkõ dombormûvek (II.-XIII.) vannak elhelyezve.
Immár hagyomány, hogy
nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva, a környékbeli egyházközségekkel közösen, a magyar
szentekre emlékezve imádkozzuk végig a keresztutat, engesztelésül, népünk lelki újjászületéséért.
Március 14-én, vasárnap délután 4 órára várjuk a Tisztvise-

P

„… UTAD, JÉZUS, VELED JÁRJUK!”

Rezsõ téri Magyarok
Nagyasszonya templom

Könyv a Szent Antal Templom születésérõl
Randevú a Kévés Stúdió Galériában
ennfentes józsefvárosiak már régen tudják, hogy Kévés György Ybl-díjas
építész, az Orczy Fórum tervezõje és kivitelezõje, már a kezdetektõl kulturális centrumot is tervezett az
európai hírû lakónegyed közepére. E szándék egyik megtestesítõje a Kévés Stúdió Galéria, mely nem csak
képzõmûvészeti alkotások kiállítóterme, de
szellemi mûhely, gondolkodó klub is, ahol
március 3-án egy

B

Kiállítás a legszegényebbekrõl
A Kesztyûgyár Közösségi Ház február 23. és
március 8. között kiállítást rendezett a „100
legszegényebb” címmel. A tárlat a Kurt
Lewin Alapítvány kezdeményezésére jött létre, és a szegénység sokarcúságát száz, köztünk élõ ember személyes történetén és színes portréfotóján keresztül mutatta be. A díjnyertes alkotók munkái új megvilágításba
helyezik a szegénységet, amely a pénztelenségen túl egyebek között fizikai, szociális
hátrányt, kiszolgáltatottságot és kirekesztettséget is jelenthet. A kiállítás célja az volt,
hogy felhívja a figyelmet: közös felelõsség,
hogy egy országban a hátrányos helyzetû
emberekkel mi történik.

lõtelepi Rezsõ téri Magyarok
Nagyasszonya temploma köré
a híveket, akik dr. Paskai László bíboros vezetésével vehetnek ezen részt. A Keresztút
után szentmise lesz. A Keresztúton és a misén énekkel szolgál
Ferencz Éva Magyar Örökségdíjas énekmûvész.
A templomban megtekinthetõ a Szinte Gábor festõmûvész
készítette „Keresztút”, melyet
dr. Székely János püspök áld
meg március 12-én, pénteken
délután 5 órakor.
Mindenkit szeretettel hívunk és
várunk mindkét eseményre.

könyv megjelenése kapcsán gyûltek öszsze a szakértõk és az érdeklõdõk. A
könyv, a pasaréti Páduai Szent Antal
templom építésének és mûködésének
krónikája. Az átlag pesti csupán annyit
tud, amennyi látszik, nevezetesen, hogy a
templom máig az egyik legmodernebb
építészeti alkotás, mely születése idején
új korszakot nyitott az egyházi építkezés
hazai történetében. Most, hogy Harsányi
István és Vladár Ágnes könyvet szentelt a
templom történetének, Kévés György
építész jelentõs közéleti eseményt szervezett a bemutatóhoz. A Kévés Galéria tíz
éves születésnapján, csatlakozott a rendezvényhez az Építészek, Mérnökök,
Képzõmûvészek Egyesülete. Megjelent a
Szent Antal templom tervezõjének,
Rimanóczy Gyulának Ybl-díjas fia
Rimanóczy Jenõ, Plesz Antal, Széchenyidíjas és Csete György, Prima Primissa díjas építész.
H.I.

Mesék a súgólyukból címmel február 22-én nagy sikerû elõadás zajlott a Vasas Könyvtárban. amelynek során Tarr Mari és Dunai Tamás produkciójában
még a közönség is énekelt. A könyvtár olvasóközössége színházi közönségre
váltott, s ingyenes elõadás keretében tapsolta meg a mûvészeket.
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ORCZY
hangulatban minden nap a Herkules Klubban. Szolárium – infra
szauna – büfé. További részletek:
www.herkulesklub.hu
Mûfüves labdarúgó-pálya bérelhetõ 9.000 Ft/óra összegért.
Cím: 1089 Budapest,
Orczy út 1.
Telefon: 333-9501
Fax: 313-0298
E-mail: info@orczypark.hu
Honlap: www.orczypark.hu
Ügyvezetõ igazgató:
Seress Zoltán
Nyitva tartás: minden nap
06.00 – 22.00 óra között

Dámaverseny
Február 20-án az Orczy Parkban
mûködõ Józsefvárosi Tudor Mûhely tehetséggondozó programjában résztvevõ, 2. és 6. osztályos gyerekek dáma versenyen
vettek részt. Az országos selejtezõ budapesti fordulóján nagyon
jól szerepelt a csapat. Az 1. 3. és
4. korcsoportban is a Tudorosoké
lett az arany, ezüst és bronzérem.
Így mindenki továbbjutott a döntõre.
A verseny célja, a megmérettetésen kívül, hogy ez a szellemi
sport is bekerüljön a diákolimpia
versenyszámai közé.
További sok sikert és hasonló
szép eredményeket kívánunk a
gyerekeknek az áprilisban megrendezésre kerülõ országos döntõre!

Sportolási
lehetõségek
 Erdei futópálya
Ingyenesen használható minden
nap a nyitva tartási idõ alatt
 400-as futópálya
Ingyenesen használható minden
nap a nyitva tartási idõ alatt
 Labdarúgás
Internationale CDF – utánpótlás
labdarúgás
Edzések: Hétfõn – szerda – 16.00
– 18.00 óra között és szombaton
– 9.00 – 12.00 óra között
Az edzéseket Pindák László úr
vezeti
 Infracsata
Stratégiai csapatjáték. Lehetõség
arra, hogy egy csapatban barátaiddal küzdjél mások ellen. Mindezt szabad levegõn, természetes
környezetben.
 Fitness
Sportolási lehetõség családias
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A KRESZ Park használata ingyenes!

Tanfolyamok
 Tehetséggondozó tanoda
Várjuk a 8 év feletti gyerekeket,
akik kreatívak és képességeiket
szeretnék fejleszteni: Számítástechnika, angol-, táblajáték oktatás és kézmûves foglalkozások.
 Napfénytánc Sport Egyesület
Gyermek és felnõtt társastánc
oktatás a kezdõtõl a versenytáncos szintig, továbbá salsa aerobik
és pilates aerobik. Hobbytánc felnõttek részére.
Honlap: www.napfenytanc.hu
 Alakformáló, erõsítõ
nõi torna
Minden pénteken 19.00- 20.00
óra között, kizárólag hölgyek részére.
Az elsõ alkalom ingyenes.
Helyszín: Orczy Park – Fõépület –
Földszinti Terem
Érdeklõdni lehet Puruczki Adriennél 70/637 7001 vagy E-mail:
adus@vipmail.hu
 Tánc- Lánc Egyesület
Kreatív mozgás-zene-alkotás2,5-8 éves korú gyermekek részére minden szerdán 17.00 –
18.00 óra között a Faházban. A
foglalkozásokat Harsányi Ildikó
vezeti.
 Fotó tanfolyam
Fotótanfolyami felnõttképzés kezdõtõl a profi szintig.
Idõpontok: 2010. március 9., 16.,
23., 30. 18.30 – 21.00 óra között
 Anonim Alkoholisták
Közössége
Mindenki számára nyitott gyûlések vasárnaponként 11.00 –
12.00 óra között.
Helyszín: Orczy Park – Fõépület –
Földszinti Terem
 Önismereti és személyiség
építõ csoport
Érettebb személyiség, jobb önismeret, több önbizalom, sikeresebb párkapcsolat.
A csoport a test és lélek együttmozgásával dolgozik.
Idõpont: március 5. pénteken

 Társasházak Lakóközösségeinek Érdekvédelmi Szervezetének
tanácsadásai (KEKEC) társasházakkal kapcsolatos ügyekben
minden kedden 16-18 óráig, vezetõ tanácsadók: Mozsár
Endréné (Alizka) és Galler Gábor.
Társasházakkal kapcsolatos jogi
tanácsadás március 16-án 16
Elérhetõségek
órától.
Érdeklõdni lehet a programokkal Vezetõ tanácsadó: dr. Molnár Eriés tanfolyamokkal kapcsolatban ka ügyvéd.
a rendezvényszervezõnél, teremés sportpályabérléssel kapcsolat-  Hatha Jóga – 75% gyakorlat,
ban a parkigazgató-helyettesnél 25% elmélet.
09.00 – 16.00 óra között a 333- A hindu csakrarendszer, fiziológi9501-es telefonszámon, vagy ke- ai, pszichológiai, energetikai, turessék
fel
honlapunkat: dati összefüggései. Több évre
rendezett, nyomtatott tananyag,
www.orczypark.hu
CD-k. Az elsõ alkalom ingyenes.
Józsefvárosi
Kezdõ csoportok hétfõnként 17Galéria
19 óráig és csütörtökönként 10
Cím: 1085. Budapest,
órától és 19-21 óráig. Jelentkezni
József krt. 70.
folyamatosan a helyszínen lehet.
Tel.: 313-9883
www.yoga.atw.hu
Fax.: 219-0319
 Menõ Manó zenés-tornás fogemail:
jozsefvarosi.galeria@chello.hu lalkozás 1-4 éves gyerekeknek,
dalokkal, mondókákkal, hangszehonlap: www.orczypark.hu
rekkel szerdánként 9.15; 10.05;
 Március 11. 15.00 óra Buda11 óra.
pest fürdõi – Felhévíz - Lukács - Elõzetes bejelentkezés a 06/70Császár és más Budai fürdõk
948-4604-es telefonszámon.
címmel elõadást tart: Saly Noéwww.menomanotorna.hu
mi, irodalomtörténész
 Március 13. 15.00 óra József-  Helen Doron – angol nyelvokvárosiak Együtt Egymásért Klub tatás gyerekeknek 3 hónapos
zenés klubdélutánja
kortól 14 éves korig, 4-8 fõs csoKlubvezetõ Harcz (Nyári) Margó portokban, csütörtökönként 16
 Március 18. 15.00 óra- Széórától.
chenyi terveinek folytatója és
Népszerû Helen Doron tananyag,
megvalósítója Baross Gábor
ingyenes próbaóra.
Elõadó: Gáspár János
www.helendoron.hu
 Március 20. 14.00 óra „Nyugalomsziget” - Nyári Mar-  Tánc, tánc, tánc-kicsit jazz, kicsit art táncórák minden péntegó könyvbemutatója
 Március 25. 16.00 óra - Az
ken 19 órától.
Ember Tragédiája – Jankovics
Vezeti: Kovács Andrea.
Marcell animációs sorozata alap- Jelentkezni a helyszínen vagy a
ján, vetített képes elõadássorozat 06/30-691-5658-as telefonszáÕskor címmel.
mon lehet.
Elõadó: Martsa Piroska, animátor web:. http://lkovacs.5mp.eu
17.30 – 21.30 óra között.
18 éven felüliek kérhetik felvételüket a csoportba.
A foglalkozást Nagy Márton pszichoterapeuta vezeti. További információ és jelentkezés:
nagy.marton2@chello.hu vagy
telefonon: (1) 314 5944

Az éltetõ levegõért
Józsefváros Zöldfelületi Fejlesztési Tervét is bemutatták azon a
fórumon, amelyet a Zöld Fiatalok Egyesülete (ZöFi) szervezett
február 26-án. A kerületi Városfejlesztési Stratégiához illeszkedõ
koncepciót a RÉV 8 Zrt. a Magyar Tudományos Akadémával közösen dolgozta ki eu-s támogatás segítségével.
A fórumon elhangzott, hogy Józsefvárosnak két nagyobb zöldterülete van, a Kerepesi-temetõ és az Orczy-park. A levegõ minõségének szempontjából pedig elmondható, hogy a kerület legélhetõbb helye a sírkert.

SZÍNHÁZ

Arcok a Bárka fedélzetérõl
Mucsi Zoltán

z elõzõ évadban két alakításodat díjjal honorálták, nem
elõször: évek óta játszol sikeres elõadásokban.
– Kihívás, ha vállalható elõadásokban kapok szerethetõ
munkát – amirõl egyesek ráadásul úgy gondolják, hogy jól dolgoztam. Az a nap, amikor ezt
megtudom, jó, mint egy születésnap. Boldog vagyok, ha ünnepelnek, de azért tudom,
olyasmirõl van szó, minthogy
megszülettem, és kész. Persze

A

ezt nyilván akkor látja az ember, ha már kap valamilyen díjat, de álságos lenne azt mondani, hogy nem számít, mert számít.
– Az elõzõ évadban egyik kedvencem volt a Tengeren. Ehhez hasonló szerepet sokat eljátszottál,
mint a Richard, de ezt most valamiféle összegzésnek láttam.
– Egy jó elõadásban sok
mindennek és sok mindenkinek
kell találkozni: kell egy darab,
amirõl lehet hinni, hogy fontos,

kellenek társak, akik ugyancsak
hiszik ezt, és kell rendezõ is. A
színész pedig formálódik. Engem gyúrt már Csizmadia Tibor, Fodor Tamás, Grunwalsky
Ferenc, Jancsó Miklós és hoszszan sorolhatnám még a rendezõket, ki mindenki, mert azt hiszem, ha egy szerep sikerül, az
sok korábbi munka összegzése.
– Nem is volt soha hiányérzeted,
vagy vágyad mást csinálni?
– Engem az elmúlt évek, évtizedek elkényeztettek. Ha valaki
elém tenne egy papírt, hogy hasonló tizenhat év vár rám, mint
ami eddig volt, azonnal aláírnám. Alig volt olyan elõadás,
ami ne lett volna fontos valami
miatt. És olyan emberekkel találkoztam, dolgozhattam, akiktõl rengeteget tanultam.
– Tanul a színész az általa mondott jellemzõen tartalmas szövegekbõl valamit a saját életéhez?
– Nem elsõsorban a szövegbõl, hanem a folyamatból. Megkaptuk például ezt a kortárs an-

gol drámát, amely szerintem remekmû, de hogy mivé lesz a
munka során, az igazán a tanulságos. Ennek egy része, gyanítom, nem is tudatos, és vannak
olyan tartalmak, amelyek évekkel késõbbre kristályosodnak
ki.
– Miért mondod, hogy Howard
Barker darabja remekmû?
– A metszõen pontos szövegben, amelyet Upor László fordított, tisztán egyszerû gondolkodást látok, ami feltehetõen hatni
fog. Nincs benne semmi nagy
trükk, megpróbáltunk mi is
eszerint dolgozni. Az emberi
méltóságról, az emberi kiszolgáltatottságról gondolkodik ez
a színdarab, arról, hogy menynyire könnyen gyávul el az ember. Muszáj, hogy a nézõnek legyen miért eljönnie a színházba,
legyen min elmélkednie, és legyen mit magával vinnie. A
Victory a hatalomról, a hatalom
természetérõl, a hatalom mocsokságáról mutat képet, anélkül, hogy megoldást mondana.
Lévén sokszor nincs is megoldás. Ha jól csináljuk, akkor ez
az elõadás egy lényegi dologra
ráébreszthet: ébernek kell lenni
a hatalommal szemben.

Támogatókat vár a Ruttkai Éva Színház

Kongó a Zászlómúzeumban

Excellencia Zsöllye néven székvásárlási akciót hirdetett a nemrégiben a kerületbe költözött Ruttkai Éva Színház.
A tavaly õsszel tizenötödik születésnapját ünneplõ társulat, az
ország egyetlen alapítványi fenntartású magánszínháza, amely
a semmibõl indult, s állami támogatás nélkül érte el sikereit.
Mint fogalmaznak, létük bizonyítja, hogy találékonysággal, odafigyeléssel, egészséges takarékossággal lehet érdekes és színvonalas produkciókat alkotni.
Mivel az állam lényegében kivonult a kultúrális élet színterérõl, nyugati mintára Magyarországon is létre kellett hozni a mecenatúra-rendszert. Ennek eredményeként, ma már senki nem
méltatlankodik azon, ha a mûsorújságban egy színielõadásnak
nemcsak a rendezõjérõl, fõszereplõjérõl, hanem a szponzoráról
is olvashat.
A színházi felhívást jegyzõ Szalai Zsolt, a Köztársasági Elnök
Aranyérmével kitüntetett, Herceg Csilla-díjas tulajdonos-igazgató, valamint Géczy Dorottya, a Magyar Köztársaság Érdemrend aranyérmével kitüntetett, Jászai-, és Nagy Miklós-díjas
színmûvész, a Ruttkai Éva Színházért Alapítvány elnöke, a színház örökös tagja hangsúlyozza: Ruttkai Éva neve nemcsak megtiszteltetést, hanem elkötelezettséget is jelent. A mecenatúra-cím
ezért csak olyan céget illethet, amely az üzleti életben elfoglalt
helye alapján méltó a Színészkirálynõ hírnevéhez.
Elérhetõségeik: Ruttkai Éva Színház 1089 Bp. Kálvária tér 6.
Tel/fax/rögzítõ: 061-215-5020 vagy 061-476-8220
Postacím: 1399 Bp. Pf. 700. Email: resz@ruttkaievaszinhaz.hu
Web: www.ruttkaievaszinhaz.hu

Új kiállítás nyílt február 25-én a Zászlómúzeumban,
amelynek fõszereplõje a Kongói Demokratikus Köztársaság. A tablókon áttekintést kaphatunk az ott dolgozó tizenöt magyar orvos munkájáról, Kongó politikai, gazdasági, történelmi és természetrajzáról, és természetesen
megismerhetjük az ország zászlóit is.

A kiállítást Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere és
Balogh Sándor, a Kongói Demokratikus Köztársaság tiszteletbeli konzulja, az Afrikai-Magyar Egyesület elnöke
nyitotta meg. A tárlat május közepéig látható a Zászlómúzeumban.
Cím: József krt. 68. (Nap utca sarkán).
17

HIRDETMÉNYEK

PÁLYÁZAT
Képviselõ-testület 498/2006.(X.19.)
számú döntésének megfelelõen, az
önkormányzat olyan VIII. kerületi civil
szervezetek jelentkezését várja a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport
1 tagsági helyének 2010. évi betöltésére,
amelyek küldötte a munkacsoport szakmai tevékenységében vesz részt.

A

Az önkormányzat döntése szerint a
munkacsoport 7 tagú, bíráló bizottságként mûködik, elõkészíti a szakmai véleményt és javaslatot a társasházi felújítási
támogatás összegére, ezzel elõkészítve a
döntést a beérkezett társasházi pályázatokról.
A tagság egy évre szól, díjazással nem
jár, minden évben új pályázat kerül kiírásra. A 2010. évi részvételre a jelentkezéseket 2010. március 19-ig kérjük eljuttatni postán vagy személyesen a Polgár-

FELHÍVÁS
az SZJA 1 %-nak felajánlására
Önnek ez évben is lehetõsége van arra, hogy személyi jövedelemadójának
1 %-át a felajánlva, hozzájáruljon a közterületi kamerás térfigyelõ rendszert
mûködtetõ Józsefvárosi Rendõrkapitányság, valamint a kerületi
Tûzoltóság támogatásához, a kedvezményezett:
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány
(adószáma: 18014606-1-42) útján.
Köszönettel a Közalapítvány Kuratóriuma

HiRDETMÉNY

Óvodavezetõi munkakörbe,
az alábbi óvodákba:
 1. Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 915.),
 2. Százszorszép Napközi Otthonos
Óvoda (1086 Budapest, Szûz u. 2.),
 3. Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda (1086 Budapest, Csobánc u. 5.)

Igazgatói munkakörbe,
az alábbi iskolákba:
 1. Józsefvárosi Zeneiskola, Losonci Téri
Általános Iskola (1083 Budapest, Losonci
tér 1.),
 2. Vajda Péter Ének-zenei Általános és
Sportiskola (1089 Budapest, Vajda Péter
utca 25-31.),
 3. Molnár Ferenc Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola (1085
Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.),
18

Dr. Kocsis Máté
polgármester

INGYENES JOGI tanácsadás a Twist Olivér Alapítványnál lakással, lakhatással kapcsolatos
ügyekben, a lakásvesztés megelõzése céljából.
Lakáscsere és adásvétel feltételei, ügymenete;
lakhatást érintõ kérdések (adó, illeték, haszonélvezet, öröklés); lakás-eladás, -vétel, -csere buktatóinak kikerülése; adásvételi, csere-, ajándékozási, bérleti szerzõdések véleményezése. Telefonos tanácsadás, idõpont egyeztetés személyes tanácsadásra hétköznap 12-14-ig. Tel.: 0620/269-9838. A programot az EGT és Norvég
FM a Fõvárosi Szociális Közalapítvány közremûködésével támogatja"

A Budapest VIII. kerület, Dankó u. 34. és Dankó u. 40. számú épületek alatti
teremgarázsban zárt gépkocsi beállóhelyek bérelhetõk.
Bérleti díj: 11.487,- + Áfa = 14.359,-Ft/hó
Bérbevételi kérelmek benyújtása: Józsefvárosi Vagyonkezelõ Kft.
1084 Budapest, Õr u. 8.

PÁLYÁZAT

mesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály, Vagyongazdálkodási Iroda részére
(1082 Budapest, Baross u. 65-67. III. em.
316. szoba) Dr. Kocsis Máté polgármester
nevére.
A pályázatok elbírálási határideje:
2010. áprilisi képviselõ-testületi ülés.
Bõvebb felvilágosítás: Dengel Zoltánné,
telefon: 459-2503

 4. Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola (1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 1115.)
A megbízás idõtartama: 5 év
A megbízás kezdõ napja és megszûnésének idõpontja: 2010. augusztus 1. –
2015. július 31.
A megbízás feltételei az óvodákba: felsõfokú óvodapedagógusi végzettség, pedagógus szakvizsga, legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat.
A megbízás feltételei az iskolákba: szakirányú pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
A gyógypedagógiai iskolába: fogyatékosság típusa szerinti gyógypedagógiai
tanári, konduktori, konduktor-tanítói, terapeuta végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat.
A megbízás kiegészítõ feltételei: elõnyt

Gurály Zoltán
Lakásprevenciós Jogsegélyszolgálat
Twist Oliver Alapítvány
1410. Bp. Pf.: 216
lakasprev.twist@gmail.com

jelent az intézményvezetõi szakképzettség megléte
Beosztáshoz kapcsolódó juttatások: Illetmény: Kjt. szerint
A pályázat formája: A pályázatokat két
példányban, írásban kell benyújtani, mely
tartalmazza a pályázó szakmai életrajzát,
a vezetõi programot és a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket.
A pályázatban kiemelten jelenjen meg a
kerület jellegéhez igazodó pedagógiai
koncepció és az intézmény menedzselésére irányuló vezetõi elképzelés.
Benyújtásának határideje: A KSZK honlapon történõ megjelenéstõl számított 30
nap
Benyújtásának helye: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1082
Budapest, Baross u. 63-67.) Mûvelõdési
Ügyosztály
A pályázatok elkészítéséhez szükséges
tájékoztatás kérhetõ: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) Mûvelõdési Ügyosztály
A pályázat elbírálásának határideje: a
pályázat benyújtásának határidejétõl számított 90 nap

KÖZBIZTONSÁG

Rendõrségi
hírek
Rendõrhöz
akartak betörni
Egy teljes betörõmûhelyt
találtak egy kerületi nõ lakásában a rendõrök: az
asszony látszólag satuval,
fûrésszel, csiszolókoronggal, villáskulcsokkal, zárfésûkkel, fogókkal, csõkulcsokkal,
zárbetétekkel
„rendezte be” otthonát.
Kiderült, hogy a nõ egy
betörõbandához tartozik,
amely fõként észak-pesti
lakásokba hatolt be, s elsõsorban aranyat, mûszaki
felszereléseket zsákmányolt. A rendõrök akkor
fogták el a nõt és még két
férfit, amikor éppen egyik,
szolgálatban lévõ kollégájuk lakását akarták feltörni. Ezt követõen tartottak
házkutatást a kerületi lakásban, s bukkantak rá a
betörõ-arzenálra. Mint kiderült, a nõ ellen egyébként eddig öt bírósági
körözést adtak ki.

Gyerekkórházból
loptak
Február 28-án hajnalban
betörtek a Heim Pál Gyermekkórházba, ahonnan
több millió forint értékben
vittek el mûszaki berendezéseket, számítógépeket és
mûszereket. A behatolók
az épületben is jelentõs
kárt okoztak. A bejelentést
követõen a BRFK nyomozói helyszíneltek a kórháznál. Rögzítették a nyomokat, majd ismeretlen tettes
ellen eljárást indítottak.

Sikeres
elfogások

pet. De elfogtak gépkocsi-feltörõket, lakásbetörõket és egy kerékpártolvajt is, aki
Több sikeres akciót hajtott végre február elõzõleg egy társasház mélygarázsából
második felében a kerületi rendõrkapi- tulajdonította el a nagy értékû jármûvet.
tányság a Belvárosi Bûnügyi Régióval
Patikát
együttmûködésben. Tetten értek például
rabolt
két embert, amikor egy Dankó utcai üzlethelységbe akartak bejutni a hátsó fal Február 23-án eddig ismeretlen elkövetõk
megbontásával. Egy férfi és két nõ ellen kiraboltak egy patikát az Orczy-téren. A
azért indult eljárás, mert egy Üllõi úti gyógyszertárba este háromnegyed hat
mûszaki áruház kirakatüvegét betörték, körül lépett be a fegyveres férfi, s a bevémajd elloptak egy digitális fényképezõgé- tel átadását követelte. Miután megkapta a

pénzt, a támadó elmenekült, így lövés és
személyi sérülés nem történt. A tettest jelenleg a személyleírása alapján keresik a
BRFK nyomozói.

Elfogta a tolvajt
Mihádák Zoltán fotóriporter kapta el azt
a rablót, aki a kerületben március elején
egy idõs asszony nyakából kitépte az
aranyláncot. A fotós a rendõrség kiérkezéséig feltartóztatta a támadót, s persze,
felvételt is készített róla.
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SPORT

Schirilla átúszta az Orczy-tavat
mester egy Józsefváros címerével díszített
fürdõköpenyt segített rá, amiben felment
a parkban felállított kis színpadra. Ott ismét üdvözölte a tiszteletére összegyûlt tömeget, s bemutatta a legifjabb, csecsemõkorú Schirillát. A labdát pedig, amelyet a
nagyobbik fiú hozott iskolájából, a Szent
István Tecnikumból, átadták Pindák Laci
bácsinak, az Orczy Farkasok, vagyis az
utánpótlás-csapat edzõjének. Az Orczy ifjú focistái egyébként remek hangulatban,
épp egy gyõztes budapesti kupáról érkeztek az eseményre.

chirilla György, a lassan enyhülõ téli
idõben több mint száz embert csalt ki
az Orczy-parkba február 21-én. Az
idei évben ugyanis Budapesten ezt az
egyetlen helyszínt, az itteni tavat választotta rendkívüli sportteljesítménye végrehajtásához, a téli jeges víz átúszásához. Bemelegítõ edzése alatt a gyerekek meleg, lelkesítõ szavakkal hívták a befagyott felszínû
tóhoz, hogy láthassák, miként merül alá a

S

vízbe. Még a kacsák is a jégtáblákra szorultak, így középütt ipari búvárok törtek ösvényt a sportembernek. Schirilla Györgyöt
nem zavarták a fagyos akadályok, úszás
közben végig szórakoztatta közönségét, integetett, kimászott az ösvény szélére, s hasával törte a jeget. Fia egy focilabdát dobott
a vízbe, amely szintén a játék részévé vált.
Kellemes volt a víz- mondta, amint kilépett a tóból. Közben Kocsis Máté polgár-

A diákolimpia záróeseménye:
sakkverseny a Losonciban
ebruár végén háromnapos
sakkversennyel zárultak a
Józsefvárosi Diákolimpia eseményei, a Losonci - téri Általános Iskola könyvtárában.
Az iskolák közti csapatversenyt a Losonci Általános
nyerte, 2. a Vajda, 3. a Fazekas.
Az egyéni versenyek elsõ
három helyezettje korcsoportok szerint.
Fiúk I: 1. Vas Ábel, 2. Rostás
Patrik. 3. Palla Zerind
Fiúk II.: 1. Kolozsi György,
2. Shen Chen Li Péter,
3. Nógrády Izsák
Fiúk III.:1. Farkas Richárd,
2. Lukács Zsolt,
3. Tóth András
Fiúk IV.: 1. Horváth Attila Béla, 2. Kutasi Kristóf. 3. Meleg
András

F
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Lányok I.: 1. Szabó Dóra,
2. Shan Zheng Wen Kata,
3. Hauer Kata
Lányok II.: 1. Vo Qungh Anh
Erika, 2. Nemes Melinda,
3. Kalmar Sara

Lányok III.: 1. Shan He Jia Rita, 2. Mihájlovits Brigitta,
3. Danyi Nikoletta
Lányok IV.: 1. Horváth Ilona
Klara, 2. Decsi Réka
3. Érsek Laura
A színvonalas, háromnapos
sakkversenyen az iskolák csapataiban 115 versenyzõ mérkõzött.

Nyolc éven
aluliak bajnoksága
A Diákolimpia kerületi
sakkversenyének rendezõiskolája a Losonci téri Általános iskola, újabb sakkesemény házigazdája lesz. Horváth Zoltán, az iskola sakkéletét szervezõ tanár elmondása szerint, a nyolc éven
aluli sakkozók Magyar Országos Nemzeti Bajnokságára. március 12-13-14-én kerül sor a Losonci téri Általános Iskolában. Az iskola vezetõi a napokban vették át a
legsikeresebb rendezõ iskolák számára kiírt verseny elsõ díját, s máris az új esemény szervezésén dolgoznak. Az ország minden
pontjáról máris ötven jelentkezõt regisztráltak, akiknek
egy részét a pesti indulók
szüleinél, másik részét a kerületi CasaSol Hotelben
szállásolják el.

OTTHON

Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

Tavaszi virágosláda
Tavaszi
méregtelenítés
imondottan ajánlott
megtisztítani szervezetünket a lerakódott salakanyagoktól, a felhalmozódott zsírtól, fehérjétõl és
cukortól. A méregtelenítéstõl regenerálódnak sejtjeink, bõrünk tisztább, frissebb lesz. Életerõnk megújul és teljesen feltöltõdünk
energiával. Két hetente
tartsunk 3 napos méregtelenítést, lehetõleg hétvégén. Ehetünk fõzeléket,
zöldséget minden mennyiségben, csak állati eredetû
ételt nem szabad ennünk.
Le kell mondanunk a cukorról és az összes lisztbõl
készült fiomságról is. Inni
csakis vizet, gyógyteákat és
frissen préselt zöldség, gyümölcsleveket szabad.
Terhes nõknek tilos a méregtelenítés, és azok, akik
akármilyen betegségben
szenvednek, csakis orvosuk engedélyével!

K

salogassunk tavaszi hangulatot lakásunkba. Ültessünk egy lapos tálkába vagy
akár egy formás kosárba hagymás, évelõ növényeket. Félig
töltsük fel friss földdel, a hagymákat 5-8 cm mélyre helyezzük el benne. Mutatós, ha több
azonos virágú, s színû hagymát ültetünk egymás mellé, de
vegyesen is színpompás lesz.
Egyedi tervezésû, tarka kompozíciót is kitalálhatunk. Ilyenkor a nárciszok, tulipánok kerüljenek a háttérbe, mert ezek,

C

akár 60 cm magasságra is megnõhetnek. Eléjük ajánlatos a jácint, s az apróbb szárúak, végül
a földtõl mintegy 10 cm-re kibújó kisvirágok, gyöngyike,
krókusz beültetése. 18-22 C-os,

Tavaszi divat

világos helységben nevelgessük õket. 4-5 naponta alaposan
locsoljuk, s 3-4 hét múlva már
nyújtogatják bimbóikat, hogy
mi is gyönyörködhessünk bennük!

egészítõk terén a vadabb, feltûnõbb darabok kerülnek elõtérbe, de a lágyabb, virágos,
illetve nagy, színes köves ékszereket is választhatjuk. A
csipke hódít megint! Nagyon
csábító tud lenni egy rövid
ruhán, vagy egy áttetszõ felsõn, sõt, még az alkalmi lábbelik között is. Finomabb kiegészítõket keressünk ilyenkor hozzá. Egyszerûbb lánc,
vagy egy masnis kitûzõ épp
elég.
Kiss Éva

2010-es tavaszi ruhák a
nõiességet fejezik ki,
változatos vidám színekkel, s
hatalmas virágmintákkal. Virágok, fodrok, lágy pasztell
árnyalatok, vagy épp a legélénkebb virágszirmok tesznek idén divatossá. Sárga, rózsaszín, világoskék, narancs,
lila minden árnyalata trendi,
s ezekhez bátran viseljük a
színes táskákat, cipõket. Ki-

A

Böjtös ebéd,- olcsón
– Nem tudom észrevette-e Szabóné, hogy vége a farsangnak, belecsúsztunk a böjti idõszakba.
– Már azon is észre kellett vegyem, hogy lapos a
pénztárcám. Fogalmam sincs, mivel üssem el az
ebédet. Van valami ötlete, szomszédasszony?
– Én ilyenkor lapozok bele a nagymamától
megörökölt kapcsos imakönyvbe, amirõl
menet közben derült ki, hogy már régen nem
imádságok, hanem receptek lapulnak benne.
Nála találtam meg a „sokadika-menüt”!
– Mondja, ne kíméljen.
– Biztosan van magánál is beszáradt tavalyi lecsó, vagy ha
nincs, vesz egy frisset a fûszeresnél, netán mirelitet olvaszt
a mikróban. Kicsit feljavítja, fûszerezi, aztán nokedli-tésztát
kavar, kiszaggatja, s a tepsibe rendezett lecsórétegre rászedi, elteríti. Tejföllel egyengeti, s ráreszel egy kis trappista-

sajtot, és zsupsz bele a sütõbe, ahol körben kérgesre,
tetején aranyos ropogósra sül. Amíg, a sokadika - kaja csendben sül, kavar egy kis palacsintatésztát, személyenként hármat számolva kisüti, s kakaós szórással, vagy valamilyen lekvárral megtöltve tányérra
rendezi. Kis porcukor-szórással, remek kiegészítõje a lecsós-nokedlis
egybesültnek, s a legnagyobb
rosszakarója se mondhatja, hogy
nem böjtös koszttal traktálta a családot, hiszen a tányérra tálalt egybesültkockák alja tavaszi ízeket hordoz, szaftos,
fûszeres, a teteje ropogós sajtos, illatos, és
hús, az bizony egy szemernyi sincsen benne. Az olcsósága pedig minden érvnél erõsebb.
H.I.

RECEPT

Fõzzünk, vagy hideget együnk?
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KULTÚRA

Programajánló
Fotókiállítás

(hegedû, brácsa), Láng András (brácsa),
Szigeti Dávid (cselló), Bartányi Réka
(nagybõgõ).
A Festetics Palota is helyszíne lesz több
olyan zenei programnak, amelyet a Budaazoknak a magyar fényképészeknek a pesti Tavaszi Fesztivál keretében tartamunkáiból mutat be válogatást március nak.
25-ig, akik a mûfajban maradandót alkot- www.festeticspalota.hu
tak múlt századtól napjainkig, idehaza és
Jazz-ünnep
külföldön.
www.hnm.hu

Hangverseny
Számos kerületi programot kínál az idei
évben a Budapesti Tavaszi Fesztivál. Kezdésként, március 19-én két kiállítás is nyílik a Nemzeti Múzeumban. A XXVIII.

Hagyományaihoz híven, a Festetics Palota a tavaszi évadban is szeretné három ingyenes koncerttel meglepni a zene iránt
érdeklõket. Március 16-án 19.30 órai kezdettel a Marcato Ensemble elõadásában
Richard Wagner: Trisztán és Izolda, II.
felvonásával kezdõdnek az ingyenes
programok. Szereplõk: Matuz Gergely és
Simon Melinda (fuvola), Gyõrffy Gergely
Országos programsorozattal rendezi meg
idén is a Magyar Jazz Szövetség az év legpezsdítõbb zenei eseményét, a jazzünnepet március 25-27. között. A kerületi Budapest Jazz Klubban mindhárom napon
izgalmas koncertek lesznek. A programok csütörtökön este hét órakor a Harcsa
Veronika Quartet, a Juhász Gábor Trio,
valamint a Sárik Péter Trio fellépésével
kezdõdnek.
Helyszín és részletek: Budapest Jazz
Klub, Múzeum utca 7.

Magyar Sajtófotó Kiállítás képei az elmúlt
év legizgalmasabb pillanatait, drámai
vagy örömteli eseményeit, kivételes mûvészeti és sportteljesítményeit mutatják
be április 25-ig. A divat világa a fotográfiában – tegnap és ma címû tárlat pedig

A Polgárok Háza márciusi programja
 Március 11.
csütörtök 19.00:
Pozsgai Zoltán
Liszt zongoraestje A Magyar
Nemzeti Romantika felejthetetlen zenemûveibõl
 Március 12. péntek 18.00:
„A püthagoreus számfölfogás nyomai
nyelvünkben - bevezetés a nyelvrégészetbe” Czakó Gábor író elõadása Magyar Õstörténet – 7. rész. Ismeretterjesztõ sorozatunk hiteles elõadók segítségével, vita- és gondolatindító formában

mutatja be a legújabb kutatásokat népünk õstörténetérõl.
 Március 17. szerda 17.30: Kibeszélõk
Klubja. Az Echo Tv és a Magyar Hírlap
nézõi és olvasói klubja.
Mûsorvezetõ: Németh Miklós Attila
(Echo Tv)
Vendég: Csurka István író
 Március 18. csütörtök 18.00: Civil Akadémia Duray Miklós író, a felvidéki Magyar Koalíció Pártja stratégiai alelnöke:
„Csak a kõ marad”, és utánuk az özönvíz? c. elõadása;
Dr. Gál Kinga Európai Parlamenti képviselõ, Fidesz : Nemzeti érdekérvényesítés
az EU-ban

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
 Minden hétfõn 15.00: sakk-kör Bilek
István sakk nagymesterrel
 Minden hétfõn 18.30-21.00: „Tollfosztó
Klub” – magyar néptánckör felnõtteknek.
Információ: Fajd Flóra 30/287-7271
 Minden szerdán 17.00-18.30: JÓGA és
természetgyógyászati tanácsadás Gillich
István jógaoktató, természetgyógyász vezetésével Részvételi díj: 800 Ft/alkalom.
Információ: 06/20-514-6271
 Minden hónap elsõ szerdáján 18.00:
Budai Ilona népdalkör (Március 3.)
 Minden hónap második és negyedik
csütörtökjén 15.00: „Lornyon és sétapálca” - nyugdíjas klub (Március 11., 25.)
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REJTVÉNY
Rejtvény rovatunkat
az Apáczai Kiadó támogatja

Téli alkonyat

Magyarok cselekedetei
Kikérem magamnak!
lvasom, mondják, hogy különbözõ közvéleménykutató intézetek mérései szerint, az ország népessége folyamatosan hülyül. Errõl grafikai táblázatok is árulkodnak, az ország ezerféle felmérõ intézményének kimutatásában. A színes vonalak arról árulkodnak,
hogy a felfogó és a megjegyzõ-képességgel is baj van, nem
beszélve a kifejezõkészségrõl, ami egyértelmû bizonyítéka
annak, hogy az iskolareformok összessége nem volt hiábavaló igyekezet, napjainkra birkanyájra emlékeztetõ egyen
IQ-t mondhatunk a magunkénak, lám, van olyan szférája
az életnek, ahol tökéletes a demokrácia.
Nahát, ez az, amit kikérek
magamnak. Akciómhoz azonnal bekapcsoltam a külvilágra
irányított szellemi antennáimat, s egy óra alatt beláttam,
hogy nincs igazam. Mert:
A rádióban, a felvezetõ szöveg szerint, beszüntetendõ a
madarak etetése, mert a tavasz
közeledtével a fiókák nem tanulják meg a saját beszerzés
módszereit. A felvezetés után
jön a riport, amiben a riportalany arról beszél, hogy beszüntetendõ a madarak etetése,
mert a tavasz közeledtével a fiókák nem tanulják meg a saját beszerzés módszereit. A fantasztikus riport után jön a
lekonferálás, ami szerint, beszüntetendõ a madarak etetése, mert a tavasz közeledtével a fiókák nem tanulják meg a
saját beszerzés módszereit. Riport volt hallható - mondja a
mûsorközlõ - Zseniális Zsolt madárkutató beszélt arról,
hogy beszüntetendõ a madarak etetése, stb. lásd mint fent.
Ezután játék következik, amelynek során hokedlit nyer az,
aki helyes választ küld be arra vonatkozóan, hogy meddig
kell etetni a madarakat. Épületes médiaesemény az is, amikor reggelente közlik, hogy a bevezetõ utak forgalma emelkedik. Ilyenkor elmélázok, hogy mi lenne velem, ha ezt
nem hallanám. Egyfolytában arra fókuszálnék, hogy munkakezdés idején, kihalttá válnának a bevezetõ utak, vagy
legalábbis a csúcsforgalom a kivezetõ utakra tevõdne,
minthogy egymillió dolgozó igyekszik vidékre, az ismerd
meg hazádat mozgalom felvirágoztatása keretében. Amikor a „torkos csütörtöki” felméréseket közölték, s tudomásomra jutott, hogy a fél ár miatt duplájára emelkedett a
vendégek száma, beláttam, hogy az elemzés és a grafikon
a vérvalóságot hozza a közelembe, hiszen mindeddig azt
hittem, hogy a félárú menük elriasztják a vendégkört.
Amikor grafikonon lökik elém, hogy a magas benzinár miatt csökken a kutak forgalma, belátom, hogy szükség van
ezen intézetek szuperképzett elemzõire, hiszen nélkülük
hülyén halnék meg, illetve beletartoznék a szürke tömegbe, akiknek ötször kell a szájába rágni, hogy a madarak
etetésével valami gond van. De mi is?
H.l.
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VÍZSZINTES: 1. Varga Gyula /1853-1929/ versébõl idézünk
egy szakaszt. Az elsõ sor. 13. Zoltán egyik becézése. 14. Sokoldalú
fiatal népdalénekes /Bea. 15. M. …; a Rádió 1 mûsorvezetõje. 16.
Széken helyet foglaló. 17. Európa-kupa. 19. Magyar Versenyjogi
Egyesület, röv. 20. Kecskelábú pásztoristen. 23. Athén levegõje! 24.
Rimini határai! 25. A fizika tudományága. 28. Cseresznyepálinka,
tréfásan. 31. Nem hiába tanult. 32. Mexikói forradalmár
/Emiliano/. 35. Szólásban szereplõ nõalak, aki mindig másról beszélt, amikor a bor árát kérték tõle. 37. Friss, egészséges. 38. …
Polje; a Mljet sziget Dalmáciában. 40. Filmcsillag hölgy. 42. Az erbium vegyjele. 43. És a többi, röv. 46. A versidézet negyedik, befejezõ sora. Alul. 52. Lóbíztató szó. 53. Középen kiad! 54. Becézett
Aranka. 55. A megszûnt rendezõ iroda névbetûi. 56. USA-beli filmszínész /Christopher, /1952-2004/. 58. Lángész, géniusz, eredeti
/francia/ szóval.

FÜGGÕLEGES: 1. A versidézet második sora. 2. A Zoltánnal
rokon ritka férfinév. 3. Sámli. 4. Szent, idegen röv. 5. Állat, németül. 6. Cseppben van! 7. Hidegen számító nõtípus. 8. A könyvtár állandó látogatója, más értelemben rózsafüzér. 9. Szerencsés a sorsjegy vásárlója, ha ezt olvassa a felnyitásakor. 10. A tantál vegyjele.
11. Beállító, szabályozó. 12. Új, németül. 18. „Kettõs” ázsiai ország.
21. Ábrázat, költõi szóval. 22. … mail; légiposta. 26. IV. László király mellékneve. 27. A versidézet harmadik sora. 29. Német író,
költõ /Theodor, 1817-1888/. 30. Mauna …; kialudt hawaii vulkán.
33. … Nagano; japán elektrotechnikai cég /ADZ/. 34. Dél-Amerikában õshonos, burgonyaféle virág. 35. Szóra … az álmot; Takács
Zsuzsa esszéje. 36. Adag és doboz, németül. 38. Mócsingos, inas
hús, tájszóval. 39. … Gees; legendás brit együttes. 41. Afrikai állam
és folyó. 44. … you; angolok köszönete. 45. USA-beli zeneszerzõ
/Luciano, /1925-2003/. 47. Primadonna. 48. A hideggel jár együtt.
49. Cela ne fait …; nem tesz semmit, franciául /RIEN/. 51. 20. századi német tenorista /Karl/. 56. A rádium vegyjele. 57. Innen máshová. 59. Az éjszaka eleje és vége!
Zábó Gyula
Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség címére (1082 Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: március 26.
Február 2-ai rejtvényünk megfejtése: De ki lesz olyan buta, hogy egy
jó gyereket ad egy rosszért? - Igen, a disznó gyermeke.
Nyerteseink: Horovicz László 1086 Teleki tér 5. I/4., Gáspárné M. Erika
1087 Százados u. 51-65., Peremicky György 1171 Szárazhegy u. 23.
A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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Apróhirdetés
EZ NEM INTERNET, EZ VALÓSÁG! FÉNYKÉPES TÁRSKÖZVETÍTÕ, SZEMÉLYRESZABOTT
SEGÍTSÉGGEL!
06-30-217-5151

Társasházak közös képviseletét
(1992-tõl), könyvelését külön is
vállaljuk. Tartozások behajtását
kiemelten kezeljük. Generál – F.
Kft., a Klinikák metróállomásánál. 1091 Üllõi u. 69.
Tel/Fax: 216-8802
e-mail: iroda@general-f.hu

Régiséget, régi iratokat, leveleket,
képeslapokat, stb. vásárolunk.
VIII. Kõfaragó u. 15. Telefon:
06-1-784-9719, 06-30-286-3254
Festés, mázolás, tapétázás, lakásfelújítás, ajtó- ablakszigetelés,
azonnali kezdéssel, GARANCIÁVAL. Tel.:06-30-950-5095
Gondnok helyettesítésre keresünk
érettségizett vállalkozót 2x24 órás
hétvégi szolgálatra. Bp. VIII. ker.
192 lakásos szövetkezetek toronyházba. Érdeklõdni 313-76-14
vagy 06-30-433-79-79
Poloskaírtás, csótányírtás, rágcsálóírtás azonnali kiszállással.
Tel.: 407-1038; 06-20-954-9353
Magánszemélyek részére adóbevallás készítése ingyen. Érdeklõdjön díjmentesen hívható számun-

kon! 06-80-204-977 Myrai Szent
Miklós Keresztény Egyház,
www.myrai.hu
Vállaljuk CSALÁDI VÁLLALKOZÁSBAN társasházak közös képviseletét, könyvelését mûszaki háttérrel ingyenes jogi tanácsadással.
Tel/Fax: 06-1-302-8673,
+36-30-966-7449,
+36-30-302-3639
Tanteremnek alkalmas 67 nm-es,
két részre osztott helyiség a kerületben kiadó. Tel: 06-20-599-6327

A Torgyán-Kisgazda-Koalíció
Józsefvárosi Szervezete segítõket keres a 2010-es választási
kampányhoz! www.torgyan-kisgazda-koalicio.hu
+36-70-238-3828

Kezdõ és haladó bridzstanfolyamok a belvárosban. Indulás: 2010.
március 29-vel kezdõdõ héten.
Bõvebb információ:
http://www.bridzsakademia.hu,
bridzs@bridzsakademia.hu,
06-30-9000-400, 06-1-209-5243

190 nm-es, többhelyiséges, bérleti joggal rendelkezõ vállalkozás 10 M Ft-ért Józsefvárosban
eladó. Tel.: 06-20-466-5944

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