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Félig eldõlt
Választás
Belsõ Józsefvárosban 2. forduló

ÖNKORMÁNYZAT

Megújul a Tavaszmezõ utca
Nemrégiben lakossági fórumon számoltak be arról, miként újul meg újabb közterület Józsefvárosban. A Tavaszmezõ utca sétálóutcává alakításáról a Rév8 Zrt. szakemberei és Kocsis Máté polgármester tájékoztattak.
júniustól augusztus végéig tervezett beruházás keretében teljesen megújul a Tavaszmezõ utca egészen a Horváth Mihály térig.
Az útépítés során az utca teljes felületét burkolókõvel látják el, és zöldfelületeket alakítanak ki. A felújított területen
új kandeláberek világítanak
majd. A Lovassy és a Szûz utca
között új vízvezetéket építenek
ki, és kicserélik az elöregedett
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gázvezetéket is. A Tavaszmezõ
utca, Lovassy-Koszorú utcák
közötti szakasz sétálóutca lesz,
itt autók nem közlekedhetnek
majd. Megváltozik az utca forgalma a Lovassy utca – Horváth Mihály tér közötti szakaszon is, a Szûz utca felé zsákutca lesz.
A beruházás része az európai uniós forrásból és az önkormányzat saját forrásából zajló
Magdolna Negyed Program

(MNP) második részének. A
negyed felzárkóztatása, megújulása érdekében további közterület-fejlesztéseket tervez az

önkormányzat: sikeres uniós
pályázat esetén, az MNP III.
keretében, a Teleki tér is megújulhat.

Fórum a közbiztonságról
A közbiztonság volt a fõ témája annak a fórumnak, amelyet április 8án tartottak a Kesztyûgyárban. A
Magdolna-negyed Program része
ugyanis, hogy az önkormányzat, az
itt élõk, a rendõrség és a civilek
együttmûködnek a városrész bûnügyi fertõzöttségének csökkentése
érdekében.
szakemberek és a civilek kéthetente tartanak szomszédsági találkozót, ahol mindenki elmondhatja, mit tapasztal közvetlen lakókörnyezetében, s
milyen megoldást várna a problémákra. A negyed felzárkóztatásához ugyanis elengedhetetlen, hogy ne csak a lakókörnyezet újuljon meg, hanem a helyi
társadalom is, s a közrend fenntartása
érdekében az ott élõk is fontosnak érezzék az együttmûködést az önkormányzattal, a rendõrséggel. Ezért az érintettek kéthetente tartanak szomszédsági
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Újabb szociális
bolt nyílik
apunk értesülése szerint hamarosan
megnyithat Józsefváros második szociális boltja, ahol olcsó, finom és magyar
idény-zöldséget és gyümölcsöt tudnak vásárolni a józsefvárosiak. A Nagyfuvaros
utcában egy éve mûködõ szociális bolt
igen népszerû, ezért is döntött úgy az önkormányzat, hogy egy erre a célra alkalmas helyiség (Szigony utca 3-5.) kijelölésével és piaci bérbeadásával segíti egy újabb
bolt nyitását.

L
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találkozót, mindarról, ami közügy. Fontos tudni, hogy a szomszédsági találkozó nem az „össznépi kesergés” helyszíne, a beszélgetéseket konkrét intézkedési terv követi
A Magdolna-negyedben élõkkel most
Pintyi Zoltán, a VIII. kerületi rendõrõrs
hivatalának vezetõje, Szabó András, a
Kapocs Alapítvány elnöke, Gyékiss Roland, a Kék Pont Alapítvány vezetõje,
Kurt Balázsné, a Nap Klub Alapítvány
képviselõje és természetesen az önkormányzat, illetve a Rév8 Zrt. képviselõi
beszélgettek. Az önkormányzat, a rendõrség képviselõi és a szakemberek a városrész mindennapi és tipikus közbiztonsági problémáinak megoldásában
igyekeznek megoldást találni.
A fórumon a legtöbben a hajléktalanok okozta problémákra, a nemtörõdöm lakótársakra, a Teleki téri piac állapotára panaszkodtak. A résztvevõk
örömmel hallották, hogy a Józsefvárosi
Önkormányzat minden
problémájukra kidolgozta a megoldást: a képviselõ-testület a közelmúltban döntött a kerületi
hajléktalanügyi stratégiáról, a Dankó utcai hajléktalan-ellátás feltételeinek
szigorításáról, valamint a
Teleki tér megújítását célzó európai uniós pályázat beadásáról.

ÖNKORMÁNYZAT

Rekordszámú munkakeresõ
a józsefvárosi állásbörzén
Negyedik alkalommal szervezte meg a Józsefvárosi Önkormányzat, a Rév 8 Zrt. és a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ a józsefvárosi állásbörzét a Mátyás
téri Kesztyûgyárban április 8-án.
kifejezetten a józsefvárosi munkaerõpiacra
szabott börzén, rekordszámú, közel ezer érdeklõdõ jelent meg. A reggeli órákban a
Kesztyûgyártól egészen a
Nagyfuvaros utcáig állt a kígyózó sor. A rendszerváltás óta
soha nem látott magas munkanélküliség érezhetõ a kerületi
állásbörzére látogatók óriási
számából is, a legutóbb – három hónapja – tartott állásbörzéhez képest gyakorlatilag
megduplázódott az érdeklõdõk száma.
A börzén 54 munkaadó vett
részt, akik összesen 500 üres álláshelyet kínáltak az álláskeresõ józsefvárosiaknak. Már azon
a napon 78 fõ tudott sikeresen
állást találni, 140 fõt pedig felvételi beszélgetésre hívtak a
munkaadók. A korábbi állásbörzék tapasztalatai alapján, a
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résztvevõk 25-35%-a egy-egy
ilyen börzének köszönhetõen
sikeresen állást talál.
Tóth Krisztián (FideszKDNP), a Józsefvárosi Önkor-

mányzat Népjóléti Bizottságának elnöke köszöntõjében
hangsúlyozta a kerületvezetés
elkötelezettségét abban, hogy
a munka nélkül maradt józsef-

Józsefvárosi Gyakornok Program
A Józsefvárosi Önkormányzat a 300 álláshelybõl 12 álláshelyet, a Józsefvárosi
Gyakornok Program keretében, pályakezdõ fiatal felsõfokú végzettségûeknek tart
fenn. A munka nélkül maradt, felsõfokú végzettséggel rendelkezõ fiatalok az önkormányzat által fenntartott közintézményekben kaphatnak munkalehetõséget. A törvény értelmében
93.000 Ft-os havi jövedelemre számíthatnak. A gyakornoki program
ideiglenes megoldás, a munka nélkül töltött hónapoknál azonban
mindenképpen elõnyösebb, hiszen,
aki részt vesz benne, szakmai önéletrajzában már elõnnyel indul a
Józsefvárosban szerzett szakmai tapasztalatok említésével.

Érdeklõdni:
Józsefváros Önkormányzat
Szociális Iroda
Tel.: 459-2277

városiaknak segítséget nyújtson.
A kerületi és kerületen kívüli
munkaadók a fodrásztól az értékesítési munkatársig a legkülönbözõbb, leginkább középfokú végzettséghez kötött állásokat kínálták. Az eddigi tapasztalatok alapján egy-egy ilyen alkalommal a megjelent álláskeresõk harmada sikeresen el tud
helyezkedni a józsefvárosi állásbörzének köszönhetõen.
A Józsefvárosi Önkormányzat a közelmúltban több, a kerületiek foglalkoztatását segítõ
intézkedést tett. A képviselõtestület a Magdolnanegyed felzárkóztatása érdekében szakképzési, képzési programok támogatásáról döntött és 30 fõvel
emelte a közcélúan foglalkoztatottak számát, így már 300 fõ
közcélú foglalkoztatása lehetséges az önkormányzati intézményekben.
Kocsis Máté polgármester,
aki maga is jelen volt az állásbörzén, lapunknak elmondta,
hogy a nagy érdeklõdésre való
tekintettel májusban ismét lesz
állásbörze, és õsszel is. Továbbá a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal tárgyalásokat kíván folytatni tematikus, egyes szakterületeket átölelõ állásbörzék közös
megszervezésérõl.

Önkormányzati lakásokkal
kapcsolatos ügyintézés:
Józsefvárosi Vagyonkezelõ Kft.

Lakásgazdálkodási Iroda
Cím: 1084 Budapest Õr u. 8.
Telefon: 06-1-314-10-98
Fax: 333-9535
Levélcím: 1431 Budapest Pf. 138.
Irodavezetõ: Hajdu Katalin
Ügyfélfogadási rend:
Hétfõ 13.30-18.00
Szerda: 8.00-16.30
Péntek 8.00-11.30
Email: info@jvk.hu
Honlap: http://www.jvk.hu
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VÁLASZTÁS
A 11-esben eldõlt:

Az országgyûlési
képviselõ: Kocsis Máté
Soha nem fordult elõ még Józsefvárosban, hogy egy országgyûlési képviselõ-jelölt már az elsõ fordulóban megszerezze a mandátumot. Józsefváros fiatal polgármestere az elsõ a rendszerváltás óta, aki ezt elmondhatja magáról. Nyolc év szocialista országgyûlési képviselet után fideszes parlamenti képviselõje lesz a 11-es
választókerületnek.
Józsefváros nagyobb részét felölelõ Budapest 11-es
számú választókerületben eldõlt az országgyûlési
képviselõi mandátum sorsa már az április 11-i elsõ
fordulóban. Kocsis Máté a kerület polgármestere, a szavazatok 54,02 %-ának megszerzésével, abszolút fölénnyel megnyerte a fordulót, ezért itt nincs szükség második fordulóra.
A 40 043 fõ választásra jogosult józsefvárosiból 22 646 fõ
(56,55%) vett részt a választáson, a szavazók több mint fele
Kocsis Mátéra adta voksát.

A

Sorban állás itt is volt
A választás különösebb rendbontás nélkül zajlott, azonban a
43. számú szavazókörben (Práter utcai Általános Iskolában),
ahol 1753-an szavaztak igazolással elõfordult, hogy csak
másfél órás sorban állás után jutottak be a választók a szavazófülkébe. A szavazás itt 21 óráig zajlott.

4

Kocsis Máté a választás napján segítõivel, támogatóival ünnepelte a gyõzelmet. Kérdésünkre, hogy hogyan értékeli ezt az eredményt, a polgármester a következõket mondta: „Az eddigi országgyûlési választások tapasztalatai alapján nem számítottam rá, hogy már az elsõ fordulóban, s
ráadásul ekkora fölénnyel gyõzhetünk. Számomra ez a választás egyfajta
visszaigazolás is volt az elmúlt 3 hónapról, arról a rövid idõrõl, amióta a
kerület polgármesteri tisztségét betöltöm. Egy újabb és csodálatos megerõsítése annak, hogy jó célokat tûztünk ki, hogy az itt élõk megértették,
milyen irányba akarjuk fordítani a kerület vezetését, és hogy örömmel látnánk ezt az irányt a kormánynál, az országgyûlésnél is. Köszönöm, minden választópolgárnak, aki elment szavazni és köszönöm mindazoknak,
akik ismét belém vetették bizalmukat. A felelõsség, a munka ezentúl még
nagyobb, de ismernek, ezt szeretem. A kerület egy részében, a 10-es választókerületben, például a Palotanegyedben azonban még nem futott le
a meccs. Ott még nem dõlt el a választás eredménye. Nagyon fontos,
hogy azok a józsefvárosiak, akik ott élnek április 25-én még egyszer elmenjenek szavazni ”

VÁLASZTÁS

Kétharmad kapujában a Fidesz
Az országgyûlési választások elsõ fordulóját hatalmas fölénnyel a FideszKDNP nyerte. A pártszövetség képviselõjelöltjei taroltak az egyéni körzetekben, és az összes területi listát is a Fidesz-KDNP nyerte meg.
z országgyûlési választások elsõ
fordulójában a választópolgárok
64,38 százaléka vett részt, a legtöbben Budapesten, a legkevesebben Baranya
megyében járultak az urnához. A választás
minden körzetben érvényes volt, az Országgyûlésbe négy párt jutott be. A FideszKDNP az elsõ fordulóban 206, az MSZP 28,
a Jobbik 26, az LMP 5 mandátumot szerzett. A Fidesz-KDNP pártszövetség mind a
20 területi választókerületben az elsõ helyen végzett. Tíz megyében lett második az
MSZP, kilenc megyében a Jobbik megelõzte a szocialistákat.

Mandátumok megoszlása
az egyéni választókerületekben az elsõ fordulót
követõen:

A

Tájékoztató adatok
az április 11-i választásokat
követõ mandátumokról:

A Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltjei
több mint 2,7 millió szavazatot kaptak
(53,4%) és az egyéni választókerületekben
megszerezhetõ 176 mandátumból 119-et
nyertek el már az elsõ fordulóban. Az április 25-i választáson a fennmaradó 57 helyért folyik még a verseny. Azokban a választókerületekben, ahol még nem dõlt el a
mandátumok sorsa, a három legtöbb szavazatot elért képviselõjelölt indulhat. A
második körben az érvényességhez elég,
ha a választásra jogosultak negyede elmegy szavazni. Ekkor a mandátumok
megszerzéséhez már csak egyszerû többség kell, az gyõz, aki több szavazatot kap.
Az egyéni helyek mellett, a fennmaradó 64
mandátumot az országos kompenzációs
lista alapján osztják majd ki.

Mandátumok megoszlása
a budapesti egyéni
választókerületekben
az elsõ fordulót követõen:

Az elsõ helyen álló
listát állító párt(ok):

A változásokhoz
egységre
van szükség
„A mai napon Magyarország
polgárai legyõzték a reménytelenséget. Megmutatták, hogy
Magyarország egységes, van
benne erõ, nagy dolgokra képes,
munkát, rendet és biztonságot
akar” – mondta Orbán Viktor a
választás éjszakáján. Úgy fogalmazott: „Ez a gyõzelem nem a
Fideszé, ez a gyõzelem Magyarországé”. A Fidesz kormányfõjelöltje hozzátette: a választások
elsõ fordulóját követõen kellõ
szerénységgel és alázattal kijelenthetjük, hogy a következõ
magyar kormány megalakulásához szükséges parlamenti többség már rendelkezésre áll. Nincs
kétség, nincs bizonytalanság,
nincs kétértelmûség. Egyértelmû, határozott, világos népakarattal van dolgunk. Magyarország polgárai gyors, mélyreható,
megrendítõ erejû változást akarnak. Az április 25-i választásról
szólva a Fidesz elnöke nemzetközi sajtótájékoztatón elmondta:
„A választások elsõ fordulója arról szólt, merre menjen Magyarország, legyen-e változás, a második forduló az egységrõl fog
szólni.” Minél nagyobb egységet
hoz létre a Fidesz az Országgyûlésben, annál gyorsabb lesz a
gazdasági kilábalás, hangsúlyozta Orbán Viktor.

Vasárnap
a kétharmadról
döntünk
Ötvenhét választókerületben
még nem dõlt el az egyéni mandátum sorsa. Az április 25-én
esedékes második fordulónak a
komoly tétje, hogy a FideszKDNP pártszövetségnek sikerül-e megszereznie a kétharmados többséget – 258 képviselõi
helyet. A polgári oldal az elsõ
fordulóban 206 képviselõi helyet szerzett meg, ahhoz azonban, hogy a Fidesz-KDNP minõsített többséget szerezzen,
még legalább további 52 mandátumra van szükség.
NYZ
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VÁLASZTÁS

Április 25. második forduló!
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VÁLASZTÁS
A 10-esben:

A Palotanegyedben április 25-én dõl el ki lesz a képviselõ
Nem érte el az abszolút többséget a 10-es választókerületben egyetlen képviselõjelölt sem, ezért ott második fordulót kell
tartani április 25-én. A Fidesz-KDNP vagy az LMP képviselõjelöltjei közül lehet választani.
10-es választókerület a VII. és a
VIII. kerület egy-egy részébõl áll.
Józsefvárosból a Palotanegyed tartozik hozzá, és vele együtt 15 ezer józsefvárosi választópolgár, a szomszédos VII. kerületbõl 13 ezer választópolgár. Talán ez is az oka, hogy Fónagy Jánosnak a Fidesz-KDNP országgyûlési képviselõ-jelöltjének nem
sikerült az 50%-os támogatottságot
megszereznie. A 28 272 fõ választásra
jogosultból 17 999 fõ (63,66%) vett
részt az elsõ fordulón. A második fordulóba az elsõ három legjobb eredményt elért jelölt jutott, de közülük
Szabó Zoltán (MSZP) bejelentette,
hogy visszalép, hogy ezzel is megakadályozza a Fidesz gyõzelmét. Április
25-én tehát az itt élõk csak a FideszKDNP vagy az LMP jelöltjére szavazhatnak.

A
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Választási paródia
égóta gondolom, hogy a magyarországi közállapotokat
leginkább egy véget nem érõ
Woody Allen-filmhez lehetne hasonlítani. A maró burleszk újabb
példáját nyújtotta a 2010-es országgyûlési választás lebonyolítása.
Április 11-én este hét óra elõtt
néhány perccel számtalan tévéstáb, újságíró, s a jövõje iránt érdeklõdõ, képernyõ elõtt ülõ magyar választópolgár várta, hogy
eldördüljön végre a startpisztoly,
s figyelemmel kísérhesse az érkezõ
eredményeket. Aztán eldördült.
Majd negyed óra múltán – éppen
az exit poll közvélemény-kutatási
adatok ismertetését követõen –

R

padlófék, s mindennek vége szakadt. Kiderült, ezres nagyságrendben állnak még sorban emberek a szavazókörökben, hogy leadhassák voksukat, egy új jogszabálynak, és az OVB szervezésének
„köszönhetõen”. Ezért, a választási iroda vezetõje szerint, indokolt a
kampánycsend meghosszabbítása,
míg az utolsó választópolgár szavazata is az urnába kerül. (Ez,
mint utóbb kiderült, hajnali negyed kettõkor történt meg.)
Tehát negyed óra alatt az összes
létezõ tévécsatorna megsértette a
kampánycsendet, miként errõl,
7.20-kor, a választási bizottság bejelentésébõl értesültek. A társaságok ezt követõen, zavartan, külön-

bözõképp reagáltak: filmet adtak,
aztán megszakítottak, zenéltek,
dühöngtek, de volt, ahol végül
egyszerûen elkezdték a körkapcsolást. Persze, a pártközpontokban, a
pártpolitikusok kizárólag a részvételrõl beszéltek… Késõbb, újra bejátszották a negyedórás mûsor során megmutatott közvéleménykutatási táblázatot, mondván, azt
már úgyis „leadták” egyszer…
Végül, negyed tizenegykor mégis
feloldották a kampánycsendet,
már szinte feleslegesen.
Eközben, a még mindig a szavazókörökben sorban állók között
baráti társaságok formálódtak, jó
hangulatú beszélgetések kezdõdtek, elõkerült egy-két palack bor,
kiürültek az automaták…
Szóval, ez sem egy morbid burleszkfilm volt. Magyarország választott.
K.O.

Ki a felelõs?
Lapzártánk idején is vizsgálják az
OVB kampánycsendet meghoszszabbító döntésének jogszerûségét. Többen az elnök, Szigeti Péter és a választási irodavezetõ, Virág Rudolf lemondását követelik;
az elõbbi napok óta gondolkodik
ezen, de végül úgy döntött, nem
látja okát lemondásának. Mások
állítják, hogy sérült az órákon át
sorállásra kényszerülõ választópolgárok emberi méltósága. Néhányan pedig úgy vélik, hogy az
eredmények kései közlésével egyszerûen el akarták venni a gyõztesek örömét. A közterületen, illetve
egyéb helyszíneken együtt ünnepelni vágyók közül valóban sokan
hazamentek, otthon várva meg az
eredmények közlését.

Az LMP nem kér a szocialisták támogatásából
Az LMP nem kér az MSZP kéretlen szívességébõl, és mint hangsúlyozzák, senkivel nem tárgyalnak az országgyûlési
választások második fordulója elõtt. A Lehet Más a Politika szóvivõje kategorikusan nemmel felelt arra a kérdésre,
hogy az LMP és az MSZP visszalépteti-e jelöltjeit egymás javára.
Mint ismeretes a szocialista párt egyoldalúan visszaléptetette négy fõvárosi képviselõjelöltjét, köztük Szabó Zoltánt,
a 10-es választókerület jelöltjét. Az LMP azonban nem kér a kéretlen egyoldalú szívességbõl, és nem kíván azzal az
MSZP-vel bármilyen együttmûködésre lépni, amely a választások elõtt még az LMP-t támadta.
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KÖZTÉR
Tûz a Bródy Sándor utcában
Április 14-én hajnalban tûz ütött ki egy Bródy Sándor utcai bérházban, melynek következtében egy lakás teljesen
kiégett. Kocsis Máté polgármester személyesen is részt
vett a mentésben, segítve a munkálatokat.
tûzoltók tájékoztatása szerint, mire megérkeztek, már a
több helyiségbõl álló földszinti lakás udvari és utca felõli
ablakain is kitörtek a lángok. A tûz a világítóudvaron keresztül, felfelé kezdett el terjedni. Még három lakásban keletkezett
kár: az elsõ emeleten egy kamra, a másodikon egy szekrény, a
harmadikon pedig az ablakok gyulladtak meg.
Az oltás mellett, a tûzoltók és a rendõrök 14 embert mentettek ki az égõ házból. A kiégett lakás két idõs lakóját átmenetileg a Molnár Ferenc Általános Iskolában helyezték el, amíg az
önkormányzat szükséglakást talál számukra. A tûzeset pontos
körülményeit vizsgálják.

A

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!
Budai Gyula
MAGOSZ elnöke

Kocsis Máté
polgármester

Szociális piacok

NAGY VÁROSTAKARÍTÁSI
AKCIÓ
2010. május 8. szombat
8 és 12 óra között
Két helyszínen: a Mátyás téren és a Nap téren
Szervezõk: FKF Zrt. és Józsefvárosi Önkormányzat
Várjuk azoknak a civil szervezeteknek a jelentkezését,
amelyek örömmel részt vesznek a Mátyás tér és a Nap tér
takarításában!
További információ: Kovács Judit
(Polgármesteri Hivatal)
Email: kazyjudit@jozsefvaros.hu

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 délelõtt 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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KÖZÉLET

Az Életre kellene szavazni
A családtámogatások megszûntetésével a családok is megszûntek
Évente egy városnyi magyar eltûnik. A folyamat végén, jövõre valószínûleg
nyolcszámjegyû helyett hétszámjegyû lesz Magyarország. Sajnos az utóbbi
idõkben sok helyrõl és kosárból estünk ki, most épp kipottyanunk a tízmilliósok táborából. Hosszú-hosszú évek óta, úgy ötven százalékkal többen halnak meg, mint ahányan születnek. Egyre kevesebben vállalnak gyermeket,
pedig a felnövekvõ generációkra számos ok mellett, gazdaságilag is mindanynyian rászorulunk. Sürgetõ a családok és az utódok védelme, mielõtt még
olyan nagyon kicsik merünk lenni, hogy a végén nem leszünk…
ogár László közgazdász arra figyelmeztet, ha ez a tendencia folytatódik, egy évtizeden belül akár kétszer annyian is meghalhatnak, mint ahányan születnek. Márpedig „ha ez bekövetkezik, onnan nincs visszatérés.” – így az
egyetemi oktató. Mit lehet, és mit kell tenni, hogy ez ne így legyen?
Egy nemzetét féltõ politikai elit szembesülve a vészjósló tényekkel, semmilyen
gazdasági körülményekre nem hivatkozhat, (hivatkozhatna) és nem lehet érzéketlen a magyar nemzet létét veszélyeztetõ jelenségek iránt. Azaz nem szüntethet meg,
és nem vehet el mindent, ami legalább a
hanyatlást fékezi. Ezt írták, mondták, kérték: szakemberek, jogvédõk, civilek, nagycsaládosok és még rajtuk kívül nagyon sokan és teljesen hiába.
A szomorú példákat hosszan lehetne sorolni, miközben a szólamok szintjén jól mûködött a rendszer, hisz
„a gyermek a legnagyobb érték”.
Közben sokak családi kasszájából
mint a kámfor elillant a családi
pótlék, megszûnt a családi adózás
lehetõsége, míg tavaly a lakáshoz
jutási támogatásokat függesztették
fel, mely szintén utolsó mohikánként, a családvédelmi támogatások
egyike volt.

B

Ha a gyermek
a legnagyobb érték,
mi és miért történt
az elmúlt években?
A születések száma a gyedet eltörlõ
Bokros-csomag után zuhanásnak indult.
„Ha a Bajnai-kormány végigviszi a tervezett családpolitikai megszorításokat, sok nõ
fog letenni a szülésrõl a következõ években” jósolták az origo által tavaly megkérdezett demográfusok és sajnos a vártnál hamarabb igazuk lett.
A kormány demográfusoktól függetlenül megvalósította tervét, megkurtította
a családi pótlékot és a gyermekvédelmi támogatásokat. Kevesebb pénzt kellett fizetni a kisgyerekeseknek, sõt két legyet ütött
egy csapásra, mert kevesebb lett a gyerek,
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akik után ugye fizetni kellene. „Utánam az
özönvíz”, mert közben kíméletlenül és
felül szélesedik a korfa. Lassan úgy néz ki
a magyar társadalom képe, mint egy fordított piramis, felül népesedünk, ahol egyre
több az eltartott, míg babakocsis kismama
és gyermek alig. Közben a fiatalok a kilátástalan helyzetet látva csomagolnak külföldre és ehhez a „legmagasabb szintrõl”
még biztatást is kapnak.
Sokan látták elõre a problémát, intették
Bajnait, hogy baj van itt. A gyermekgondozási ellátások idejének csökkentésével az
amúgy tragikusan alacsony születésszámok további csökkenése várható – tiltakozott közleményében legilletékesebbként a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete.
Kutatások igazolták, hogy egyedül a
gyed bevezetése után is több gyerek született, (a gyedet az Orbán-kormány 2000-ben

amely kedvez a gyerekvállalásnak. Hiszen
a magyarok szeretik és szeretnék a gyermeket. Lehangoló adat, hogy hazánkban van a
legnagyobb különbség a tervezett utódok és
a megszületett gyermekek száma között.
Dr. Kopp Máriáék (SOTE Magatartástudományi Intézet) kutatásából még az is kiderül, a magyarok döntõ többsége szerint csak
családban lehetünk boldogok.

A múltnál érdekesebb,
mit hozhat a jövõ…
„Egy olyan országban, ahol évente
30-40 ezerrel leszünk kevesebben,
ott talán nem a családtámogatásokon kellene spórolni.” – így Varga
Mihály a Fidesz egykori minisztere.
Adódik a kérdés, akkor hol a válasz
kormányzati kiadásokra. Varga
szerint, jelen helyzetben nem kell
kormányzati negyed, és arra sincs
szükség, hogy évente cyseréljék le
az állami intézményekben az irodabútorokat, vagy kommunikációs kiadásként digitális táblára 40 milliárdot költsenek… Tételesen kell vévisszaállította) míg a gyed megszüntetésé- gig menni a kiadásokon, hol költött ésszevel (Bokros-csomag idején) a születések szá- rûtlenül és indokolatlanul sokat az állam –
ma jobban csökkent, mint azt a természetes így Varga.
folyamatok indokolták volna. A családpolitika megváltozása, az instabilitás önmagá- Négy gyerek, nulla adó…
ban is ront a gyerekvállalási kedven, hisz Javasolja Heim Péter a Századvég Gazdaborzasztó rossz üzenet, ha úgy kell gyereket ságkutató Intézet vezetõje. A szakember szevállalni, hogy közben tudom, nem lesz ér- rint, ugyancsak elsõ körben át kell nézni a
tékálló családi pótlék, viszont a gyereknek támogatások, kedvezmények erdejét, aztán
minden évben új cipõ kell” – említ hétköz- az adók számát kell mihamarabb és drasztikusan csökkenteni. Meg kell hirdetni egy
napi példát a demográfus.
Kiszámítható családpolitikára lenne sokéves adócsökkentési programot, amelyet
szükség, még a válságos idõszakban is, jól körbe kell bástyázni, hogy pontról pont-

VETÉLKEDÕ
ra, késedelem nélkül úgy is történjen, ahogyan azt vázolja egy új kormány. A lehetséges új adórendszert tekintve, konkrét javaslata, hogy négy gyerek után ne kelljen adót
fizetni. Vagyis akkora adókedvezményt kell
adni egy négygyerekes család tagjainak,
hogy az kioltsa a személyi jövedelemadó
összegét. Járulékot persze nekik is kellene fizetniük, csak az szja-ban lenne könnyítés,
ezen kívül a három gyereket nevelõknek is
érezhetõ adókönnyítést kéne kapniuk. Ezzel
az állam elismerné, azt a társadalom szemszögébõl is fontos erõfeszítést, amelyet az
egy vagy két munkát vállaló személy, a gyerekvállalással, a gyermekneveléssel tesz.

Ovilimpia a Losonciban

A családi adózás komoly
segítséget jelentene
Szakmai körökben arról már nincs vita,
hogy a közteherviselés hazai rendszerét át
kell alakítani. Anyagilag óriási terhet jelent
fiatalként gyermek/gyermekek vállalása,
egyeztetés már csak az ügyben van, milyen
változásokra lesz szükség. A szakma több
jeles képviselõje szerint, a családi adózás
igazságos és méltányos intézkedés lenne és
megerõsíthetné a gyermekét nevelõ középosztályt. Ezt javasolja többek között Lõcsei
Tamás, a Pricewaterhouse Coppers cégtársa. Az adószakértõ állítja: ez az adózási forma több nyugat-európai országban sikeresen mûködik, lényege, hogy a gyermekek
száma szerint, a család jövedelme után egyre kevesebb adót fizet. Herich György a Magyar Okleveles Adószakértõk Egyesületének elnöke szerint is a családi jellegû adóztatás sokat segíthet abban, hogy az elszomorító demográfiai folyamatok megálljanak.
Herich úgy véli az idén életbe lépett, ún.
szuperbruttósítást is meg kellene szüntetni,
mert az a munkavállalók szempontjából bonyolult, ráadásul a rendszer igen költséges.
A családi jellegû adózás az állami mûködés szempontjából létszükséglet, hiszen
hosszú távon maga a közigazgatás is csak
akkor mûködik, ha a lakosság száma nem
csökken és folyamatosan annyi fiatal érkezik a munkaerõpiacra, mint ahányan onnan
nyugdíjba mennek. Azon túl, hogy a gazdasági felemelkedéshez nélkülözhetetlen az
adórendszer átalakítása, a családok támogatása jelen helyzetben, túlzás nélkül, nemzetmentõ cselekedet.
Vigh Mihály

Tudja –e?
Hogy Magyarországon mára:
 Többen vannak a 60 éven felüliek, mint
a 20 éven aluliak
 Évente, mintegy 40 ezerrel alacsonyabb
a születések, mint a halálozások száma
 Az újszülöttek negyven százalékának
nem házasok a szülei
 Az elõrejelzések szerint jövõre 10 milliónál kevesebben leszünk az országhatáron belül

Heteken át lázas izgalommal készültek a kerületi óvodások, sõt az óvó
nénik is az április 10-i
Ovilimpiára, amelyet a
Losonci téri Általános Iskola nemrégiben felújított sportudvarán tartottak. Errõl tanúskodott a
színes zászlókavalkád, s
a kicsik öltözéke, pólójukon az óvodájuk nevével,
kedves mintával.
Az egyedülálló program
során, – ahol a helyi óvodások mérhették össze sportteljesítményüket - minden
olyan kellék szerepelt,
amely az igazi ötkarikás játékoknak is része: volt
olimpiai láng, eskütétel, lelkesítõ zene, nyitótánc, jó
hangulatú küzdelem, érem,
kupa, oklevél és végül minden résztvevõ ajándékot
kapott emlékbe. Az eseményen jelen volt Kocsis Máté

polgármester, a rendezvény védnöke, Zentai Oszkár, ifjúsági, sport és turizmus tanácsnok, valamint
Fábián László, az Orczypark vezetõje is. A polgármester megnyitó beszédében minden gyermeknek
azt kívánta, hogy váljanak
bajnokká, s nemcsak a versenyen, hanem késõbb, az
élet minden területén is.

Az Ovilimpián a fiúk és
a lányok külön versenyeztek futásban, kislabda-dobásban és távolugrásban,
végül két részletben váltóversenyt tartottak a csapatoknak. A jó hangulatról a
lelkes szurkoló csapatok is
gondoskodtak,
dobbal,
hanggal, kerepléssel. Muníciót biztosítottak mindehhez a Losonci téri iskola
diákjai, akik almával, káposztával, répával, teával,
szörppel kínálták a gyerekeket a verseny ideje alatt.
A gyõzteseknek sem kis
személyiség adta át a megérdemelt díjat: Pulai Imre
olimpiai bajnok, ötszörös
világbajnok kenus gratulált a dobogóra álló kicsiknek.
Az összesítés szerint a kerületi óvodák közül az I. helyezett a Koszorú, II. a Százszorszép, harmadik pedig a
Katica óvoda lett.
K.O.

Védelmi verseny az Orczy Parkban
Sokéves hagyományt folytattak a józsefvárosi általános
iskolások és gimnazisták, amikor április 15-én, az
Orczy-parkban, katasztrófavédelmi helyzetekben mérték össze képességeiket.
Józsefváros négy középiskolás és öt általános iskolás
csapatot indított, csapatonként négy fõvel, akik a riasztási jelek, árvízi szivattyútelepítés, mentõkötél hajítás,
veszélyes áruk biztosítási feladataiban, életmentési
helyzetgyakorlatokban versenyeztek. A gyõztesek a fõvárosi vetélkedõn szerepelnek. A nemes vetélkedõ
haszna össztársadalmi, hiszen az élet és értékmentés,
katasztrófák bekövetkeztekor a túlélés feltételei. A katasztrófavédelem józsefvárosi vezetése oklevéllel és díH.
jakkal jutalmazta a legügyesebb csapatokat.

11

KÖZTÜNK ÉLNEK
„Hétköznapi történet”

Egy építõközösség névjegye
Nemrégiben elkészült egy hatalmas bérház teljes külsõ felújítása és rekonstrukciója a józsefvárosi Mátyás téren. A környék lakossága érdeklõdéssel figyelte a munkálatokat, s a vélemény-nyilvánításokból egyértelmûen kiderül:
az emberek szépnek, impozánsnak látják az épületet.

egkerestem a kivitelezõ cég ügyvezetõ igazgatóját, Jónás Nándort,
hogy a vállalkozásáról kérdezzem.
– Roma ember vagyok, nem kell és nem
is lehet, hogy titkoljam, nagyon mélyrõl
kapaszkodtam fel. A Fóti Gyermekvárosban nevelkedtem, nagy-nagy indulatokkal meg akartam váltani a világot, hogy

M

majd én megmutatom. Tucatnyi irányba
indultam, szorgoskodtam, aztán rádöbbentem, hogy ránk az építõipart osztották, s ezen a területen az az elõrelépés,
ha nem anyagmozgató az ember, hanem
esetleg brigádvezetõ. A magas és mélyépítés egyébként azok a területek, ahol a
roma munkabrigád olcsóbb, mint a
transzportõrszalag, ha valaki, akkor én
vagyok az, aki közelrõl láttam, hogy a
munka során, kézzel kell megoldania azt,
amit sokszor a gép se tud. Józsefvárosról
tudni, hogy itt bontás, anyagmozgatás,
építés, bõven adódik, négy éve elhatároztam: megpróbálom. Sokan kihullottak
mellõlem, akik maradtak, körém rendezõdtek.
Sokan kérdezik, hogy mi a titka a talpon-maradásnak? Szakmai, emberi megbecsülést kell kiharcolni, s bizony ennyi
hátránnyal, ez, nem egyszerû dolog. Én
megtanultam, hogy egy késõbbi jobb
megrendelésért el kell vállalni az azonnali nagyon rosszat, s ki kell harcolnom,
hogy az embereim bízzanak bennem. A
Mátyás téri házhomlokzat komoly kihívás
volt, mert mûemlék-jellegû épület, a korhû helyreállítást és felújítást ennyiért semmilyen más vállalat nem vállalta. Uniós

pénzen rendelte meg a társasház, s hogy
elkészüljön, nem számoltuk a munkaórát,
s ezer leleményt kellett menet közben felhasználni, hogy mára kerületi nevezetesség legyen. Ez egy hatemeletes, kilencven-lakásos tömb, közös öröm, hogy a felújítás jól sikerült. Bizonyításnak szántam,
hogy a romák és a minõségi munkateljesítmény nem ellentétes fogalmak. Már
számos más, „magyar”vállalattal kötöttünk együttmûködési megállapodást, s
ezen a szinten már csak a munka számít.
A RÉV8-nak is dolgozunk, bontunk, mert
van mit, s keressük a más apróbb munkákat is. A vállalatom hol ötven, hol huszonöt fõvel dolgozik. Igaz a hír: mindenki roma. Még a mérnökgarnitúra is. Persze, a
munka mellett két diplomás gyereket neveltem. Az egyik ügyvéd, a másik fogorvos, a lányom elvégezte a kereskedelmi
szakközépiskolát. Ne kérdezze, hogy
honnan ered ez a bizonyítási vágy, mert
magamtól megmondom. Nekünk egyetlen jövõnk van: tanulni, s nem segélybõl,
hanem munkából megteremteni a megélhetést. És ne haragudjon, mindaz, amit elmondtam, nem szenzáció, hanem hétköznapi történet.
H.I.

Az Õszikék huszonötödik tavasza
uszonöt éve, 1985 tavaszán nyitotta meg idõsfoglalkoztatóját az akkori önkormányzat, a tanács, a Baross utca 109 szám alatt. Az
öregedõ városrész idõseinek
foglalkoztatására már negyedszázada okos elképzelések születtek. A cél mára sem
változott: értelmes elfoglaltságot, a társas-élet örömeit kívánták betelepíteni a falak közé. Könyvtár, kézimunkaklub, sakkör szerepelt a hajdani klub kínálatában, mára
kézmûves szakkör, fõzõklub,
irodalmi szakkör, számítógépes közösség kínál okos idõtöltést, s „Õszikék”-nek inter-
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net-lehetõségeik is vannak.
Évente kétszer nyaralni is
mehetnek, Káptalanfüreden,
az önkormányzat üdülõjében
törzsvendégnek számítanak.
A kerület öt idõsklubja közt
az „Õszikék” különösen bensõséges családi légkörrel dicsekedhet, az idejáró tagok
közt élettársi kapcsolatok is
születtek. Az idõsek foglalkoztatására alakult „napközi
klub” évi 18 milliójába kerül
az Önkormányzatnak. Modori Sándorné, Rózsika, az idõsklub vezetõje és négy munkatársa szeretettel és leleménynyel egyengeti hatvan klubtagja szabadidejét.
H

KÖZTÉR

Óvjuk kedvenceinket!
kutyák és a macskák rendszeres idõközönkénti féregtelenítésének fontosságára, valamint – a tavasz beköszönte apropóján – a kirándulások higiéniai szabályaira hívja fel a figyelmet
az a tájékoztató anyag, amelyet az állategészségügyi hatóság állított össze a „szabadtéri szezon” kezdetére. A dokumentum kitér a különbözõ férgek által terjesztett, emberre is veszélyt jelentõ fertõzésekre.
A házi és a vadon élõ ragadozókat fenyegetõ galandférgek elsõsorban a gyermekek számára jelentenek veszélyt, hiszen õk – a
felnõttekkel szemben – hajlamosak „megfeledkezni” a higiéniai
szabályokról, amely pedig része az állatokkal való biztonságos
együttélésnek. Mint a tájékoztatóban fogalmaznak, semmiképpen sem a házi kedvencek eltávolítására törekszenek, pusztán
fel akarják hívni a figyelmet a megelõzés fontosságára.
A higiéniai szabályokon túl, kiemelik: ne adjunk a kutyának házi vágások, vadászatok során megmaradt nyesedéket, belsõséget
nyers állapotban. Ha kirándulunk, mosás nélkül ne fogyasszuk
az erdõben szedett gyümölcsöt. Ügyeljünk arra, hogy a természetes vizek nem alkalmasak fogyasztásra, higiénikus kézmosásra. Gondoskodjunk a kutyák és a
macskák legalább évi kétszeri féregtelenítésérõl, irtsuk ki a bolhákat is. Emellett, igyekezzünk a
gyermekeket is meggyõzni a szabályok betartásának jelentõségérõl. És sajnos, néhány felnõtt
szemléletváltására is szükség volna ahhoz, hogy a gyermekek által
használt területeken – udvarok,
játszóterek – ne fordulhasson elõ
állati eredetû ürülék.
k.o.
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A Németh László Általános Iskola 6. évfolyamos tanulói
március 31-én, a Marczibányi Téri Mûvelõdési Központban
részt vettek a „Hinta” címû drámapedagógiai játékban, a
Káva Kulturális Mûhely rendezésében.
A komplex, színházi nevelés program célja, hogy a résztvevõk közösen, általános emberi problémákat vizsgáljanak
meg, közvetlen cselekvéseken keresztül.
Különösen fontos ez a színházi nevelés az olyan hátrányos
helyzetû fiataloknak, akiket az érzelmi ráhatások segítségével szeretnénk nyitottabbá tenni, kommunikációs képességeiket motiválni, javítani.
A kiváló szereplõk, drámatanárok közremûködésével a tanulók felejthetetlen, mély benyomást szereztek ezen a délelõttön arról, hogyan harcoljanak az erõszak ellen, s hogyan
kerülhetik el az áldozattá válást.

Vastaps a Tavaszmezõ utcában
zokatlan színházi produkciót ünnepeltek április 7-én, a
Roma Parlament színháztermében. A Józsefvárosi Roma
Szolgálat diákjai adtak számot vers- és prózamondó képességeikrõl, egy tizenkét produkciót felvonultató gálaelõadás
keretében. – „A képzéseinken résztvevõ gyerekek már számítanak azokra az alkalmakra, amikor, a tananyagon túl bizonyságot tehetnek a tehetségükrõl!” – mondta Csorba Zoltán, a Józsefvárosi Roma Szolgálat igazgatója, aki elmondta,
hogy a gálamûsort a Nemzetközi Cigánynap április nyolcadikai eseményei köré szervezték. A Roma Szolgálat 13 éve
foglalkozik a halmozottan hátrányos józsefvárosi cigánygyerekek iskolai felzárkóztatásával, s napjainkra nyolcvan
tanulót segít nyolc pedagógus. Munkájukat az minõsíti,
hogy nincs bukott tanulójuk, s évente szerez diplomát egyegy náluk „felzárkózott” hajdani gyerek. Csorba Zoltán arra is büszke, hogy egyre több nem roma kisdiák is jelentkezik a szolgálatnál, hiszen, számukra is vonzó az a pedagógiai munka, ami a szolgálatnál folyik.
H.I.

S

Díjkiosztással zárult
a webfilmek versenye
Semmelweis
Egyetem aulájában április 7-én, dr.
Tulassay Tivadar, az
egyetem rektora, és dr.
Kupper András fõvédnök, az Országgyûlés
Egészségügyi Bizottságának tagja, jelenlétében adták át a Védd
Magad Egészségügyi Prevenciós Webfilm-verseny díjait.
A világon évente ma is 57 millió ember halálát okozzák fertõzõ betegségek. A magyarok átlagéletkora hat évvel rövidebb, mint európai uniós társaiké, ezért nálunk még fokozottabb jelentõsége van az idejében kapott védõoltásoknak. A
másfélperces web-filmalkotások versenyét, a társadalom ellenérzésének megváltoztatása, az oltások iránti bizalom helyreállítása érdekében írták ki. A pályázatra 73 filmalkotás érkezett, amelyek alkotói között két kétszázezer forintos díjat, és
egy egymillió forintos fõdíjat osztottak ki.
A díjazott mûvek a www.youtube.com/veddmagadfest oldalon már megtekinthetõk
H.
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KULTÚRA

„Zenélõ örömdélután” a Bárkában

A Zenélõ örömdélután versenyeredményei

Majd félezer kerületi kisdiák népesítette be a Bárka Színház „fedélzetét” április 12-én
délután. Tíz kerületi általános iskola kórusa, zenei együttese adott egymásnak találkát,
hogy dalolással, énekléssel adjon számot a zenélés örömérõl.

„A” kategóriás Arany-minõsítést kaptak: Vajda Iskola (Oklevéllel), Német Iskola, DeákDiák Iskola, Molnár F. Iskola
„B” kategóriás Ezüst-minõsítést kapott: Losonci Iskola
„B” kategóriás Bronz-minõsítést kapott: Práter utcai Iskola
Elismerõ oklevelet, Dicséretet kapott: Fazekas Iskola alsós és felsõs kórusa, valamint Lukin együttese, és a
Józsefvárosi Módszertani
Központ Iskolájának kórusa.

Az „örömdélután” legsikeresebb együttesei azzal nyertek,
hogy tisztán énekeltek, érthetõ
szövegmondással adták elõ a
zeneszámokat, és még a be- és
kivonulás rítusát is gondosan
megtervezték. A vezénylõ pedagógusok a legtöbbször maguk is énekeltek, muzsikáltak.
A kórusszámok kiválasztása
akkor szerencsés, ha az elõadók
lelkivilágához közel áll, s azt az
éneklõ gyerekek teljes egészében a magukénak érzik. Emelkedett pillanatokat jelentett,
amikor négyszáz diák kapcsoz önkormányzat Mûvelõdési Osztálya és a Kerületi Mûvészeti Munkaközösség remek szervezésében zajló délutáni hangverseny
nemes hagyományok folytatója. Nem csak a hosszú évek óta,
tavaszonként zajló énekfesztivál továbbéltetõje, de nagyapáink kedves ünnepének, az 1934
óta élõ Éneklõ Ifjúság hangversenyek hagyományainak ápolója is a rendezvény. A kerületi
iskolák éneklõ együttesei persze összehasonlíthatatlanul nehezebb helyzetben vannak,

A

mint daloló elõdeik, hiszen
napjainkban minden körülmény az éneklés, a közös dalolás ellen munkál, a mindenható
képernyõk világából ritkán
árad példa a közös éneklés élményére.
A tény, hogy a Bárkában, e
délutánon, négyszáz józsefvárosi gyerek énekelt magyar
népdalokat, önmagában eredmény és örömünnep. A hangversenyt dr. Kerekes Pál, az önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke nyitotta meg.

A Polgárok Háza
programjai
 Minden hétfõn 15.00: Bilek István Sakk Kör
 Minden hétfõn 18.30-21.00: „Tollfosztó
Klub” – magyar néptánc kör felnõtteknek Információ: Fajd Flóra 30/287-7271
Minden szerdán 17.00-18.30: JÓGA és természetgyógyászati tanácsadás Gillich István
jógaoktató, természetgyógyász vezetésével
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom. Információ:
06/20-514-6271
 Április 22. csütörtök 15.00: Expo 1992
Sevilla – Gáspár János és Kiss Ottó vetítettképes elõadása a „Lornyon és sétapálca” –
nyugdíjas klub vendégeként. A klub minden
hónap második és negyedik csütörtökjén
várja a sokat megélt Hölgyeket és Urakat.
 Április 28. szerda 16.00: Öltögetõ
„…a kézimunka összeköti a nemzedékeket”
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lódott be a Boglárka citerazenekar nyitányába, s együtt énekelték: „Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok”
H.I.

Minden páros héten szerdán várjuk azokat a
lányokat, asszonyokat, akik szeretnek kézimunkázni, ápolják a hagyományokat, felelevenítenének régi technikákat, és szívesen kicserélnék mintáikat és tapasztalataikat. Mindenki hozza a saját munkáit – mint régen a
fonóba – hogy tanulhassunk egymástól!
Jelentkezés és érdeklõdés:
Benyhe Zsuzsa 30/ 230 7023, ill. recefice@tvn.hu
 Április 28. szerda 17.30: Kibeszélõk Klubja.
Az Echo Tv és a Magyar Hírlap nézõi és olvasói
klubja. Mûsorvezetõk: az Echo Tv és a Magyar
Hírlap munkatársai. Az aktuális vendégrõl honlapunkon és a Hírlapban tájékozódhat. Háziaszszony: Markovics Mara (Magyar Hírlap)
 29. csütörtök 18.00: Civil Akadémia
Jankovics Marcell Kossuth-díjas, Prima Primissa Díjas mûvelõdéstörténész, grafikus,
filmrendezõ, Budapest II. kerületének díszpolgára, a WCC (World Cultural Council) Leonardo da Vinci Award kitüntetettje „Magyar
megmaradás – magyar kultúra” címmel, és

Szörényi Levente Kossuth- és Erkel Ferencdíjas zeneszerzõ „Színház és történelem”
címmel tart elõadást.
 Május 5. szerda 18.00: Zabola. Egy polgáriasult háromszéki falu kulturális öröksége
Kárpát-medencei Magyar Népmûvészet sorozat 6. rész. 18.00: Kiállítás-megnyitó. (II.
emeleti Kiállítóterem). A tárlatot bemutatja:
Pozsony Ferenc, a Babes-Bolyai Tudományegyetem néprajz professzora. Közremûködnek: Mátyás Mária és Dóczé Levente (ének)
18.30: Erdõvidéki, csíkszentdomokosi és
nyárád-menti székely táncok a zabolai
Gyöngyharmat Néptáncegyüttes elõadásában. Muzsikál: Ábri Béla és zenekara
Polgárok Háza
1089 Budapest Visi Imre u. 6.
Telefon: 299-8050,
Telefax: 299-8061
Elektronikus levél:
polgarokhaza@polgarokhaza.hu
www.polgarokhaza.hu

PROGRAM

Orczy-park
Majális
2010. május 1. (szombat)
10.00 – 18.00
A rendezvény ingyenes!
 10.00 – 16.00 Kézmûves foglalkozás gyerekeknek
papírsárkány, zsonglõrlabda, nemezelés,
csuhéjbaba, gyertyamártás, papírmerítés, tûzzománc, arcfestés, ügyességi játékok (gólyaláb, mocsárjáró, békadobó, páros lépegetõ)
 11.00 – 12.00 – Bartha Tóni bábszínháza:
Paprika Jancsi messzejár – vásári bábjáték
A vásári játékok közkedvelt hõse, Paprika
Jancsi ismét útra kél. Egy középkori idõkerék
segítségével találkozhatunk vele a Mesés Keleten a kalifa udvarában. Majd egy afrikai törzset ment meg gonosz betolakodóktól. Mostani útjára elmaradhatatlan fakanala mellett
elkíséri felesége, Paprika Fáni is.
I. kép – A Léprecsalt Kalifa
Szereplõk: Paprika Jancsi,Paprika Fáni, Harunal Rasid Kalif, Zulejka, a felesége, Szellem
II. kép- Törzsi Torzsák
Szereplõk: Paprika Jancsi, Törzsfõnök, Varázsló,
Burundai Varacskos Ladomár, a Beszakító Leszakít, Ulugul, Ülügülü, Mülügül, Paprika Fáni

Írta: Zalán Tibor
Rendezte: Rumi László,
Tervezte: Majoros Gyula
Elõadja: Bartha Tóni
 13.00 – 14.00 – Kolompos koncert: Egyszer egy királyfi
Az „Egyszer egy királyfi mit gondolt magában...” ének játékos elõadása jelmezbe bújtatott közremûködõkkel /óvó nénik, tanító nénik, anyukák/, sok humorral és erkölcsi tanulsággal: a szeretet és a hûség többet ér, mint
a pénz és a hatalom.
A Kolompos együttes 1988-ban alakult, autentikus népzenét játszik.
1990-tõl kezdve muzsikálnak gyerekeknek
óvodákban, iskolákban, gyermektáncházakban.
Tagok: Nagy Zoltán – ének, Szántai Levente –

ének, Barna György – hegedû, Tímár Sándor
– hegedû, Végh Gábor – nagybõgõ
 16.00 – 18.00 Lagzi Lajcsi koncert, vendég: Gáspár Laci

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.

Nemzetiségi Nap
az Orczy-parkban
2010. MÁJUS 16. VASÁRNAP 13–18 ÓRÁIG
MULASSON AZ EZERARCÚ JÓZSEFVÁROSSAL!
Bemutatkoznak Józsefváros nemzetiségei

tánc és zene
Fellépnek többek között a görög Zeusz és barátai, Ellinizmosz táncegyüttes, a német Rozmaring Nõi
Kar és Vidám muzsikások, a Szitkó Family Együttes, Elena Chilir és a Józsefvárosi Cigányzenekar…
A mûsort a görög, német, bolgár, örmény, ukrán, ruszin, szlovák, cigány kisebbségi önkormányzatok adják.
A rendezvény ingyenes.
www.orczy-park.hu
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MOZAIK

Vízilabdatorna

A Losonci téri Általános Iskola uszodája izgalmas
vízilabdatornának adott otthont március 17-18-án
a Józsefvárosi Diákolimpia keretében. A lelkes
alsós és felsõs csapatok részvételével zajló
mérkõzéseket nem kisebb híresség, mint az
Olimpiai-, Európa-bajnok és Világkupa-gyõztes
vízilabdázó, Kósz Zoltán vezette.

Végeredmény:
5–6. évfolyam
1. Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
2. Losonczi Téri Általános Iskola
3. Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános
Iskola
Gólkirály: Ritter Alexandra 11 gól – Vajda
3–4. évfolyam
1. Losonczi Téri Általános Iskola
2. Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
3. Deák Diák Általános Iskola
Gólkirály: Morzsa Edgár 7 gól – Losonci

z volt az utolsó kérdése a Népszínház
utca 18. számú ház lakójának, mielõtt
végleg elköszönt a Józsefvárostól és hõn
szeretett Magyarországától.
Bársony István, a természetírás aranytollú mestere 1928. március 12-én hunyt
el a Pajor-szanatóriumban, a Vas utcában.
Évtizedeken át lakott Józsefvárosban, de
nyomát hiába keressük. Egyetlen árulkodó jel a Fiumei úti mûvészparcellában található díszsírhely, rajta az egészalakos
ülõ vadász bronzszobra. Mellette nyugszik Csók István, tõle nem messze József
Attila.
A ház, ahol élt, jel nélkül áll. A természetjárók, a kultúra iránt fogékony vadá-

E

szok, s a Bársony István Alapítvány vezetõi szeretnék, ha 155. születésnapján emléktábla kerülne a Népszínház utca 18.
szám homlokzatára. Keressük azokat a józsefvárosi lokálpatriótákat, irodalombarátokat, természetimádó olvasókat, akik szívesen részt vennének ebben a munkában,
s akik érdeklõdnek egy méltatlanul elfeledett nagy magyar mûvészete iránt. Kérem, jelentkezzenek. Honlapunkon, a
www.barsonyistvanalapítvány.hu oldalain eddigi tevékenységünkrõl is olvashatnak, elérhetõségeinket megtalálják, de
Bársony István legjobb írásaiból is válogathatnak ugyanitt.
„A puska a vállán, tekintete a természet
szépségein. Ha kerül eléje vad, jó – ha
nem kerül, úgy is jó. Vidáman tér haza.
Mert ha a vadásztarisznya üres is, a lelke

Budapest Józsefváros Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 6367) és a megbízásából eljáró Rév8 Zrt. (1083 Budapest, Práter u. 22.)
az MNP. II. program keretében pályázatot hirdet vállalkozások számára, az alább felsorolt önkormányzati tulajdonú helyiségekben, lakossági szolgáltatások ellátására.
A pályázat célja
A Magdolna – negyed területén üresen álló, önkormányzati tulajdonú
helyiségek kedvezményes hasznosítása vállalkozók (szolgáltató jellegû
vállalkozások) számára, a lakossági szolgáltatások bõvítése céljából.
A pályázatra kiírt helyiségek:
Budapest, VIII. kerület Homok u. 8-10., 63 m2 alapterületû önkormányzati tulajdonú, utcai pincehelyiség lakossági szolgáltatás céljára.
 Budapest, VIII. kerület Erdélyi u. 10. fsz. 1., 49 m2 alapterületû utcai önkormányzati helyiség mosoda/ruhajavító kialakítása lakossági
szolgáltatás céljára.
 Budapest, VIII. kerület Magdolna u. 12. fsz., 24 m2 alapterületû, önkormányzati tulajdonú, utcai helyiség lakossági szolgáltatás céljára.
 Budapest, VIII. kerület Szerdahelyi u. 11. fsz. 3., 35 m2 alapterüle16

tele van új kincsekkel.”- írta róla a jó barát: Gárdonyi Géza.
Ezeket a kincseket megosztotta velünk,
olvasókkal. Rajtunk múlik, mennyire fogadjuk magunkba azt a 44 kötetnyi életmûvet, amit hátrahagyott.
Mûvei újra megjelennek. Az elveszett
Paradicsom, a Vadászhangok, a Magányos órák és a Nyomról nyomra minden
nagyobb könyvesboltban kapható.
A Stahly utcában lakó lányomat gyakran meglátogatom, s el-elsétálok a Népszínház utcába is. Remélem, novembertõl
már egy emléktábla miatt is arra visz
majd az utam.
Várom az érdeklõdõk telefonhívását a
06 20 9276 900-as számon.
Csiák Gyula,
ügyvezetõ

tû önkormányzati tulajdonú, helyiség lakossági szolgáltatás céljára.
 Budapest, VIII. kerület Szigetvari u. 10/A fsz. 4.,
126 m2 alapterületû önkormányzati tulajdonú, helyiség kávézó kialakítása lakossági szolgáltatás céljára.
A pályázati kiírás megtekinthetõ a www.kesztyugyar.hu, valamint a www.rev8.hu honlapon, Budapest Józsefváros Önkormányzatának Okmányügyi
Irodáján (1083 Baross u. 63-67), továbbá a Kesztyûgyár Közösségi Házban (1086 Mátyás tér 15.)
A pályázattal kapcsolatban további információt lehet
beszerezni Rév8 Zrt. 1086 Mátyás tér 15. sz. alatti
telephelyén (Kesztyûgyár Közösségi Ház) személyesen, vagy az alábbi elérhetõségen: czegledyakos@rev8.hu., Tel.: (1) 788-1344. Czeglédy Ákos.

PÁLYÁZAT

„Megjöttek már a szalonkák?”

SZABADIDÕ

Programajánló
Föld Napja
Április 22-én „Fenntartható filmzuhataggal” ünneplik az Iparmûvészeti Múzeumban a Föld Napját. Este fél héttõl rövidfilmeket vetítenek inspiráló városi
kezdeményezésekrõl, majd nyolc órai
kezdettel A közösség ereje címû film magyarországi premierjét tekinthetik meg
az érdeklõdõk. Ez izgalmas dokumentumfilm Kubáról és az olajválságból kivezetõ utakról. Végül klímabarát borkóstoló és beszélgetés zárja a programot. A házigazda Zöld Fiatalok Egyesület egyébként egyik ötletgazdája is a múzeumban
látható, Tükörben a világ: Kiállítás az emberi természetrõl és a fenntartható fejlõdésrõl címû tárlatnak. A kiállítás üzenete,
hogy egy olyan új szemléletmód kialakítására van szükség, amely úgy elégíti ki

Tárnok Marica interaktív mesejátékával
kezdõdik, majd kézmûves foglalkozáson
ügyeskedhetnek a lurkók. Délután lesz
középkori lovagi bemutató, apród-és udvarhölgy-képzõ. Délután háromkor vonul be ünnepélyesen Meseország királya,
utána pedig táncbemutatót tartanak, s
bajvívásban mérhetik össze erejüket az
érdeklõdõk.
Cím: Szabó Ervin tér 1.

Hatlábúak égen-földön
Egy esõs tavaszi napon érdemes ellátogatni a Természettudományi Múzeumba,
ahol nemrégiben új kiállítás nyílt a Hatlábúak birodalma címmel, amely a rovarok
titokzatos világába kalauzolja el a látogazsonglõrök, jó hangulatú bulik a nyitott tókat. Az Egyesült Nemzetek Szervezete
teraszon és a Könyvtár Klubban egyaránt.
Finn szokás szerint lehet majd dobálni a
mobiltelefonokat, de a komolyabb programokat kedvelõk sem maradnak elfoglaltság nélkül: rengeteg konferencia és tudományos elõadás is lesz a négy nap alatt.
Részletek: btkhok.elte.hu

Sárkányos jubileum

az emberi szükségleteket, hogy közben
útját állja a mértéktelen fogyasztásnak,
tiszteletben tartja a Föld ökológiai tartalékait.
Cím: Üllõi út 33-37., részletek:
www.tukorbenavilag.hu

Bölcsész Napok
Idén másodszor rendezik meg az ELTE
hallgatói a Bölcsész Napokat a Trefortkertben április 20-23. között. Lesznek neves vendégek, latinos virtus, este tûz-

Rendõrségi hírek
Sértetteket
keresnek!
A Budapesti Rendõr-fõkapitányság kerületi kapitánysága szemérem elleni erõszak ügyében
nyomoz ismeretlen tettes ellen.
A rendelkezésükre álló adatok
szerint az ismeretlen elkövetõ
2009 nyarának végétõl 2009 decemberéig egy XIV. kerületi buszvégállomás közelében követte az
elõzõleg kiválasztott áldozatokat,

A 10. jubileumi Sárkányos Mesenapot
tartják április 24-én a Fõvárosi Szabó Er- 2010-et a biodiverzitás évének nyilvánívin Könyvtár Sárkányos Gyerekkönyvtá- totta. Ezzel a szóval a Föld élõvilágának
rában. A program délelõtt tizenegykor változatosságát fejezzük ki, s a sokszínûségre jó példát kínálnak a fajokban rendkívül gazdag hatlábúak. Számuk egymillió körül van, vagyis az állatfajok több
mint felét teszik ki a rovarok, s nagy részüket ma még nem is ismerjük. Az interaktív kiállítás számos szórakoztató lehetõséget nyújt a játékos tanulásra: a számtalan rovarpreparátum mellett nagyméretû rovarmakettek várják az érdeklõdõket, ahol a kisebbek cincéreket is öltöztethetnek, a nagyok pedig felderíthetik a
bûnügyi rovartan rejtélyeit.
Cím: Ludovika tér 2-6.

majd egy közeli lakótelepen sötétedés után megtámadta õket.
A VIII. kerületi kapitányság kéri,
hogy akinek a sérelmére a férfi
ilyen vagy hasonló bûncselekményt követett el, vagy az esetekkel kapcsolatban érdemleges
információval rendelkezik, hívja
a 477-3700/ 48-143 telefonszámot, illetve névtelensége megõrzése mellett, tegyen bejelentést
az ingyenesen hívható 06-80555-111 „Telefontanú” zöld számán, a 107 vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok
valamelyikén.

Hamis játékok
Hamisított és a gyerekekre veszélyes játékokat találtak a vámosok
egy román teherautóban a hónap
közepén. A pénzügyõrök a nagylaki határátkelõ közelében az éjszakai órákban állítottak meg egy
román kamiont, amely az okmányok szerint gyermekjátékokat
szállított. A szállítmányról szóló
négy, kézzel írott számla azonban
felkeltette a figyelmüket, ezért a
rakományt tételesen átvizsgálták
– közölték. Kiderült: a raktérben a
számlákon szereplõ 2108 helyett

3314 játék volt, s a pénzügyõröknek az is feltûnt, hogy a játékokon
a fröccsöntéskor keletkezett
egyenetlen felület nincs eldolgozva, így az balesetveszélyes is lehet. A szakértõi vizsgálat megállapította, hogy a játékok igen gyenge minõségû hamisítványok, s a
rajtuk található márkajelzés miatt
hasonlítanak az eredeti termékekre, így alkalmasak a vásárlók
megtévesztésére.
A vámhatóság a több mint 5,5
millió forint értékû szállítmányt
lefoglalta, s ismeretlen tettes ellen eljárást indított.
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ORCZY

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

Sportolási
lehetõségek
 Erdei futópálya
Ingyenesen használható minden
nap a nyitvatartási idõ alatt
 400-as futópálya
Ingyenesen használható minden
nap a nyitvatartási idõ alatt
 Labdarúgás
Internationale CDF – utánpótlás
labdarúgás
Edzések: Hétfõ – szerda – 16.00 –
18.00 óra között és szombaton –
09.00 – 12.00 óra között. Az
edzéseket Pindák László vezeti
 Infracsata
Stratégiai csapatjáték. Lehetõség arra, hogy egy csapatban
barátaiddal küzdjél mások ellen.
Mindezt szabad levegõn, természetes környezetben.
 Fitness
Sportolási lehetõség családias
hangulatban minden nap a Herkules Klubban. Szolárium – infra
szauna – büfé. További részletek: www.herkulesklub.hu
Mûfüves labdarúgó-pálya bérelhetõ 9.000 Ft/óra összegért.
Mûanyag játékterû teniszpálya
bérelhetõ 2.000 Ft/óra összegért.

akik kreatívak és képességeiket
szeretnék fejleszteni: Számítástechnika, angol-, táblajáték oktatás és kézmûves foglalkozások.
 Napfény TáncSport Egyesület
Gyermek és felnõtt társastánc
oktatás a kezdõtõl a versenytáncos szintig, továbbá salsa aerobik és pilates. Hobbytánc felnõttek részére.
Honlap: www.napfenytanc.hu
 Alakformáló, erõsítõ nõi torna
Minden pénteken 19.00-20.00
óra között, kizárólag hölgyek részére.
Az elsõ alkalom ingyenes.
Helyszín: Orczy Park – Fõépület
– Földszinti Terem
Érdeklõdni lehet Puruczki Adriennél 70/637 7001 vagy E-mail:
adus@vipmail.hu
 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.
 Fotótanfolyam
Fotótanfolyami felnõttképzés kezdõtõl a profi szintig. Idõpontok:
2010. április 27., május 4., 11.,
25., 18.30 – 21.00 óra között
 Anonim Alkoholisták Közössége
Mindenki számára nyitott gyûlések vasárnaponként 11.00 –
12.00 óra között.
Helyszín: Orczy Park – Fõépület
– Földszinti Terem
 Önismereti és személyiség
építõ csoport
Érettebb személyiség, jobb önismeret, több önbizalom, sikeresebb párkapcsolat.
A csoport a test és lélek együttmozgásával dolgozik. Idõpont:
kéthetente pénteken 17.30 –
21.30 óra között. 18 éven felüliek kérhetik felvételüket a csoportba.
A foglalkozást Nagy Márton
pszichoterapeuta vezeti. További
információ és jelentkezés:
nagy.marton2@chello.hu vagy
telefonon: (1) 314 5944

A KRESZ Park használata ingyenes!
Elérhetõségek
Érdeklõdni lehet a programokkal
és tanfolyamokkal kapcsolatban
 Tehetséggondozó tanoda
a rendezvényszervezõnél, teVárjuk a 8 év feletti gyerekeket, rem- és sportpályabérléssel

Tanfolyamok
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2006 - Torino, 2010 – Vancoukapcsolatban a parkigazgató-hever
lyettesnél 09.00 – 16.00 óra között a 333-9501-es telefonszá- – Kilencszeres felnõtt magyar
bajnok
mon, vagy keressék fel honla– A 2010-es Vancouver-i olimpipunkat: www.orczypark.hu
án élete legnagyobb álma teljesült, Õ vihette a megnyitó
ünnepségen a magyar lobogót
Józsefvárosi
– Az elsõ magyar nõi EurópaGaléria
bajnok mûkorcsolyázó - 2004
Cím: 1085. Budapest,
– Európa Bajnokság - BudaJózsef krt. 70.
pest
Tel.: 313-9883
– 13 évesen megugrotta a háFax.: 219-0319
romfordulatos Lutzot
email:
 Társasházak Lakóközösségeijozsefvarosi.galeria@chello.hu
nek Érdekvédelmi Szervezetének
honlap: www.orczypark.hu
tanácsadásai (KEKEC) társashá Április 22. 15.00 óra – Szé- zakkal kapcsolatos ügyekben
chenyi sorozat:
minden kedden 16-18 óráig, ve„Az Al-Duna magyar szemmel” zetõ
tanácsadók:
Mozsár
Elõadó: Gáspár János, tanár
Endréné (Alizka) és Galler Gábor.
 Április 23. 17.00
 Hatha Jóga – 75% gyakorlat,
óra – „Örömtánc”
25% elmélet.
– Müller Péter
A hindu csakrarendszer, fiziolóelõadása, interakgiai, pszichológiai, energetikai,
tív beszélgetéssel
tudati összefüggései.
jegyár: 1.000 Ft
Több évre rendezett, nyomtatott
 Április 29. 15.00 óra – Zenés tananyag, CD-k.
barangolás a világ legszebb Az elsõ alkalom ingyenes.
tájain – Dánia – a víg Vikingek Kezdõ csoportok hétfõnként
hazája, vetített képes elõadás.
17-19 óráig és csütörtökönként
Elõadó: Kiss Imre Károly – tanár, 10 órától és 19-21 óráig. Jeidegenvezetõ
lentkezni folyamatosan a helyszínen lehet.
 Április 29. szerda 18.00 óra- www.yoga.atw.hu
A jég bûvkörében, vendég:
 Menõ Manó zenés-tornás
Sebestyén Júlia
foglalkozás 1-4 éves gyerekeknek, dalokkal, mondókákkal,
hangszerekkel szerdánként 9.15;
10.05; 11 óra.
Elõzetes bejelentkezés a 06/70948-4604-es telefonszámon.
www.menomanotorna.hu
 Helen Doron – angol nyelvoktatás gyerekeknek 3 hónapos
kortól 14 éves korig, 4-8 fõs
csoportokban, csütörtökönként
16 órától.
Népszerû Helen Doron tananyag, ingyenes próbaóra.
www.helendoron.hu
 Tánc, tánc, tánc – kicsit jazz,
kicsit art táncórák minden pénteken 19 órától.
Vezeti: Kovács Andrea.
Jelentkezni a helyszínen vagy a
06/30-691-5658-as telefonszáSebestyén Júlia Legek:
– 4 olimpián szerepelt: 1998 – mon lehet.
Nagano, 2002 - Salt Lake City, web:. http://lkovacs.5mp.eu

KULTÚRA

A BÁRKA SZÍNHÁZ
MÁJUS HAVI MÛSORA

Bolgár fotókiállítás
ulgária magyar és bolgár szemmel- ezzel a címmel nyílt
kiállítás április 9-én a Józsefvárosi Galériában a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat és a Bolgár Kulturális Intézet
szervezésében. Az ünnepi eseményen a Józsefvárosi Zeneiskola tanulói is felléptek. A Balkán Hangja Egyesület és Jordán Bebrevszky bolgár fotómûvész közös tárlatán a Bulgária Csodái címû fotópályázat mintegy negyven gyõztes képét lehet megtekinteni, s az amatõr fotósok sorozatain át,
megismerni az ország kulturális világának sokszínûségét,
jellegzetes hagyományait.
A kiállítás április 28-ig látható a Józsefvárosi Galériában
(József krt. 70), munkanapokon 10-18 óra között.

B

CSEH TAMÁS TEREM
8-án Baltazár Színház:
Múló rúzs
10-én DOB+BASSZUS LIVEVENDÉG: QUIMBY
12-én, 20-án Victory
15-én GastroBalet
18-án 18.00 Zendülõk
22-én Zendülõk
24-én Mulatság
25-én, 27-én Dogville
29-én, 30-án Harminchárom
változat Haydn-koponyára
31-én Piaf Piaf

14-én 18.00 Iskola a határon
16-án, 26-án De Sade pennája
17-én 19.00 Találkozás,
21.00 Temetés
19-én Nem tudni, hogyan
21-én, 23-án Tengeren
24-én 21.00 BL

STÚDIÓ
6-án Õszi álom – Nyilvános fõpróba
7-én Õszi álom – BEMUTATÓ
9-én, 28-án Õszi álom
11-én, 13-án Nem tudni, hogyan

A külön idõponttal nem jelzett
elõadások 19 órakor kezdõdnek!
Porta: 303-6506, Jegypénztár:
303-6505, Gazdasági iroda: 3036502, Titkárság: 210-5740 Szervezés: 323-1978

KÁVÉZÓ
8-án 22.00 Firkin-klub
12-én, 18-án, 27-én
10.00–13.00 MeseLadik
13-án, 25-én 14.00–17.00
MeseLadik

Józsefvárosi siker Szlovéniában
jubjana közelében, a Stanjel kastélyban zajlott március elején az
UPOL-Ova Svirél nemzetközi zenei verseny, ahol 150 hangszeres vetélkedett. A zenei produkciókat kilenctagú zsûri pontozta,
amelyben a szlovén zenei élet jeles képviselõi foglaltak helyet.
A magyar színeket és Józsefvárost Kovács Zalán László képviselte, aki nem csak a tubaverseny elsõ helyét, de a verseny legjobb
zenészének, az abszolút elsõ helyezettnek kiírt különdíjat is elnyerte. A döntõ gálamûsorát a szlovén rádió is közvetítette, melynek
során Kovács Zalán László, a Külsõ-Józsefvárosi Református Egyházközség Cantores Ecclésiae Rézfúvós Együttesével lépett fel.
Kovács Zalán László diploma-hangversenyét az érdeklõdõk április 23-án, pénteken 16 órától hallgathatják meg a Zeneakadémián.

L

Kitüntették a Bárka mûvészeit

Nem tudni, hogyan
j színdarabot mutatnak be a Bárka Színházban: Pirandello, Nem tudni hogyan címû mûvét Bocsárdi László
rendezte, a fõszereplõje pedig Mucsi Zoltán. Az elsõ elõadás április 23-án este hét órai kezdettel lesz.
A darab mûfaja a színházi ismertetõ szerint, egyfajta pszicho-krimi. Az egyik szereplõ, Giorgio 8 hónapos tengeri út
után érkezik haza, mialatt felesége egy baráti házaspárnál
töltötte az utolsó három hónapot. Vajon ki mit követett el?
A „nyomozás” során kiderülnek régi, elkövetett, illetve csak
képzeletben végrehajtott bûnök. Kiderül, hogy valójában
senki és semmi nem olyan, mint amilyennek látszik…
További elõadások: április 25, 27–én 19 órakor.

Ú

Bérczes László és Ladányi Andrea, a Bárka Színház két mûvésze is
Hevesi Sándor-díjat kapott március 27-én, a Színházi Világnapon.
Elõbbi a Bárka Nemzetközi Fesztivál elindításáért, szervezéséért, míg
utóbbi a táncmûvészet nemzetközi kapcsolatainak építéséért érdemelte ki az elismerést.
Bérczes László rendezõ, dramaturg, a
Nemzetközi mellett az Ördögkatlan
Fesztiválnak is ötletgazdája és fõ szervezõje, a Cseh Tamás beszélgetõ
könyv szerzõje, valamint a január 22-i
Cseh Tamás emlékest munkálatait is õ
fogta össze (hamarosan egyébként
DVD-n is megjelenik az est mûsora).
Ladányi Andrea gyakorta látott vendége a Bárkának. Három produkciója
van rendszeresen mûsoron, valamint
õ a Piaf Piaf címû színdarab egyik szereplõje.
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HIRDETÉS
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OTTHON

Háziasszonyoknak

Faltisztítás
egegyszerûbben portalanítással tisztíthatjuk,
amihez egy hosszúnyelû
partvist használjunk. Tekerjük be puha fehér rongygyal, és felülrõl lefelé haladva, csíkonként töröljük le a
falat. A rongyot gyakran

L

forgassuk, nehogy egyik
helyrõl a másikra vigyük át
a port. Ha a mésszel vagy
diszperzittel festett fal csak
helyenként piszkos, langyos mosogatószeres vízzel, majd tiszta vízzel mossuk le. A piszkos felületeket
csak enyhén dörzsöljük.
Mindig egy egész falat mossunk át, különben csíkos
lesz. A diszperziós festékkel
bevont falat többször is tisztíthatjuk. A ceruzanyomokat legjobb radírral eltüntetni, de legyünk óvatosak,
mert megsérülhet a festés.

Apró, hasznos tanácsok – csak nõknek

Zsázsa
friss zsázsa, a tormához
hasonlóan csípõs ízû, de
annál sokkal enyhébb, kellemesebb. Különösen magas a
C-vitamin-tartalma és friss,
üde íze miatt fogyasztjuk. Nagyon alkalmas vajas kenyér,
szendvics ízesítésére, ételek
díszítésére. Hozzákeverhetõ
fejes salátához, így nagyon pikáns ízû salátát kapunk. Kiváló mártás, leves készíthetõ be-

A

Szobanövények
átültetése
ost van itt az ideje, mert
véget ért nyugalmi idõszakuk, s így tavasszal elég
idejük marad, hogy õszig megerõsödjenek. Frissítsük földjüket, ha kimerült, s ha a gyökérzetük kinõtte a cserepet, de
mindig csak eggyel nagyobba
ültessük át õket. Válasszunk
tápdús virágföldet, s jól öntözzük meg az átültetés után.

M

lõle. A friss zsázsát kis csomókban alufóliába göngyölve
a mélyhûtõ szekrényben lefagyaszthatjuk. így egész évben, bármikor fogyaszthatjuk.
A szobában, edényben is termeszthetjük. A vetés utáni 1012. napon már sûrûn bújik
elõ. Nem kell feltétlenül földbe vetnünk. Ha egy tányérba
több réteg itatóspapírt fektetünk, azt alaposan benedvesítjük, akkor erre is szórhatjuk konyan vattával, amelyen a
a magokat, de takarjuk le vé- kis növények átbújnak .

Ajánlatos a frissen átültetett nö- lankadjanak le. Az azt követõ
vényünket 1 hétig árnyékos he- öt-hat hétben nem kell tápozlyen tartani, hogy a levelek ne nunk, mert van elég a friss földjükben. Az elszáradt ágakat
vagdossuk le. Néhány fajtát
növekedésre serkenthetünk,
ha egy kicsit visszavágjuk õket.
Ezután kéthetente tápoldatozzuk õket, de ne öntözzük túl,
mert a gyökerüket elrohaszthatjuk. Spricceljük inkább leveleiket akár naponta, s havonta
egyszer zuhanyozzuk le õket.
Kiss Éva

Rántott, töltött paprika és álompuding

– Dehogynem! Snidlinggel megszórt párolt rizst tálalok hozzá.
– Boltba, vagy piacra megy Szabóné?
– Hát ilyen fõétel után valami desszert is jár!
– Ahol olcsóbban kapok zöldpaprikát, Takácsné, minthogy rántott – Az ám, a desszert! Képzelje, úgy jártam, hogy semtöltött paprika lesz az ebéd.
mit, de semmit nem vettem hozzá. Maradt a lehetõA férjem addig-addig mondogatta, hogy mindig egyforma a koszt, ség, hogy abból fabrikáljak valamit, ami otthon találhogy most megkapja a palócok csemegéjét. Kell hozzá 8 zöldpapri- ható. Volt egy vaniliás pudingporom, egy fél doboz
ka, 6 nagyobb gombafej, 1 csomó metélõhagyma, 2 evõka100 százalékos rostos narancslevem, pár
nál zsír, 4 tojás, 3 evõkanál liszt, 1 bögre prézli, fél
szem piskótám és két árva narancs.
csomó petrezselyem zöldje 1 fej vöröshagyma, só,
Gondoltam egy merészet, és a nabors, és olaj a kisütéshez.
rancslében fõztem meg a pudingot.
A paprikákat kicsumázom, leforrázom, lecsöEgy üvegtálba körbe leraktam a pispögtetem. A gombákat megtisztítom, apróra
kótákat, a pudingba beleaprítottam
vágom, a vöröshagymát lereszelem és forró
az egyik narancs gerezdjeit, s a telezsírban megfuttatom, hozzáteszem a petretálat a másik narancs szeleteivel dízselyem zöldjét, sózom, borsozom, s addig
szítettem. Elájultak tõle a kosztosapárolom, míg elfõzöm a levét. Felverem a toim, igaz, elõtte megették.
jásokat, majd a gombás keverékre öntöm, és
– És mitõl álompuding a maga desszertmegpirítom – sütöm. A gombás keverékkel megtöje?
möm a paprikákat, amiket lisztbe, tojásba, prézlibe forgatok,
– Attól, hogy álmomban se gondoltam,
és forró olajban kisütöm.
hogy a desszertet ennyivel megúszom!
– Köretet nem is ad hozzá?
H.I.

RECEPT

Fõzzünk, vagy hideget együnk?
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RÖVIDZÁRLAT
Magyarok cselekedetei
Lejárt a garanciám
sak tudnám, hol kell jelentkezni, hogy bemutassam a befizetett csekkjeimet, hogy megmentsem a garanciám.
Merthogy lejárhatott, azt azon mérem, hogy mindent másként
látok, mint a környezetem.
Itt van például az a röhögõs tévémûsor, ahol ifjú titánok
mondanak dolgokat, s a közönség fetrengve nevet. Mondja a
vicces, hogy befelé jövet találkozott a takarítónõvel, aki felrúgta a felmosóvödröt, ami a bárpultnál landolt. A közönség
visít, a hölgyek csatárláncban pisilik le a lábuk szárát, többeket fel kell mosni a nevetõgörcsbõl, én meg azt kutatom, hogy
min nevetnek. Jön a másik vicces, mondja hogy náluk apás
szülés volt, és a kezébe adtak valamit, hogy langyos vízzel
ugyan mosdatná meg a gyerekét, de õ hentes lévén, azonnal
felismerte, hogy a lila kis görcs kopasztott gyöngytyúk volt,
nem gyerek. A bruhaha önti el a
hallgatóságot, fetrengve csapkodják egymás hasát, a
vicces nem is tudja folytatni a röhögnivalót,
akkora a hörögve –
nevetés. Fürkészem,
hogy milyen humo-

C

ros dologról maradhattam le, de semmirõl, én vagyok a nevetséges, hogy nem nevetek. Most már rendre tesztelem magam. Van az a fura família, ahol farsangi jelmezben mondanak egymásnak szóvicceket, a legbuzgóbb az öreg, aki fürdõsapkában, bottal reszketi végig a mondókáját, minden
Parkinson –kóros beteg el is szégyelli magát, a közönség viszont ájultan röhög. Én? Szégyellem magam, hogy a dologban
semmi nevetségeset nem találok. Jön a reklám, megrajzolt takonyfigurák lógnak ki a fõhõs orrából, köröttem fetrengenek
a nevetéstõl, valaki hátbavág, hogy a dolog tökjó, illetve haláli. Üzenet címmel is ki lehet fogni nagy gondolatokat, például, hogy egy bádogos csatornát forraszt, mondja is, hogy
egész életében csak forrasztott és forrasztott, aztán jön a tanulság, hogy erdõ mellett nem jó lakni, s lekeverésként
Einsten szaki csíkokra szabdalt arcképe, mert az valahogy így
modern. Mondja mellettem valaki, hogy „haláli”, és tökjó, de
ez mind semmi ahhoz képest, hogy valaki kecskét fej, egy
medve elkap egy pisztrángot, s jön a felirat: „Azonnali hitel a
Voreigene banknál, elõminõsítés nélkül.” Eddig se akartam
kapcsolatba lépni a Voreigene Bankkal, a reklámfilmjük után
meg még kevésbé.
Az ideggyógyászommal annál inkább, mert vagy én vagyok hülye, vagy én. Ez a három.
Lejárt a garanciám.
H.I.

VICC-MUSTRA
– Doktor úr kérem,
azt hiszem új szemüvegre lenne szükségem!
– Az valószínû uram,
ez ugyanis egy hentesüzlet!
************
– Mi lenne, ha nem lenne szocializmus?
– Minden…
************
– Kisfiam, itthon van az apukád?
– Igen. Hátul van az istállóban a disznók között. Onnan

tetszik megismerni,
hogy piros sapka
van a fején.
************
– Úgy-e édesem, én
vagyok az elsõ férfi
az életedben?
– Természetesen drágám.
Csak tudnám, hogy miért kérdezi minden férfi ugyanezt.
************
– Nincs olyan ember, aki jobban
csinálja nálam! – suttog a fiú.
– Megmondanád, hol jöhetnék össze Nincs-el?– válaszol
a lány

Verstani hurrá!
Megint sikerült gyõznünk, s bekerülnünk a kiforrott
hülyeségek almanachjába! Olvasom, hallom, hogy ezerötszázan mondtak egyszerre és egyetlen helyen József Attila
verseket, ezerötszázfélét és korhatár nélkül, s ezzel, méltón
hajtottak fejet a Költészet Napja és a költõóriás elõtt.
Tessenek mondani, kinek volt ez jó? Kinek tetszett a zsolozsma, amibõl egyetlen vers egyetlen gondolata nem volt kihámozható? Kinek gratulálhatok, hogy a százméteres drámaíróverseny, a zenés távolba-köpés vívmányai után, a csordában
versmondás találmányával képzelte ünnepeltté tenni a magyar nyelv egyik legnagyobb ünnepét? Nem tudom, hogy
József Attila vágyott-e volna verseinek ilyen közfogyasztására. Azt se, hogy a versmaraton felhergelt résztvevõi büszkék-e, hogy a Guiness rekordok könyvében egy fejezetbe kerültek a gombócevés rekordereivel.
H.

Érzékeny ifjúság

– Persze, hogy leütöttem, mert úgy rám mosolygott az öreg.
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REJTVÉNY
Rejtvény rovatunkat
az Apáczai Kiadó támogatja

Lóugrásban

Apróhirdetés
Közérdekû Közlemény! 2009.
évben pénzügyi támogatás:
0Ft, 1%: 0Ft. ( 2010-tõl kaphatjuk) Természetbeni támogatás:
6,4 mFt. Végsõ Vár Alapítvány
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
Ha nem akar folyton azzal szembesülni, hogy TÁRSASHÁZÁBAN
nem jól mennek a dolgok, váltson
közös képviselõt! Ingyenes ajánlatunkat kérje az info@inhouse.hu e-mail címen vagy telefonon: 451-0100.
Raktár és üzlethelyiségek,
összesen 130 nm, bérleti joga,
akár céggel is 3.000.000.- Ft +
átírási költséggel eladó, VIII.
kerület központi részén. Tel:
06-20-987-6007
Gyógypedikûrt, manikûrt vállalok. Hívásra házhoz megyek. Tel.:
06-30-242-9507
Társasházak gazdálkodásának
ellenõrzését vállaljuk, az új társasházi tv. módosításának megfelelõen. Társasházi Audit 1997

Kft.: 1053 Budapest, Magyar u.
52. mfsz. 3. Tel/fax: 483-1298
/483-1299 Mobil: 06-30/200-3641
E-mail: mkmetty@dunaweb.hu
Régiséget, régi iratokat, leveleket, képeslapokat, stb. vásárolunk. VIII. Kõfaragó u. 15. Tel.: 061-784-9719, 06-30-286-3254
Poloskaírtás, csótányírtás, rágcsálóírtás azonnalra is. Tel.: 4071038; 06-20-954-9353
Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem vagyok kereskedõ.
Tel.: 06 20 956 40 84
Lovassy utcában új 90 nm-es,
erkélyes lakás teremgarázs
hellyel tulajdonostól eladó
24,2 M Ft irányáron. +36-30314-1388
66 nm-es önkormányzati lakásomat elcserélném kisebbre, vagy
két kisebb önkormányzatira. Ráfizetek, minden megoldás érdekel.
Tel: 210-6330
Víz-, gáz-, fûtés-, villanyszerelés,
dugulás-elhárítás, ingyenes kiszállás. Tel.:257-37-39, 06-30/9518862
Érszûkület gyógyítása, teljes
érrendszer tisztítása, kardiológus vezetésével, Sonotherapia.
VIII. ker. József krt. 2. (Blaha
L.tér) 220-4641, +36-20-9598631, +36-20-349-4277

A gondolatok vámmentesek
Az élet dolgaira kétféle válasz létezik. Az enyém, és a rossz.
Óvakodj az állatoktól, ha inni mennek, s az emberektõl, ha inni
voltak.
Ha küzdesz, veszíthetsz. Ha nem küzdesz, veszítettél.
A temetés olyan, mint a lottó ötös. Összehozza a rokonságot!.
Én apróságokkal is beérem, csak elég nagy legyen és sok.
Ne olyan embert keress, akivel le tudnád élni az életed, hanem
olyat, aki nélkül nem!

A bal felsõ sarokból indulva és lóugrásban haladva kerületünk egyik kedvelt közterületének neve olvasható össze. Az ugrások helyét itt-ott bejelöléssel segítjük.

VÍZSZINTES: 1. A legfelsõbb szintû államigazgatási szerv. 14. Frissít. 15. Helyszíni tudósítás. 16. Úgy ám, röviden. 17. Társaságukban,
népiesen. 19. Olimpiai bajnok USA-beli hátúszó /Walter/. 20. Izabella, becézve. 22. A fordítottja is igekötõ. 23. Korrodáló, kissé választékosabban. 25. Kilogramm, röv. 26. Albán pénzegység. 28. Gyógyít
/az orvos/. 29. Részlet az ábécébõl. 30. Valamint. 32. Füst …; jeles író,
költõ. 34. Az ismeretlen névjele. 35. Keresztül, túl, németül
/DURCH/. 38. Athéni sportegyesület. 39. Gyors, fütyülés-szerû
hanggal kí sért mozdulat hangulatfestõ szava. 41. Ilyen lapot nézegetünk a vendéglõben. 42. Birodalom, olaszul /REGNO/. 44. Te, latinul.
45. Sapienti …; A bölcsnek elegendõ. 46. Becsületes, egyenes, õszinte.
49. Német nõnemû névelõ. 51. Párosan élez! 52. Szélesvásznú filmek
felvételekor alkalmazott alaktorzító optika. 54. Teknõdarabka! 55. Az
EU nemzetközi bíróságának jelzõje /a holland kormányzati székhely
nevébõl/. 57. Kis Ágnes. 58. Gonosztevõ. 60. Kerti szerszám. 61. 2600
kilométer hosszú folyó Észak-Szibériá-ban. 64. Melánia ritka becézése.
65. A Magas-Tauern hegység része Ausztriában.
FÜGGÕLEGES: 1. Kultúrotthon. 2. Itt lent, népiesen.. 3. A Nílus német neve. 4. International Thermonuclear Experimental Reactor, röv. 5.
A cirkónium vegyjele. 6. … II. 2008. Kathryn Markel, amerikai képzõmûvész festménye /TIRST/. 7. Fertõzõ betegségek kezelése a gyógyászatban. 8. Fél, tájszóval /a sakkbeli sáncolás szava!/ 9. Trilla, röv.
10. Sújtásos, díszes férfikabátot viselõ. 11. Becézett Ébel. 12. Csíp
/belõle egy darabot/, tájszóval. 13. Hans Pfitzner, osztrák zeneszerzõ
operája /német címe: Der armer Heinrich/. 18. A juh hímje. 21. A végén elhúzó! 24. Talál. 27. Kapni akar. 31. A kén és a króm vegyjele. 33.
Horony. 36, Tu-risztikával kapcsolatos. 37. Henriett, becézve. 38. Lelkesített. 40. Nem hiába tanult. 43. Kettõzve: nagyon buta, bizalmas szóval. 47. Szenegálban 7000 kilométert gyalogló osztrák atléta /Willi/
/TRIML/. 48. Talicskával szállít. 50. Elõtagként képpel való kapcsolatra ital. 52. Azonos betûk. 53. … order; Nagy /magas/ feladat, angolul.
56. Labda a hálóban! 59. Mesterséges ennivaló. 62. To be, … not to be
/Lenni vagy nem lenni/. 63. Indiai légitársaság.
Zábó Gyula

Ha jól megy az üzlet, megéri reklámozni. Ha nem, muszáj!
Sétálunk, sétálunk, egy kocsmába becsücsülünk, fröccs!
Szõrmebundád elsõ tulajdonosa addig pompázott benne, míg
elhalálozott benne!

Beküldendõ a vastagon szedett sorok megfejtése a szerkesztõség címére (1082
Harminckettesek tere 2.) Beküldési határidõ: május 7.
Március 23-ai rejtvényünk megfejtése: Jobb átadni a helyet, ha rozoga a szék.
Akinek a morzsa elég, csak veréb lehet. Nyerteseink: Beliczky Géza 1094 Viola u.
48., Gyöngyösi Pálné 1087 Osztály u. 26-28, Horváth Kálmánné 1082 Leonardo u.
15/a. A könyvjutalmat személyesen vehetik át a szerkesztõségünkben.
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HIRDETÉS
C O R V I N
PARKOLÓHÁZ

TAV
AS
AKC ZI
IÓ

– Havi bérlet: 15.000.- Ft
(minden új ügyfelünknek az elsõ
három munkanapban)
Minden megkezdett fél óra 100.- Ft
CORVIN GUMISZERVÍZ

NYITÁSI AKCIÓK

–40 %

Újonnan megnyílt gumiszervizünkben
– Gumitárolás, gumiértékesítés, centírozás...
CORVIN AUTÓMOSÓ
Akció: – külsõ mosás 1.000.- Ft
– belsõ takarítás 1.000.-Ft

1082 Bpest., Futó u. 52. Tel.: 06-1-303-5630
www.corvinph.hu

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